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ŽADATEL NÁZEV PROJEKTU
ČÍSLO 

PROJEKTU

CELKOVÉ 

NÁKLADY

POŽADOVANÁ 

DOTACE
STRUČNÝ POPIS

BODOVÉ 

HODNOCENÍ 

KOMISE

Bateau, z. s.
Zdraví k mání -  selský rozum 

rozhoduje 
02-16-12 20 000 Kč 20 000 Kč

Projekt je zaměřen na znevýhodněné rodiny s dětmi ohrožené sociálně patologickými jevy, dětí z náhradní rodinné péče, (např. 

děti trpící ztrátou jednoho z rodičů, syndromem CAN, dřívějším pobytem v zařízení ústavní péče z důvodu absence rodičů či 

jejich omezením rodičovských práv, z důvodu závislosti či výkonu trestu aj.) včetně rodin pěstounských. Hlavním cílem projektu 

je poskytnutí podpory pečujícím osobám (odpovědným za výchovu dětí) při aktivní výchově dětí při získávání vědomostí o 

zdravém životním stylu, uvědomění si pestrosti a rozmanitosti možností, podněcování k diskusi formou „učících se kruhů“ 

(pomocí metody facilitace kruhů otevřené komunikace). Součástí je i praktický nácvik přípravy pestré a zdravé stravy (např. 

ukázka zdravých a chutných svačin do školy, obědů i večeří, příklady svačin během dne).

203

Člověk v tísni, o.p.s. Mezinárodní workcamp 2017 11-16-12 40 000 Kč 20 000 Kč

Pomocí dotace z Projektu Zdravého města a místní Agendy 21 Ústí nad Labem bychom rádi realizovali 18. ročník mezinárodního 

workcampu v Ústí nad Labem. Jeho cílem je za účasti deseti zahraničních dobrovolníků a dvou českých vedoucích, zrealizovat 

volnočasové a zážitkové akce pro děti, které pocházejí ze sociálně vyloučených lokalit, a zároveň budou do těchto sociálně 

vyloučených lokalit vhodným kreativním způsobem vstupovat s veřejnými akcemi a tyto lokality tak zvelebovat.
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Veselá Brná z.s.
Úprava okolí Kaple sv. Anny v 

Brné
14-16-12 15 000 Kč 11 000 Kč

Spolek „Veselá Brná“ vznikl jako iniciativa několika  občanů  obce Brná, cílem je aktivizace sousedského soužití, participace na 

společenských, kulturních, vzdělávacích a sportovních akcích  spolku. Cílem projektu je úprava okolí kapličky sv.Anny v Bné a 

revitalizace tzv“ malé návsi“ – jedná se o zvednutí  spodní části travnatého pozemku, tak aby neodtékala dešťová voda a s ní i 

hlína , dopl-nění travnatého pozemku trávou, květinami a osazení vinných opěr u zasazeného vína. Provedení dlažby pod 

lavicemi a stolem, doplnění sezení o odpadkový koš  a informační tabule o obci Brná a její historii a o kapli sv.Anny. Realizace 

výroby tzv.Brněnského betlému.
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Domov pro seniory Dobětice, 

příspěvková organizace 
Týden paměti 15-16-12 30 252 Kč 17 200 Kč

Hlavním cílem projektu je podpora rodinných pečujících a informovanost o problematice demence. Dílčím cílem projektu je 

během Týdne paměti seznámit minimálně 70 osob z řad pečujících či samotných pacientů s vhodnou aktivizací, se službami a 

dalšími možnostmi pomoci. Dalším dílčím cílem Týdne paměti je zaměření na preventivní aktivity, tzn. seznámení široké 

veřejnosti - minimálně 25 osob - v rámci realizace aktivit Kontaktního místa na základě dohody s ČALS, s formami a metodami 

práce s osobami postiženými Alzheimerovou chorobou se škálou možných preventivních aktivit.  Během Týdne paměti budou v 

Domově probíhat přednášky a ukázkové lekce zaměřené na problematiku a prevenci demencí – Alzheimerova choroba (+ ostatní 

typy demencí). Tyto akce jsou určeny jak pro pečující, pro osoby postižené touto nemocí, tak pro širokou veřejnost. 
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DRUG-OUT Klub, z. s. 
Den boje proti AIDS v Ústí nad 

Labem
25-16-12 20 000 Kč 20 000 Kč

Na datum 1. 12. připadá Světový den boje proti AIDS, kdy si miliony lidí na celém světě připomínají tuto zákeřnou a 

nemilosrdnou nemoc. Smyslem tohoto dne je zvýšení povědomí, předávání informací o této nemoci (možnosti nákazy, ochraně, 

léčbě). 

