
             

Stručné představení žadatelů a jejich projektů  

 

1. 1. Základní škola T.G. Masaryka Milevsko 
Úkolem základních škol je všestranné vzdělávání žáků. Součástí vzdělávacího 

programu školy je i environmentální výchova žáků. Škola bude pořádat akci 

společnosti Zeyferus (společnost na ochranu dravých ptáků), při níž mají žáci 

výjimečnou možnost na vlastní oči vidět různé dravce. Cílem programu je seznámit 

žáky s životem dravých ptáků a představit sokolnictví. Tento program se na škole 

uskutečňuje pravidelně po několika letech, je vždy velmi zajímavý. Program trvá 75 

minut, cena na jednoho žáka je 80 Kč. Předpokládaná účast – všichni žáci školy.  

Popis projektu: Příspěvek na výukový program Zeyferus – cílem projektu je    

seznámit děti s dravými ptáky (24-30 druhů) v jejich přirozeném prostředí. Letové 

ukázky dravců a lov na pohyblivé makety jsou doprovázeny odborným výkladem. 

Finanční prostředky budou použity na polovinu nákladů na akci.  

 

2. 2. Základní škola J. A. Komenského Milevsko 

Úkolem základních škol je všestranné vzdělávání žáků. K tomu patří i aktivity mimo 

vyučování, na které nemá škola vlastní finanční prostředky. Zájmové kroužky 

navštěvuje cca 150 dětí, školní družiny 120 dětí 1. stupně. Z výše uvedených důvodů 

II. základní škola každoročně žádá město o poskytnutí finančních prostředků na pokrytí 

části těchto nákladů.   

Popis projektů: 

Podpora mimoškolních aktivit - zájmových kroužků – cílem projektu je smysluplné 

vyplnění volného času dětí a mládeže, zatraktivnění činnosti a zapojení ještě většího 

počtu žáků. 

Finanční prostředky budou použity na pořízení pomůcek pro kroužky. 

Posílení zájmové činnosti ve školních družinách – cílem projektu je účelné trávení 

volného času, nabídka zájmových činností  

Finanční prostředky budou využity na pořízení stavebnic, pomůcek a her, materiálu pro 

sportovní, esteticko-výchovnou, přírodovědnou činnost, apod. 

 

3. Junák – český skaut, středisko Sedmička Milevsko, z. s. 
Junák – český skaut, středisko Sedmička Milevsko je nezisková organizace, která 

sdružuje téměř sto členů, zejména dětí a mládeže. Její činnost je založená na 

dobrovolnické práci. Během roku se konají pravidelné týdenní schůzky, celostřediskové 

a oddílové výpravy a letní tábory. Vedoucí tvoří programy směřující k všestranné 

výchově dětí. Je brán zřetel na spolupráci a ohleduplnost k okolí a k přírodě. Náklady 

organizace na aktivity jsou pokrývány pouze z příspěvků členů. Z výše uvedených 

důvodů Junák každoročně žádá město o poskytnutí finančních prostředků na pokrytí 

části nákladů, zejména energií a nájemného.   

Popis projektu: Celoroční činnost skautského střediska Sedmička Milevsko –

oddíly se scházejí několikrát týdně v prostorách klubovny, za jejichž užívání je 

účtována částka 22.100 Kč (energie a nájemné). Dalšími náklady v roce 2018 jsou 

prostředky na doménu, židle do knihovny a věšáky na zeď (11.900 Kč).  

Finanční prostředky budou použity na pokrytí těchto nákladů.  

 

 



 

4. Farní charita Milevsko 
Farní charita je církevní nestátní nezisková organizace s vlastní právní subjektivitou, 

jejímž posláním je pomáhat potřebným. Farní charita provozuje terénní charitní 

pečovatelskou službu, sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi Rozárka a 

nízkoprahové zařízení pro děti a mládež sv. Františka z Assisi (Fanouš). Provozuje 

celoročně charitní šatník, příležitostně také pořádá kulturní akce (přednášky, koncerty, 

ples). Poskytuje sociální poradenství, psychickou podporu, potravinovou pomoc, apod.  

