Granty a projekty – CMG a SOŠPg Brno

Keramická pec
Dne 18.6.2010 zaţádáno na Nadaci Garris Praha o finanční částku 50.000,- na kemickou pec
a dovybavení učebny do výtvarné výchovy. Dotace přidělena. Na náš účet budou peníze
poslány nejpozději do 31.10.2010.
Přístavba tělocvičny a 5 nových multifunkčních hřišť
Oba projekty v květnu 2010 vráceny Ing.Řeřichou, IPRM- Magistrát města Brna- jako
vysokonákladové projekty, projekt přepracován administrativně na jeden samostatný projekttělocvična, výstavba hřišť je jako „přidaná“ hodnota navíc.
1.varianta nového řešení - vráceno p. projektantovi k dalšímu přepracování,
2.čekalo se na výsledek voleb 2010
3. ve zkrácené podobě předáno k následnému posouzení /30.9.2010 předáno starostovi
Ořešína Ing.Levíčkovi k dalšímu podstoupení/
-znovupodání na ROP v roce 2011
Partnerství Francie-Brno
V letošním roce se podařilo sestře Cyrile navázat přátelství mezi městem Rennes a Brnem
.V rámci partnerství mezi oběma školami se ještě v tomto školním roce 2010/2011 uskuteční
oboustranný výměnný pobyt. Dne 4.4.2011 přijede 32 francouzských studentů na týdenní
pobyt do Brna. Jiţ nyní je připraven program, předběţná finanční rozvaha na projekt
100 000,-Kč.
Na oplátku pojedou naši studenti 12.6.2011 do Francie.Dopravu hradí rodiče.
Ţádáme 5 Nadací o sponzorství a 5 Bankovních domů.
Podáváme na Magistrát města Brna-odbor školství- Ţádost o dotaci z rozpočtu města Brna
v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeţe.Termín podání do 31.10.2010. Finanční
náleţitosti doplňuje a zpracovává sestra Vojtěcha.
Odborná praxe- Stuttgart
9 studentek Pedagogické školy odjíţdí ve dnech 4.12.2010-18.12.2010 na odbornou praxi do
Stuttgartu. Ţádáno na odbor školství Magistrátu města Brna o finanční dotaci na jízdné a
dopravné po městě Stuttgart. Finanční kalkulace činí 40.000,- Ţádost zamítnuto, odbor
školství nepodporuje odborné praxe studentů.
V rámci sponzorství vyuţívám osobní kontakty,osloveni 2 zahraniční podnikatelé v Německu,
dále 2 čeští soukromí podnikatelé , zatím je v řízení.

Studijní pobyt na Gymnásium Sacré Couer Wien
Gymnasium Sacré Coeur Wien umoţňuje naším studentům studium v rozsahu 1-2 semestrů,
ale ubytování si studenti hradí sami. Dne 7.7.2010 byla podána Ţádost o udělení finanční
podpory na studijní pobyt v městě Wien na Nadaci Zdeňka Bakaly Praha.Zatím písemná
odpověď nepřišla, bylo urgováno telefonicky /říjen 2010/.

Sbor Cantáte
V roce 2011 se uskuteční „obhajoba“ výborného umístění našeho sboru Cantate ve
„stříbrném pásmu“ soutěţe sborů z celého světa, kdy sbor pojede do italského města Riva del
Garda.Rozpočet na tento projekt počítáme 120 000,- Kč. Spolu se sbormistrem profes.
Veselým budeme ţádat Ministerstvo kultury, další sponzorství hledáme přes nadace.
Projekt Zdravotnický kroužek
Pro naše maturanty připravujeme projekt, který by jim po skončení maturity na naší škole
/květen 2011/, umoţnil získání tzv. “Zdravotnického minima“ zakončené řádným
Osvědčením o absolvování kurzu první pomoci. .K ukázkovému předvádění prvolíniové
záchrany ţivota jsou nutné základní zdravotnické pomůcky - resuscitační figurína a
defibrilátor. Škola tyto pomůcky nevlastní.
V budoucím povolání pedagoga je nutná znalost zdravotní problematiky. Je to bonus navíc,
který chceme poskytnout naším absolventům školy .
Nákupem nové zdravotnické pomůcky Defibrilátoru AED Plus bude vyuţita nejen pro
účely krátkodobého zdravotnického školení, ale rovněţ i pro účely mobilní, výjezdní a
dlouhodobé.
Budeme podávat ţádost o finanční podporu na defibrilátor na Nadační fond zdraví a vzdělání
Brno.
Jednotné oblečení - Mikiny pro sbor Cantate
Na Nadaci Děti,kultura,sport Uherské Hradiště chceme podat ţádost o finanční příspěvek na
40 ks mikin pro sbor. Finanční rozpočet je 20 000,- Kč Nyní je otevřen církevní grant do
termínu 2.12.2010 /spolupráce se s.Vojtěchou/