Tento den vnímáme jako příležitost pro nabídku bezplatného anonymního testování, jako je tomu zvykem na mnoha místech v 

republice. Zaměříme se na mladou, sexuálně aktivní generaci. Uspořádáním této akce budou mít také mladí obyvatelé města 

Ústí nad Labem možnost získat nové informace o HIV/AIDS a současně se také nechat otestovat, čímž výrazně podpoříme 

prevenci této choroby mezi mladou populací.
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Mateřská škola Zvoneček, 

Školní 623/17

Jak vzniká chléb aneb jíme 

zdravě
03-16-12 20 000 Kč 18 000 Kč

Cílem projektu je seznámit děti se základy zdravé výživy pro jejich pozdější zdravý životní styl. Děti budou motivovány pohádkou 

a na základě této motivace se seznámí s různými druhy obilovin i celým procesem vzniku chleba, jako jedné ze základních 

potravin, patřících ke zdravému životnímu stylu. Cílem projektu je zajistit dětem z MŠ Zvoneček prostředí s dostatkem 

přiměřených podnětů k jejich aktivnímu rozvoji a učení, zaměřené především na (1) na podporu zdravého životního stylu, (2) na 

osobní spokojenost a pohodu, (3) chápání okolního světa, (4) přiblížení norem a hodnot uznávaných společností, ve které dítě 

žije tak, aby čas strávený v mateřské škole byl pro dítě radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých a spolehlivých základů 

a návyků do života i následujícího vzdělávání v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání.
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Krásné sousedění, z. s.
Komunitní zahrada Krabí 

hrouda
05-16-12 39 850 Kč 20 000 Kč

Cílem našeho projektu je posílení sousedských vztahů na sídlišti Krásné Březno prostřednictvím vybudování komunitní zahrady a 

představení alternativního pěstování čerstvé zeleniny uprostřed města. Naše komunitní zahrada nebude sloužit jenom 

k drobnému pěstování zeleniny, ale i jako vzdělávací centrum, plánujeme zde sérii workshopů na různé témata týkající se oblastí 

domácího kompostování, životního prostředí a historie naší čtvrti. Věříme, že zde vybudujeme funkční komunitu aktivních lidí, 

která se bude nadále podílet na zlepšování veřejného prostoru na našem sídlišti.

178

Mateřská škola Skalnička, 

Peškova 526

Planeta Země si zaslouží 

dárek, nejen když má svátek
20-16-12 15 650 Kč 15 650 Kč

Hlavním cílem projektu je šíření informací o odpadovém hospodářství, třídění odpadu, celkovém zlepšení životního prostředí. 

Využitím odpadu z naší školní zahrady a bioodpadu ze školní kuchyně chceme získat kvalitní zeminu pro pěstování rostlin. 

Postupně bychom chtěli školní zahradu přeměnit v interaktivní ekologickou učebnu. Chceme zachovat maximum stávajících 

prvků. Altánek a dvě terasy nám slouží v letních měsících, jsou využívány jako venkovní učebny. V současné době chceme funkci 

zahrady zpestřit, přeměnit v přírodní učebnu, která bude hojně využívána. Výhledově chceme prostory využívat pro veřejnost.
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Mateřská škola Motýlek, 

