
Nadačný fond Cloetta 2019 – podporené projekty 

ZŠ Bátovce 

https://zsbatovce.edupage.org/ 

Názov projektu: Techne 

 Zámerom projektu chcú formovať základné pracovné zručností a návyky detí do pracovného života.  Mimoškolskými aktivitami projektu v školskej dielni, 

exkurziami  a technickým činnostiam budú mať deti možnosť experimentovať s rôznymi materiálmi, manipulovať s rozličnými nástrojmi a zároveň si rozvíjajú 

pozitívne vôľové morálne vlastnosti a cit k pracovnej kultúre. Podporou aktivít projektu možno už od detstva dospieť k pozitívnym výsledkom – k formovaniu 

kladného postoja detí k svetu techniky a k pracovným činnostiam. Vytvorenie kladného postoja a zručností detí k pracovným činnostiam je nielen cieľom 

vzdelávania ale aj požiadavkou spoločnosti.  Schválená suma : 1905,00 € 

 

   

 

https://zsbatovce.edupage.org/


Katolícka spojená škola sv. Vincenta de Paul Levice   -    

https://vincent-levice.sk/materska-skola/grantovy-program-cloetta/?fbclid=IwAR1jmU1XW0FS3VO-AHuZ6lcb0lXDT4APk7nkCXCcGacoLSkRJZrisoNwtkQ 

Názov projektu: Včasnou intervenciou k úspešnej edukácii  

Každé dieťa môže byť úspešné. V duchu inkluzívnej školy sa venujú deťom nie len integrovaným, ale aj deťom neúspešným vo vzdelávaní. Už v predškolskom 

veku vedia identifikovať oslabenia v rôznych oblastiach, ktoré môžu mať za následok školskú neúspešnosť žiaka.  Pokiaľ dieťaťu pomôžu už v materskej škole 

rozvíjaním oslabení v rôznych oblastiach, môžu tým následne eliminovať prejavy rôznych špecifických porúch v ďalšom vzdelávaní.  Včasná pomoc je 

základom úspešného vzdelávania. Prostredníctvom hry, práce so rôznymi didaktickými pomôckami budú rozvíjať dieťa a efektívnejšie pripravovať na 

zaškolenie . Dajú mu možnosť byť v škole ešte úspešnejší. 

Škola sa zapojila do projektu Škola inkluzionistov. Projekt bol zameraný prioritne na základnú školu. V škole sa vytvoril inkluzívny tím, ktorý pôsobí pre všetky 

tri zložky našej školy. Zistili, že včasnou identifikáciou oslabení rôznych oblastí už v materskej škole a následne vhodným prístupom ich dokážu zmierniť, čím 

môže dieťa zažívať následne viac úspechu už v ďalšom vzdelávaní.Keďže väčšina detí z ich materskej škole pokračuje vo vzdelávaní aj v na ich základnej škole, 

vedia v rámci ich zariadenia spolu komunikovať a informovať sa medzi učiteľmi jednotlivých zložiek o silných a slabších stránkach dieťaťa a vhodnému 

prístupu k nemu.  Schválená suma: 1629,40 € 

   

https://vincent-levice.sk/materska-skola/grantovy-program-cloetta/?fbclid=IwAR1jmU1XW0FS3VO-AHuZ6lcb0lXDT4APk7nkCXCcGacoLSkRJZrisoNwtkQ


Slovenský Červený kríž, územný spolok Levice  

Názov projektu: Spolu za záchranu života 

Zámerom projektu je rozšíriť a rozvíjať vedomosti a zručnosti  žiakov materských,základných a stredných škôl okresu Levice v oblasti poskytovania prvej 

pomoci, formou ukážok prvej pomoci.Cieľom je zvýšiť povedomie mladých ľudí o významnej úlohe prvej pomoci pri každodenných a krízových situáciách. Nimi 

vyškolení mladí ľudia vedia správne a zaujímavou formou poskytnúť rady a návody ako ošetriť najčastejšie poranenia, ako reagovať v situáciách ohrozujúcich 

život a zdravie človeka. Žiaci a študenti  si môžu precvičiť za asistencie , ako správne poskytnúť prvú pomoc, tak aby nezaváhali, keď ide o život a boj s časom . 