Další spolupráce s profesory:
2.Na jaře 2011 bude vyhlášena výzva MŠMT pro střední školy , spolu se s.Františkou, jiţ
nyní připravujeme materiály k této výzvě.Naše téma bude na dějepisnou tématiku příchodu
sv.Cyrila a Metoděje s mottem „Dědictví otců zachovej nám Pane“
3.S p. prof. Pospíšilovou, Palečkovou jsme se z mojí iniciativy zúčastnili školení e-Twinning,
financované EU na Národním institutu pro další vzdělávání.
Jedná se o realizaci mezinárodních projektů prostřednictvím informačních a komunikačních
technologií. Na naší škole e-Twinning zatím není vyuţíván.
4. Spolu s prof. Pospíšilovou uvaţujeme v roce 2011 se zapojit se do projektu Commenus niţší gymnázium, angličtináři
5. Projekt Melitopol - Ukrajina – zatím v řízení, v září 2010 došlo ke změnám z ukrajinské
strany /prof.Mohrová/
6. Projekt Mládeţ v akci – zapojení např. divadelního krouţku /p.uč.Doleţel/

7.uvaţujeme nad otázkou výměnného pobytu pro němčináře s paní prof. Pelánkovou
8. spolupracujeme s p.prof.Krchňákovou na vizi ekologického projektu - Environmentální
přístup studentů k přírodě
9. Se všemi profesory tělesné výchovy jsem v kontaktu ohledně tělocvičny a jejich poţadavků
/schůzka září 2010/
10. Začátkem června přijel p. ředitel z Gymnázia Sacré Couer Wien Mag.Reinhard Hallwirth
na oficiální návštěvu na naši školu.V podobě článku byla tato událost otištěna dne 12.7.2010
ve Zpravodaji městské části Brno-střed.
Nyní připravuji písemný rozhovor o samotném pobytu naších studentek na škole ve Vídni ,
který rovněţ bude otištěn ve Zpravodaji.
11. V současné době probíhá přípravná administrativní
pedagogických škol ČR“ /p.ředitel, s.Vojtěcha,Havlíčková/

fáze na

„Asociaci ředitelů

Hledání dotací na naše projekty – obnáší vyhledávání aktuálních informací na PC
„Do světa“ dotační programy Jihomoravský krajský úřad
Přeshraniční spolupráce Brno-Wien
Strukturální fondy
Višegrádský fond -Ukrajina
EU peníze školám , zatím je jen pro ZŠ
Fond malých projektů a další

Ţádost o sponzorství – z výčtu oslovených firem , zatím sponzorství nebylo úspěšné – těţká
doba - krize
Např.ČEZ ,a.s.Praha
Generální ředitelství České dráhy, a.s.Praha
Česká pošta Praha
Havel Internet,s.r.o.Ostrava
Swing Soft, s.r.o.Brno
Starobrno,a.s. Brno- domluvena osobní schůzka s Ing.Imrýškem, marketingovým ředitelem,na
4.11.2010 ve věci sponzoringu Cestovné – Stuttgart.

Vypracovala
Havlíčková Věra
Dne 25.10.2010