Keplerova 782/26

Zdraví, pohyb, písnička, to je 

naše školička
18-16-12 34 658 Kč 20 000 Kč

Hlavním záměrem projektu je aktivní podpora zdraví, zdravého životního stylu dětí, především podpora pohybu, správné výživy, 

vnitřní pohody a zdravého prostředí. V rámci projektu budou pro děti připraveny činnosti pro rozvoj a rozšíření znalostí a 

dovedností  v oblasti zdraví a zdravého životního stylu, uskutečněny budou pohybové aktivity a soutěže mezi dětmi naší MŠ, ale 

i dětmi z dalších MŠ a žáky základní školy, akce pro rodiče s dětmi a také seminář ke zdraví a zdravé výživě pro rodiče dětí a 

další veřejnost. Taneční soubor dětí naší mateřské školy vystoupí v Domově důchodců a v Kulturním domě Ústí nad Labem a v 

rámci společných vystoupení naší mateřské školy se základními školami, do kterých děti z naší MŠ přechází.

Děti se budou také v rámci projektu blíže seznamovat s naším městem a možnostmi získání zdravé výživy a sportovních aktivit. 

Závěr projektu proběhne ve znamení sportovní a kulturní akce určené dětem a rodičům naší školky,  při této akci bude 

účastníkům předána příručka – lexikon „Aktivity pro zdraví“ zpracovaný naší mateřskou školou. 
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Oblastní charita Ústí nad 

Labem
Den pro rodinu 2016 27-16-12 9 500 Kč 9 500 Kč

V současné době se rodí velké množství dětí mimo manželství a trvalé svazky, mnoho rodin se rozpadá a roste počet 

ohrožených dětí a dětí, které vyrůstají bez vlastních rodičů. Rovněž hektická doba neumožňuje vzájemné trávení času v kruhu 

rodiny. Smyslem akce bude nabídnout místním rodinám, dětem i dospělým společně strávené odpoledne plné zábavy, her a 

připomenout důležitost rodiny pro výchovu dětí i společnost. Děti se spolu s rodiči formou hry zapojí do vzdělávacích, 

výchovných a osvětových aktivit.
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„Pro kompot”

Soukromé zahrádky a 

předzahrádky jako okrašlovací 

prvky veřejného prostoru

17-16-12 20 000 Kč 20 000 Kč

Důvodem vzniku projektu je snaha o zlepšení podoby zeleně ve městě, která může přispět k pozitivní prezentaci města Ústí nad 

Labem i ke zlepšení kvality života občanů. Soukromá zeleň je součástí veřejného prostoru, slouží nejen k potěše jejích majitelů, 

ale i kolemjdoucích cestou do práce, při procházce apod. V neposlední řadě přispívá i ke zlepšení životního prostředí ve městě, k 

přilákání užitečných živočišných druhů, jako jsou včely. Projekt chce navázat na tradici okrasných i užitkových zahrad v Ústí nad 

Labem, ukázat pozitivní možnosti využití předzahrádek a zahrad pro zlepšení kvality života obyvatel. Na projektu spolupracují 

odborníci znalí místních podmínek (Lenka Hadrabová Zdravé zahrady, Mgr.Václav Beran) tak i mimo ústečtí odborníci, kteří do 

projektu vnesou jinou perspektivu.
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Podpořené 

projekty v 

celkové výši 191 

350,-

Dobrovolnické centrum, z.s. Zdravé rodiny Ústecka 2016 01-16-12 17 170 Kč 17 170 Kč

Cílem projektu je informování veřejnosti a popularizace prorodinné politiky města Ústí nad Labem prostřednictvím tematické 

brožury, kterou společně připraví koordinační skupina/dále KS/ – Prorodinná politika a KS Děti mládež rodina působící v rámci 

systému Komunitního plánování města ÚNL. Brožurka bude obsahovat nabídku a kontakty na organizace, které v Ústí nad 

Labem nabízí podporu či služby a podpůrné aktivity pro rodiny s dětmi. Brožurka bude předávána veřejnosti /rodinám/ 

prostřednictvím členů koordinační skupiny, kurátorů pro mládež, pracovníků OSPOD, dále bude distribuována do Pedagogicko-

psychologické poradny Ústeckého kraje – pracoviště Ústí nad Labem, do Informačního centra v Ústí nad Labem, do kniho-budky 

v Masarykově nemocnici a dále bude umístěna na dalších veřejnosti dostupných místech (zdravotnických zařízení, zařízení péče 

o děti (MŠ, Dětské skupiny, DDM). V elektronické verzi bude publikace distribuována na webech dotčených organizací vč. webu 

města. Cílem je nabídnout rodinám ve městě ucelený informační materiál, s informací o tom, kam se mohou obrátit v případě, 