"Ukážky prvej pomoci" je aktivita Slovenského Červeného kríža v Leviciach, ktorú ponúkajú dlhoročne materským, základným a stredným školám ako súčasť 

vyučovacieho procesu. Pre deti materských škôl sa realizujú s ich dobrovoľníkmi projekt "Dorotka a jej priatelia" v ktorom majú ich mládežnící základné 

vedomosti z detskej psychológie, pedagogiky ako aj logopédie, ktoré zúžitkujú v realizácií samotného projektu.Cieľom je naučiť deti v MŠ prvú pomoc, 

prostredníctvom imaginárnej kamarátky Dorotky. Na základných a stredných školách sú ukážky prvej pomoci súčasťou projektov samotných škôl, branných 

cvičení , realizovaná prednášková činnosť má za úlohu zvýšiť povedomie mladých ľudí o fungovaní Červeného kríža tak na Slovensku ako aj vo svete. 

Schválená suma: 2000,00 € 

 

   

 



Základná škola, Školská ul. 14 Levice  

https://skolska14lv.sk/index.php/aktivity/projekty/cajovna-pod-hruskou 

Názov projektu: Čajovňa pod hruškou 

 Zámerom projektu je motivácia žiakov k zdravému stravovaniu a znova naštartovanie zmeny vedúcej k prevencii obezity sprievodnými výchovno-

vzdelávacími a zároveň zábavnými a hravými aktivitami. Východiskom projektu bude založenie čajovne v priestoroch školskej kuchynky, ktorá bude na tieto 

účely zrevitalizovaná a stane sa centrom zdravého diania svojím kultúrnym stravovacím prostredím. "Maskotom" premeny bude ovocný strom hruška, ako 

ovocný symbol  Tekovského regiónu, ktorý sa bude objavovať v dekoráciách čajovne, v zariadení a pod. 

Aktivity  školy zamerané na propagáciu zdravého životného štýlu u detí spočívajú v propagácii konzumácie ovocia a zeleniny v rámci tematicky zameraných 

týždňov zdravej výživy, ale i v rámci stravovania v školskej jedálni. Okrem toho podporujú i pohybovú aktivitu žiakov.  

Pri sledovaní správania sa žiakov  si všimli: obedy v školskej jedálni sú pestré, obsahujú všetky zložky správnej výživy, vo veľkej miere je zastúpená čistá voda 

ako nápoj k jedlu. Deti mladšieho školského veku, ktorým rodičia ešte pripravujú desiaty, nemajú problém so zdravou výživou, pravidelne chodia na obedy do 

školskej jedálne. V predchádzajúcich projektoch sa vždy aj primárne zamerali na mladšiu vekovú kategóriu, pri ktorej aj dosiahli významné zmeny v ich 

správaní sa k svojmu zdraviu. V pripravovanom projekte sa zameriame na starších žiakov. Schválená suma: 1000,00 € 

       

https://skolska14lv.sk/index.php/aktivity/projekty/cajovna-pod-hruskou


 

Spojená škola internátna Levice  

Názov projektu: Zimná záhrada pre prácu aj relax 

 Projekt je zameraný na skvalitnenie výuky zdravotne znevýhodnených žiakov praktickej školy.V ich škole vzdelávajú žiakov s mentálnym postihnutím aj v 

kombinácii s iným zdravotným postihnutím. Pre potreby praktickej výučby odborného predmetu Pestovateľské práce si  zriadili zimnú záhradu, kde si žiaci 

môžu osvojovať praktické  zručnosti potrebné pri pestovaní úžitkových a okrasných rastlín. Osvojovanie a upevňovanie týchto praktických manuálnych 

zručností  zlepší možnosti sociálnej integrácie a zvýši šance na ďalšie uplatnenie v chránenej dielni. Zimnú záhradu je ešte potrebné vybaviť zariadením ako 

úložný priestor na záhradnícke náradie, stôl, sedenie, police a kontajnery na kvety, substráty, hnojivá, postreky a semená rôznych rastlín. 