Popis projektů:  

Příroda, zahrada, pozorování hmyzu v NZDM (Fanouš)– účelem projektu je, aby 

služba Nízkoprahového zařízení sv. Františka z Assisi (NZDM) mohla rozvíjet u svých 

klientů vztah k přírodě a k produktům, které si sami vypěstují. Cílem projektu je 

obnovit a rozšířit zahrádku v NZDM. Děti se naučí pěstovat zeleninu, pracovat na 

zahrádce, dozví se informace o pěstování plodin. Dalším cílem je smysluplné trávení 

času na čerstvém vzduchu a prevence před sociálně patologickými jevy.  

Finanční prostředky budou využity na mzdové náklady, na pořízení zeminy, nářadí, 

semen zeleniny, fotoaparátu na dokumentaci a další. 

Co se stane když… Aneb vypěstuj si sám – cílem projektu je v dětech a mládeži 

podpořit starost o přírodu a životní prostředí. Prostřednictvím rostliny, kterou dostane 

dítě na starost, bude poznávat, jak funguje růst a co potřebuje ke správnému vývoji. 

Účelem je rozvoj samostatnosti, zručnosti, osobnosti… 

Finanční prostředky budou využity na mzdové náklady, náklady na květináče, zeminu, 

semena a další materiál. 

 

5. xxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxx je učitelka tělesné výchovy a biologie. Od roku 2009 pořádá v bazénu 

DPS Libušina kurzy plavání pro děti. Od roku 2013 svou činnost rozšířila o pořádání 

příměstských i pobytových táborů. 

Popis projektu: Příměstské tábory s plaváním 2018 

Příměstské tábory jsou určeny pro děti od 5-12 let z Milevska a okolí. Táborový 

program zahrnuje hry a pobyt v přírodě, sportovní soutěže, plavání, výlety, apod.  

Finanční prostředky budou využity na nákup odměn pro děti nebo náklady spojené 

s výletem (doprava, vstupy, apod.) 

 

6. ZO ČSOP Makov 18/02, pobočný spolek 

ZO ČSOP Makov je nezisková organizace, která již 25 let zajišťuje pro město 

Milevsko a ostatní města a obce na území bývalého okresu Písek a Strakonice 

kompletní služby spojené s péčí o volně žijící živočichy v nouzi – odchyt a následnou 

péči včetně zajištění veterinární služby až o vypuštění do volné přírody příp. umístění 

ve vlastní záchranné stanici. Každoročně přijímá přes 400 živočichů. Dále nabízí 

poradenství v oblasti záchrany volně žijících zvířat, v oblasti environmentální výchovy 

pořádá v záchranné stanici desítky akcí pro děti z mateřských a základních škol, 

rodiny s dětmi i seniory. Další informace na www.makov.cz 

Popis projektu: Zajištění kompletní péče o handicapované volně žijící živočichy 

přijaté z územního obvodu města Milevska – finanční prostředky budou využity 

zejména na krmivo. 

 

 

 



7. ZO ČSOP Milevsko 18/09 

Místní organizace ČSOP se více než 40 let podílí na projektech zaměřených na 

ochranu přírody. Zabývala se např. mapováním výskytu obojživelníků, sčítáním káňat, 

pořádala akce ke Dni Země, vybudovala naučnou stezku, vydala publikaci Památné 

stromy, apod. V zimě zajišťuje přikrmování ptáků, sedmým rokem se podílí na 

celostátním projektu BIODIVERZITY, sleduje lokality s výskytem vzácných rostlin. 

Popis projektu: Výstava „Chráněné, ohrožené a méně rozšířené druhy rostlin 

v okolí Milevska – ČSOP Milevsko chce prostřednictvím fotografií představit 

občanům výskyt vzácných rostlin, které se dnes vlivem trvalých zásahů do přírody 

vyskytují již jen lokálně. Cílem projektu je podpořit u občanů zájem o přírodu, žákům 

a studentům poskytnout studijní materiál. 

Finanční prostředky budou použity na pořízení fotografií, cestovné, tisk popisků a 

textů, apod.  

 

 