že jejich rodina (vč. rodin v obtížné situaci) potřebuje podporu, služby či informace.
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Mateřská škola Ústí nad 

Labem, Vojanova 594/34

Zdravé dítě ve zdravém městě - 

,,Zahrada poznání“
12-16-12 18 000 Kč 16 000 Kč

Projekt je zaměřený na vytváření zdravého prostředí pro rozvoj dětské osobnosti, na prožitkové učení a aktivní výchovu o 

zdravém životním stylu a prostředí kolem nás. Na podporu společných i individuálních pohybových aktivit. Zvýšení efektivního a 

plnohodnotného využití školkové zahrady. Cílem projektu je zvýšit efektivitu využití školní zahrady pro potřeby dětí. Upravit, 

dovybavit a rozšířit školní zahradu o prvky podporující všestranný pohybový rozvoj dětí, kladný vztah dětí k životnímu prostředí a 

okolí. To vše podpoří celkovou snahu školního vzdělávacího programu naší mateřské školy o prevenci nežádoucího sociálního 

chování dětí, o zvýšení celkových pohybových schopností a dovedností dětí a o předcházení zdravotním problémům dětí 

pramenících z nedostatku zdravého a přirozeného pohybu. 
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Ústecké šrouby, z. s.

Okrášlení veřejného 

prostranství v Rooseveltově 

ulici, Ústí nad Labem

06-16-12 20 000 Kč 20 000 Kč
Projekt „Okrášlení veřejného prostranství v Rooseveltově ulici, Ústí nad Labem“ má za cíl zvelebit střední část Rooseveltovy ulice 

pomocí kvetoucích bylin a cibulovin vysazených po okraji chodníku a do přilehlého trávníku (cibuloviny). Vysazovány budou 

rostliny vytrvalé, které tak mohou zkrášlovat ulici i v dalších letech.
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Mateřská škola Stříbrníky, 

Stříbrnická 3032/6
Krtečkova zahrádka 16-16-12 19 740 Kč 19 740 Kč

Cílem projektu je zřízení bylinkové zahrádky, která bude sloužit k aktivnímu učení dětí a zároveň přispěje ke zdravému životnímu 

stylu. Předpokládá se záhon o velikosti 10x1,5 m s aktivním zapojením dětí do sázení, setí, zalévání a další péče. Děti získají 

aktivní formou znalosti o bylinkách, o péči o rostliny obecně a dozví se o jejích využití v běžném životě a zdravém stravování. K 

realizaci bude třeba zrušit původní záhon s růžemi, které jsou zplanělé a odporují bezpečnosti na školní zahradě. Částečně bude 

třeba nahradit část zeminy a zpevnit okraje záhonu, následně bude plocha osázena běžnými bylinami (máta, šalvěj, libeček, 

tymán, petržel, aj.).
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Mateřská škola Kytička, Pod 

Vodojemem 313/3B

Zdravý životní styl našich dětí 

a jejich rodičů VIII.
19-16-12 35 000 Kč 20 000 Kč

Tímto osvědčeným projektem bychom rádi navázali na předešlé roky (vyjma loňského), který měl velikou odezvu nejen  u našich 

dětí a jejich rodičů. V současné době je stále velmi důležitá raná a cílená prevence patologických jevů. Východiskem je cílené 

působení formou pohádky či poučného příběhu, který dětem můžeme vhodnou a nenásilnou formou zahrát, vštípit jim 

elementární poznatky ochrany svého zdraví. Dále bude pokračováním a zpestřením započaté koncepce školy, která je už 16. rok 

zaměřena na sportovně pohybové aktivity dětí, které souvisí se zdravým způsobem života. V následujícím kole dotačního 

projektu počítáme opět s dalšími aktivitami, které by umožnily systematickou podporu zdraví a kvality života nejen dětí, ale i 

jejich rodičů, prohlubovala by se celková povědomost zdravého životního stylu vůbec se začátkem již od raného dětství formou 

prožitkového učení.
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Společenství vlastníků 

jednotek domu Burianova 
2761/2, 2762/4, 2763/7

Dětské pískoviště mezi domy 

Burianova a Marvanova 

(Severní Terasa)

