P2
Stručné představení žadatelů a jejich projektů

I.

1. Základní škola T.G. Masaryka Milevsko
Základní škola Milevsko se snaží naplňovat ve své hlavní činnosti všechna ustanovení
školského zákona, tedy všestranné vzdělávání žáků. K tomu patří i aktivity mimo
vyučování, které jsou realizovány formou kroužků (angličtina, pohybové hry, florbal,
zdravotnický kroužek, sborový zpěv, atd.) a enviromentální výchova. ZŠ se snaží
vzdělávat žáky zajímavější formou prostřednictvím různých exkurzí, kterých se kvůli
vysoké náročnosti nemůže řada žáků zúčastnit. Z výše uvedených důvodů I. základní
škola každoročně žádá město o poskytnutí finančních prostředků na pokrytí části těchto
nákladů.
Popis projektů:
Přírodovědná exkurze žáků 7. ročníku – Šumava, Český Krumlov (návštěva
grafitového dolu v Českém Krumlově , Stezka korunami stromů Lipno) - cílem projektu
je rozšíření znalostí žáků v oblasti přírody a její ochrany, poznávání funkce lesa a dále
seznámení se způsobem těžby a zpracování grafitu.
Finanční prostředky budou použity na dopravu, vstupy. Kvůli finanční náročnosti
projektu by se bez příspěvku nemohly některé děti akce zúčastnit.
Návštěva záchranné stanice živočichů Makov – cílem projektu je rozšíření znalostí
žáků v oblasti přírody, ochrany volně žijících živočichů.
Finanční prostředky budou použity na dopravu a vstupné.

II.

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
rozvoj popsaných činností.

III.

Gymnázium Milevsko
Gymnázium Milevsko je škola se šestiletým a čtyřletým studiem. Již několik let se
snaží pracovat v oblasti EVVO – zabývá se především problematikou odpadů, vody a
obnovitelných zdrojů energie. Pravidelnou aktivitou gymnázia je pořádání projektových
dnů EVVO, kdy studenti vycestují na exkurzi.
Popis projektu:
Cesta za poznáním přírodního dědictví České republiky – Jeseníky (50 žáků) cílem
projektu je seznámení žáků s přírodním a kulturním dědictvím České republiky –
exkurze na přečerpávací stanici Dlouhé stráně, výstup na Praděd

Protože si všichni studenti nemohou dovolit finanční zátěž, rozhodlo se gymnázium
požádat o příspěvek na dvoudenní enviromentálně zaměřenou exkurzi.
Finanční prostředky budou použity na vstupné a dopravu.
IV.

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 25.100
Kč (energie a nájemné). Dalšími náklady v roce 2019 jsou prostředky na doménu,
výtvarné potřeby, notebook, projektor, atd. (16.900 Kč).
Finanční prostředky budou použity na pokrytí těchto nákladů.

V.

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 projektu:
Poznávání okolí, ochrana přírody, zahrádka – 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 činnost dětí na
čerstvém vzduchu, pokračování v práci na malé zahrádce. Dalším cílem je umožnit
klientům výlety do okolí, pozorování přírody, založení herbáře, pokus o zapojení do
akce „Ukliďme Česko“, apod. Tyto aktivity pomohou jako prevence před sociálně
patologickými jevy.
Finanční prostředky budou využity na mzdové náklady, cestovné a vstupenky, na
pořízení zeminy, semen zeleniny a další.

VI.

Mgr. Ilona Jelínková
Mgr. Ilona Jelínková je absolventkou Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v oboru
biologie a tělesné výchovy. Od roku 2009 pořádá v bazénu DPS Libušina kurzy plavání
pro děti. Od roku 2013 svou činnost rozšířila o pořádání příměstských i pobytových
táborů. Aby uspokojila všechny zájemce, plánuje v letošním roce uspořádat 5
táborových běhů s různým zaměřením.
Popis projektů:
Příměstské tábory pro děti 2019 - 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.)

Letní tábor Monínec 2019 – týdenní pobytový tábor určený pro děti 6-12 let (pro 25
dětí). Náplní programu bude mimo jiné absolvování naučné stezky Včely a mravenci,
návštěva Čertova břemena, památkové zóny OUNZ, apod.
Finanční prostředky budou použity na nákup odměn pro děti a potřeb pro realizaci
soutěží a výletů.
VII. Dům dětí a mládeže Písek – středisko Milevsko
DDM Milevsko je organizace, která zajišťuje především v podobě pravidelných
kroužků sportovní činnost (stolní tenis, lukostřelba, airsoft, pohybová průprava, šachy,
rybáři, atd.), organizuje turnaje, soutěže a letní tábory. Realizuje další činnosti jako
volnočasové aktivity ve spolupráci se sociálním odborem města. Spolupracuje se
základními školami v regionu, pořádá pro školáky dílny a další akce. Podílí se na
realizaci městských akcí – posvícení, pohádkový les, Den dětí a dalších.
Popis projektů:
Aktivity pro děti a mládež ve školním roce v době vedlejších prázdnin – DDM
každoročně pořádá ve školním roce v době vedlejších prázdnin aktivity pro děti a
mládež. Akce se snaží DDM zpřístupnit všem dětem, bez ohledu na to, zda jsou
přihlášeny do některých kroužků. Dílny jsou pro děti pořádány bezplatně, aby pro
rodiče nebyly v době prázdnin tyto akce finanční zátěží. Cílem projektu je zkvalitnění
prázdninových aktivit a aktivní využití volného času při prázdninových dílnách.
Finanční prostředky budou použity na nákup pomůcek a materiálu na tvořivé
prázdninové dílny.
Organizování prázdninové činnosti – letní pobytové, příměstské tábory – DDM
každoročně pořádá v době letních prázdnin pobytové a příměstské tábory.
Finanční prostředky budou použity na dovybavení současných trendových pomůcek a
zpestření dětských aktivit (hudební a divadelní vystoupení, ukázka kynologického
výcviku, výuka tance, atd.). Vzhledem k tomu, že DDM chce tábory zpřístupnit i
rodinám s nižšími příjmy, není schopen tyto aktivity hradit ze základní ceny táborů.
VIII. ZO ČSOP Makov 18/02, pobočný spolek
ZO ČSOP Makov je nezisková organizace, která již 26. rok 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.

