Příloha návrhu usnesení č. 1

Žádost o grant z rozpočtu Pardubického kraje pro rok 2014
Grantový program
B3

Kód:

Evid. číslo (nevyplňujte):

Název grantového
Podpora sportovního vyžití občanů v Pardubickém kraji, zejména dětí a mládeže
programu:
Ú d a j e o ž a d a t e l i (v případě škol a školských organizací je žadatelem zřizovatel)
Název:

Statutární město Pardubice

Forma práv.
subjektivity:

Obec

Adresa:

Telefon/fax:

IČ:

00274046

ulice, čp.:

Pernštýnské náměstí 1

obec, PSČ:

Pardubice, 530 21

okres:

Pardubice

466 859 438

Webové stránky žadatele (pokud existují):

e-mail:

DIČ:

CZ00274046

Petra.Snejdrova@mmp.cz

www.pardubice.eu

peněžní ústav:

Komerční banka

číslo účtu:

9005-326561/0100

Bankovní spojení:
Statutární
zástupce, funkce:

MUDr. Štěpánka Fraňková, primátorka

Telefon/fax:

466 859 502

e-mail:

Stepanka.Frankova@mmp.cz

Údaje o škole (ostatní žadatelé nevyplňují)
Název
Adresa

Mateřská škola Klubíčko Pardubice – Polabiny, Grusova 448
Ulice, č.p. Grusova 448
Obec,
Pardubice, 530 09
PSČ

Zodpovědná
Mgr. Iva Škaloudová
osoba
Údaje o projektu
Název:

Školka plná pohybu

Termín zahájení:

13. 1. 2014

Místo realizace:

Gymnázium Pardubice, Mozartova 449 (tělocvična)

Tradice sportovní
aktivity (akce)
(zakroužkujte)
Celkové náklady na
projekt:

Požadovaná výše
grantu:

1. ročník

Termín ukončení:

2 - 5. ročník

19. 12. 2014

6. ročník a více

21 780 Kč
14 000 Kč

Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, tel.: 466 026 337, e-mail: michaela.kaplavkova@pardubickykraj.cz

[Zadejte text.]

Popis projektu
Mateřská škola Klubíčko je šestitřídní pavilonové zařízení, kde v každé obdélníkové třídě, se dvěma stěnami
plnými oken a další stěnou plnou dveří musí být zajištěny volné hry, stolování, všechny vzdělávací, výtvarné a
tělovýchovné aktivity i odpočinek dětí. Uspořádání a vybavení tříd tyto aktivity umožňuje, avšak na úkor
dostatečného prostoru pro volný pohyb dětí. Ve třídách je zapsáno 26 dětí, děti musí respektovat pravidla
bezpečného chování, prostoru pro cílený pohyb je tedy velmi málo. Rozvoj veškerých pohybových dovedností
je však podmínkou pro rozvoj myšlenkových procesů a řeči, z hlediska zdravého psychomotorického vývoje má
dostatečný pohyb zejména v předškolním věku nezastupitelné místo. Je nezbytné umožnit dětem běhat, skákat,
lézt, házet a chytat, cvičit na nářadí, prolézat, překonávat překážky, procvičovat rovnováhu, apod. V příznivém
počasí může prostor pro pohyb částečně nahradit školní zahrada, tato náhrada ale není optimální. Mateřská
škola proto využívá tělocvičnu gymnázia v Mozartově ulici, se kterou prakticky sousedí. Dvakrát v týdnu od 8,00
do 9,00 hodin chodí třídy cvičit do prostorné tělocvičny, vybavené základním nářadím. Používání tělocvičny
umožňuje smlouva o pronájmu, kterou oba subjekty uzavírají. Nájemné tvoří část nákladů na tento projekt.
Pro zajištění různorodého pohybu v tělocvičně je další součástí tohoto projektu pořízení náčiní na tělocvik: míčky
různých průměrů na házení a chytání, strefování se na cíl, kutálení, podávání apod. Cvičení rozvíjí jemnou
motoriku, koordinaci pohybu, zrakové vnímání, obratnost. Prolézací tunel slouží na procvičení lezení, plazení
a odvahy, obruče na různá kondiční cvičení, manipulaci a přeskakování. Balanční „říční kameny“ posilují
rovnováhu a obratnost, procvičují chůzi po nerovném terénu, přeskakování překážek a další pohybové
dovednosti. Všechno náčiní je lehké, dá se do tělocvičny snadno přenést.
V tělocvičně se v průběhu roku vystřídá 143 dětí ze šesti tříd, každá třída půjde cvičit 11 – 12 x za školní rok.
60 minut intenzivního pohybu v tělocvičně a na tělovýchovném nářadí přispívá nejen k fyzickému zdraví a tělesné
zdatnosti dětí, ale i k jeho celkovému rozvoji, k radosti z pohybu a k oblibě fyzických aktivit. Tím se vytváří
žádoucí postoje dětí ke zdravému způsobu života a předpoklady pro pokračování ve sportovních aktivitách i
v základních školách a později.
Celý projekt „Školka plná pohybu“ pomáhá lépe naplňovat cíle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní
vzdělávání: podporuje fyzickou pohodu dítěte, zlepšuje jeho tělesnou zdatnost i pohybovou a zdravotní kulturu, a
vede děti ke zdravým životním návykům a postojům.

Položkový rozpočet projektu
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[Zadejte text.]

Uznatelné neinvestiční náklady
Provozní náklady
(blíže rozepište)
Pronájem tělocvičny 200 Kč/hodina (2 hodiny za
týden)- 70 hodin za rok

14 000

Cestovné
Ubytování
Stravování
Materiálně technické zabezpečení projektů (blíže
rozepište)
Míč průměr 22 cm – 15 ks á 60 Kč

900

Molitanový míč průměr 14 cm - 15 ks á 60 Kč

900

Molitanový míč průměr 7 cm - 30 ks á 12 Kč

360

Dětský prolézací tunel 2 ks á 840

1 680

Balanční náčiní – říční kameny 6 ks

2 140

Gymnastická obruč průměr 50 cm - 30 ks á 60 Kč

1 800

Věcné ceny do soutěží
Tisk metodických a propagačních materiálů
nekomerčního charakteru k projektu
Osobní náklady spojené se zabezpečením projektů
do výše max. 20% z poskytnutého grantu
Ostatní náklady (blíže rozepište)

Neuznatelné náklady

Náklady celkem:

21 780

14 000

Požadovaná výše grantu:
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