09-16-12 20 000 Kč 20 000 Kč

Cílem projektu je výstavba krytého pískoviště mezi panelovými domy v ulicích Burianova a Marvanova, o jehož zakrývání by se 

starali sami uživatelé (resp. rodiče dětí). Po odstranění předchozího pískoviště místní rodiče postrádají možnost vyžití pro děti 

venku, v bezprostřední blízkosti bydliště. V dané lokalitě je v současnoti přibližně 20 rodin s dětmi, které projevily o hrací plochu 

zájem. 

164
Žádost stažena 

předkladatelem

Základní škola Ústí nad 

Labem, Stříbrnická 3031/4
Více stromů pro Ústí 28-16-12 22 900 Kč 20 000 Kč

V rámci projektu budou žáci navštěvovat místa v Ústí nad Labem, kde se nacházejí památné stromy. Vytvoří jejich fotografie a 

vystaví je v areálu školy. Tato výstava se stane inspirací pro ostatní žáky školy. Vytipují si tři možná místa, ve spolupráci 

s městskými obvody, kde by bylo dobré vysadit další stromy. Vysazením stromu přispějí ke zlepšení životního prostředí v Ústí 

nad Labem a mohou po desetiletí sledovat jeho růst. Při výsadbě stromů získají mladší děti zkušenosti od starších žáků, jak 

správně zasadit strom. Tento projekt bude dlouhodobého rázu, protože o strom budou muset pravidelně pečovat a mohou se 

zapojit i rodiče. Možná zasadíme budoucí památný strom.
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Společenství vlastníků 

jednotek domu Burianova 
2761/2, 2762/4, 2763/6

Dětské herní prvky mezi domy 

Burianova a Marvanova 

(Severní Terasa)

08-16-12 20 000 Kč 20 000 Kč

Cílem projektu je k pískovišti (viz další projekt, pozn.)  vystavět herní prvky pro zábavu dětí. Jedná se o prostor mezi panelovými 

domy v ulicích Burianova a Marvanova, kde dříve herní prvky pro děti byly a byly hojně využívány. Nové herní prvky by 

odpovídaly platným normám. Cílem je poskytnout dětem venku zábavu a možnost vyžití v blízkosti bydliště bez nutnosti 

dojíždění na jiné hřiště. Sekundárně tak dojde k posílení vazeb mezi rodiči. V dané lokalitě je v současnoti přibližně 20 rodin s 

dětmi, které projevily o hrací plochu zájem. 

162
Žádost stažena 

předkladatelem

Mateřská škola, Ústí nad 

Labem,  Vinařská 737/10

Zdravý úsměv nebolí aneb jak 

předcházet zubnímu kazu
10-16-12 20 000 Kč 17 000 Kč

Projekt se zaměřuje na edukaci dětí v mateřské škole v problematice dentální hygieny a výživy, a snaží se u dětí apelovat na 

důležitost prevence. Důležité je také odstranění u dětí případného strachu z návštěvy zubního lékaře.  Projekt bude probíhat 

během měsíce ledna, února a března jako několik ucelených lekcí. Závěr projektu společný s rodiči je plánován na 6.4. (7.4. je 

Den zdraví).  Součástí projektu bude i divadelní představení, návštěva zubního lékaře a zubní laboratoře.  

160

Školní sportovní klub AŠSK ČR 

při ZŠ Ústí nad Labem, 

Vinařská 1016/6

Sportovně – vzdělávací pobyt 

v Nižboře 
21-16-12 80 000 Kč 20 000 Kč

Pětidenní sportovně-vzdělávací kurz má za cíl praktickou a zábavnou formou podpořit u žáků a členů ŠSK při ZŠ Vinařská 6.-8. 

tříd kladný vztah ke sportu, přírodě, upevnění znalostí získaných během školní docházky a zlepšení komunikačních dovedností. 