Zeleň odbúrava stres, navodzuje relax, preto by sme chceli, aby bol súčasťou zimnej záhrady  aj relaxačný kútik so záhradným posedením,  závesnou 

hojdačkou a lavičkou, kde by žiaci mohli obklopení zeleňou oddychovať a obdivovať výsledky svojej práce. 

Nápad vytvoriť zimnú záhradu vznikol z potreby realizovania  praktickej prípravy profilujúceho predmetu Pestovateľské práce aj v zime a v nečase, keď sa v 

cvičnej školskej záhrade pracovať nedá. Zimná záhrada  vznikla zasklením prízemnej loggie s pomocou Grantového projektu  DHL a s podporou Nadácie 

Dobrý skutek cz.  Prostredníctvom Enviroprojektu 2018 do zimnej záhrady  nakúpili okrasné a úžitkové rastliny ako napr. citrusy, banánovník, figovník. V 

zimnej záhrade sa žiaci budú starať o rastliny, rozmnožovať rastliny alebo  budú predpestovávať kvetinové či zeleninové priesady zo semien. Starostlivosťou o 

tieto rastliny budú žiaci získavať pracovné zručnosti a návyky, ktoré im zvýšia možnosti integrácie napríklad pri práci v chránenej dielni. Chceli by zriadiť 

úložný priestor na záhradnícke náradie, police na kvety, ktoré majú zatiaľ na zemi a príjemné posedenie s hojdačkou a hojdacou lavičkou, aby zimná záhrada 

získala aj estetickú a  relaxačno- oddychovú funkciu.   Schválená suma: 1000,00 € 

     



DELF, o.z. Levice 

http://www.delfklub.sk/clanok/onas/podporene-projekty/podporene-projekty?articleId=2104 

Názov projektu: Top rope 

  Ak leziete na lezeckej stene či skalách istený na lane, ktoré ide od vás hore až na vrchol lezeckej cesty a odtiaľ k vášmu ističovi, tento typ istenia nazývame 

TOP ROPE. V prípade problému si len odsadnete, oddýchnete, pozriete chyty a stupy a môžete pokračovať v lezení ďalej.  Tento spôsob lezenia, ktorý je 

vhodný pre začiatočníkov, môžeme preniesť aj na celkovú prácu s deťmi a mladými ľuďmi. Je dôležité, aby počas aktivít, ktorých sa zúčastňujú alebo sami 

organizujú, mali možnosť kedykoľvek si "odsadnúť a odýchnuť" - teda vybrať si svoju cestu alebo požiadať o pomoc. Ich organizácia sa venuje systematickej 

práci s deťmi a mládežou už viac ako 10 rokov najmä v oblasti  pohybového rozvoja formou lezeckých aktivít. Cieľom tohto projektu je podporiť túto prácu 

rozšírením ďalších typov aktivít, ako aj skvalitnením aktivít, ktoré už realizujú s dôrazom na bezpečnosť všetkých zúčastnených - prijímateľov aktivít - lezcov, 

aj dobrovoľníkov - inštruktorov. 

Projekt TOP ROPE a jeho aktivity nadväzujú na predchádzajúce projekty, ktorých cieľom bola predovšetkým kvalitná príprava dobrovoľníkov v rôznych 

oblastiach (rozvoj osobnosti, zvyšovanie odbornosti) a posilnenie súdržnosti tímu formou teambuildingov.  Vidia veľký pozitívny posun v prístupe 

dobrovoľníkov k svojej práci, ako aj k cieľovej skupine (deti a mládež), ktorej venujú svoj čas.  Výstupmi predchádzajúcich projektov bol najmä zvýšený záujem 

verejnosti po aktivitách, rozšírenie cieľovej skupiny z hľadiska veku a potrieb (napr. mladšie deti, deti so špeciálnymi potrebami), ako aj dopyt po nových 

formách aktivít (napr. nízkolanové prekážky). Naďalej však kladú dôraz na odbornú prípravu dobrovoľníkov, pričom sa v tomto projekte chcú špecificky 

zamerať na nábor nových dobrovoľníkov a spôsob ich integrácie do organizácie. Schválená suma: 1745,45 € 

 

 

http://www.delfklub.sk/clanok/onas/podporene-projekty/podporene-projekty?articleId=2104