Žáci budou provozovat takové aktivity, které rozvinou jejich praktické dovednosti. Činnosti, které k tomu povedou jsou 

následující: práce s mapou, kompasem, buzolou, gps přístroji, práce ve skupinách, zjišťování informací v terénu, jejich 

zpracování, návštěvy historických a přírodních památek. Jako výstup bude vytvořena portfólio, které děti během pobytu zpracují. 

Náplní budou různé sportovní a vzdělávací aktivity v oblasti CHKO Křivoklátsko/Berounsko. II. část – diskuse ve škole s učiteli a 

představiteli města Ústí nad Labem v oblasti ochrany životního prostředí, turismem i podporou historických památek.
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Jóga v denním životě Ústí nad 

Labem, z.s.  
Jóga v denním životě pro děti 26-16-12 30 000 Kč 20 000 Kč

Kurz jógového cvičení pro děti a mládež podle systému Jóga v denním životě;

Projekt je zaměřen na celkový rozvoj dítěte a aktivní trávení volného času. Cvičení jógy je vhodné pro všechny děti, i zdravotně 

oslabené, které se nemohou účastnit jiných pohybových aktivit. Cvičení jógy vede děti ke zdravému způsobu života, probouzí v 

nich radost a lásku k sobě i okolí a pomáhá jim zbavit se stresu, kterým dnes často trpí i malé děti. Základem cvičení je hra, 

tvořivost a poznání sebe sama. Důležitou součástí jsou dechová cvičení a relaxace, která vedou k celkovému uvolnění a navodí 

psychickou rovnováhu. Děti se zapojí do kolektivu, naučí se vnímat své pocity, dokážou se lépe soustředit. Součástí cvičení jsou i 

besedy o zdravé stravě, nebezpečí drog a návykových látek, ekologická témata.
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Mateřská škola Zvoneček, 

Školní 623/18

Nežli sednout na lavičku, lépe 

házet do košíčku
04-16-12 20 977 Kč 20 000 Kč

Projekt pomůže zajistit dětem z MŠ Zvoneček prostředí s dostatkem přiměřených podnětů k jejich aktivnímu rozvoji a učení, 

zaměřené především na podporu zdravého životního stylu a společných pohybových aktivit. Možnost sportování a pohybu na 

školní zahradě pomůže jejich správnému vývoji a do budoucna vypěstuje v dětech vztah k pohybovým aktivitám. Cílem projektu 

je zajistit dětem z MŠ Zvoneček prostředí s dostatkem přiměřených podnětů k jejich aktivnímu rozvoji a učení, zaměřené 

především na podporu zdravého životního stylu a společných pohybových aktivit, které mají vliv na podporu tělesného rozvoje a 

zdraví, na podporu mezilidských vztahů, na osobní spokojenost a pohodu, rozvoj kooperativních dovedností, motivaci ke 

sportovním volnočasovým aktivitám a přiblížení norem a hodnot uznávaných společností, ve které dítě žije. Projekt nám má 

pomoci vytvořit u dětí návyk a potřebu aktivního odpočinku.
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TJ Střekov, z. s.
Údržba zeleně v areálu a 

kolem cyklostezky
07-16-12 25 000 Kč 20 000 Kč

Cílem projektu je údržba hrací plochy, zeleně v areálu a kolem cyklostezky. Po celou dobu provozu udržujeme cyklostezku podél 

našeho areálu v řádném stavu, pečujeme o zeleň tak, aby nedocházelo k průniku semen a náletů do okolních prosto, snažíme se 

zamezit vniku alergenů na oblast sportovišť. Náplní projektu bude likvidace náletů, odvoz materiálu, údržba hrací plochy a okolí 

cyklostezky za použití vlastních mechanismů.  
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Sdružené obranné prapory  

ČR z.s
Branný den pro rodiny s dětmi 13-16-12

zatím neznámo, 

bude se odvíjet dle 

sponzorských darů 

v předpokládané 

výši 4-10 tis. Kč

15 000 Kč

Projekt představuje realizaci dvou nenásilných a zábavných branných akcí pro rodiny s dětmi. Náplní branných dnů jsou soutěžní 

i nesoutěžní disciplíny (hod granátem, plížení, střelba, hledání předmětů detektorem kovů, zdravověda, výkonnostní disciplíny, 

seznámení s protichemickými pomůckami a ochrannou vojenskou výstrojí a výzbrojí, modelace vojenského cvičení, ukázky práce 

cvičeného psa s psovodem, seznámení s fungováním integrovaného záchranného systému ČR, malování tematických obrázků 

aj.).
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Školní sportovní klub AŠSK ČR 

při ZŠ Ústí nad Labem, 

Vinařská 1016/6

5 x sport na Vinařské 22-16-12 40 000 Kč 20 000 Kč

Školní sportovní klub při ZŠ Vinařská bude v příštím školním roku nabízet žákům seriál aktivit, které žákům umožní vyzkoušet si 

nové pohybové aktivity. Mezi tyto aktivity chceme zařadit lezení na umělé stěně, cyklovýlety, turnaje v míčových sportech, běh 

do schodů, jízdu na spinningovém kole, a jiné. Školní sportovní klub při ZŠ Vinařská byl založen na počátku roku 2015 a jeho 

hlavním prací je organizování zájmové činnosti pro jeho členy, kterými jsou nejčastěji žáci ze ZŠ Vinařská, ale v poslední době 

využívají jeho práce i žáci z jiných škol. Zájmová činnost je pak především zaměřena na sportovní aktivity a svým členům chce 

tak ukázat, že sport je v současné době důležitý pro jejich zdravý životní styl. 
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Základní škola Ústí nad 

Labem, Vinařská 1016/6

Sportovně – vzdělávací pobyt 

v Nižboře 
23-16-12 80 000 Kč 20 000 Kč

Pětidenní sportovně-vzdělávací kurz má za cíl praktickou a zábavnou formou podpořit u žáků a členů ŠSK při ZŠ Vinařská 6.-8. 

tříd kladný vztah ke sportu, přírodě, upevnění znalostí získaných během školní docházky a zlepšení komunikačních dovedností. 

Žáci budou provozovat takové aktivity, které rozvinou jejich praktické dovednosti. Činnosti, které k tomu povedou jsou 

následující: práce s mapou, kompasem, buzolou, gps přístroji, práce ve skupinách, zjišťování informací v terénu, jejich 

zpracování, návštěvy historických a přírodních památek. Jako výstup bude vytvořena portfólio, které děti během pobytu zpracují. 

Náplní budou různé sportovní a vzdělávací aktivity v oblasti CHKO Křivoklátsko/Berounsko. II. část – diskuse ve škole s učiteli a 

představiteli města Ústí nad Labem v oblasti ochrany životního prostředí, turismem i podporou historických památek. 
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Základní škola Ústí nad 

Labem, Vinařská 1016/6

Sportovní aktivity na ZŠ 

Vinařská 
24-16-12 40 000 Kč 20 000 Kč

ZŠ Vinařská bude od příštího školního roku nabízet žákům ze sportovních tříd seriál aktivit, které žákům umožní vyzkoušet si 

nové pohybové aktivity a které budou v souladu s ŠVP. Mezi tyto aktivity chceme zařadit bruslení (Zimní stadion Povrly), in – 

line bruslení (Severní Terasa), badminton, stolní tenis, squash (T – Club), lezení na umělé stěně (ZŠ Vinařská, UJEP), plavání 

(plavecká hala). V současné době sportovní třídy navštěvují děti, které chtějí ve svém volném času sportovat. Využívají proto 

školní vzdělávací program školy (dále jen ŠVP) buď pro individuální tréninky (hokejisté, fotbalisté, roztleskávačky, basketbalisté) 

a nebo využívají sportovní třídy pro navýšení výuky tělesné výchovy jako základní filozofie člověka, že sport je v současné době 

důležitý pro zdravý životní styl. 

119










