
PROJEKTY A DARY 2022 
 

 
PŘEPRAVA DĚTÍ S MULTIHANDICAPEM A 

CELOROČNÍ AKTIVITY 
 

Mateřská škola, základní škola speciální a praktická škola Diakonie ČCE realizuje 

projekt "Přeprava dětí s multihandicapem a celoroční aktivity", jehož předmětem je svoz  

a realizace podpůrných terapeutických aktivit. 

 

Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy,  

a to v hodnotě 180.000 Kč. Realizace projektu je od 1.1.2022 do 31.12.2022.  

 

 
 

 
 

 

MONT HELP 

MONETA Money Bank spustila nový filantropický program MON HELP na podporu 

neziskových organizací. Do užšího výměru se dostala i naše organizace, která převzala 

hmotný dar Ford Focus v modré barvě. Tato forma pomoci nám velmi pomohla  

v organizaci a provozu čtyř pracovišť. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

  

https://www.facebook.com/monetamoneybank/?__cft__%5b0%5d=AZVrMLOnZ-kTFMYEc_cEQgMZKTdrmGP4y6cg2X8-n4zyRHRIvLv-awRGSoegT3h8brcZ26CksGX_roBx5r2v5aFy7CT8Nso6astKXPJ7Lgg5tpvPH5HIXsK2z2ltYUTcxYEFhYGC5DLqm_Lj20uxOtpUXOLmaGLQBrZiV3hMPTFqt0WRocHfxlV6mGaS6L8Y3R8&__tn__=kK-R


SCHODOLEZ 

 
 

Naše škola získala v únoru 2022 dar od obecně prospěšné společnosti ŽIVOT DĚTEM  
na nákup schodolezu pro detašované pracoviště v Ostravě – Hrabůvce. 

 
Díky této finanční podpoře byl žákům umožněn přístup i do bariérového 2. NP této budovy. 

 

 

 

 

PROFESIONALIZACE PÉČE O DĚTI SE 

ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM  

Jarní prázdniny jsme využili ke sebevzdělávání. Pedagogičtí pracovníci absolvovali  

v Ostravě – Hrabůvce praktické akreditované kurzy za účelem zvýšení kvality vzdělávání  

a výchovy dětí a žáků. Projekt Profesionalizace péče o děti se zdravotním postižením  

byl podpořen z dotačního programu Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové ve výši 

31.430 Kč. 

 

 

 
 
 

 
  



 

 

BEZPEČNÝ PROSTOR PRO ŽÁKY SE 

ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 

 

Mateřská škola, základní škola speciální a praktická škola Diakonie ČCE realizovala 

projekt "Bezpečný prostor pro žáky se zdravotním postižením", jehož předmětem byly 

stavební úpravy v 2.NP detašovaného pracoviště v Ostravě-Hrabůvce. 

 

Projekt byl realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy,  

a to v hodnotě 200.000 Kč. Částka je určena na opravu podlahových krytin, prahů a dveří.  

 

V rámci projektu vznikly v prostorách detašovaného pracoviště další prostory pro 

vzdělávání našich žáků. Úpravy, které měly za cíl vytvořit lépe udržovatelné, bezpečnější 

a estetičtější prostředí, zkvalitnily podmínky pro poskytování specifické pomoci a podpory 

při vzdělávání žáků se zdravotním postižením v naší škole. 

 

 

 

 

 

NOVÁ PRAČKA V HRABŮVCE 

Dne 15.6.2022 nám na pracoviště v Ostravě – Hrabůvce dorazila nová pračka. Věcný dar 

společnosti DATART nám pomohl udržovat speciální pomůcky určené dětem v čistém a 

útulném stavu. Rovněž jsme měli možnost zapojit se do DATART VIP programu, 

prostřednictvím něhož mohou naši pracovníci čerpat slevy na zakoupené produkty. 

 

 

 

 

 

http://2.np/


 

NOVÁ MYČKA V HRABŮVCE  

Společnost ELECTROWORLD s.r.o. nám na naše pracoviště v Ostravě Hrabůvce darovala, 

přivezla a zprovoznila novou myčku. Úkony spojené s výdejem stravy našim žákům díky 

tomu zvládáme rychle, s přehledem a s úsměvem :-)  

 
 

 

 

TPA CZECH REPUBLIK 

Sponzorský dar v podobě 40 ks židlí a dvou stolů k nám doputoval až z Prahy. Židle jsou 

využity ve sborovně a v edukační místnosti detašovaného pracoviště v Hrabůvce. Jednotný 

hezký a pohodlný sedací nábytek dodal šmrnc celé místnosti, navíc jsou stabilní, tudíž 

pohodlné i pro naše děti. 

 

 



Digitalizujeme naši školu 

Digitální zařízení pro žáky naší školy 

V rámci Výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k předkládání žádostí o 

poskytnutí dotace z Národního plánu obnovy na podporu prevence digitální propasti – 
pořízení mobilních digitálních technologií určená pro základní školy, střední školy a 
konzervatoře, jejichž zřizovatelem není stát, kraj, obec nebo dobrovolný svazek obcí, pro 

kalendářní rok 2022, získala naše škola dotaci na projekt ev. č. 0212/DIGIPROPAST/2022 
ve výši 186.000 Kč na pořízení mobilních digitálních technologií. 

 
Účelem dotace je přispět k prevenci digitální propasti snížením nerovností mezi žáky v 

přístupu ke kvalitnímu vzdělání, které by byly způsobeny nedostatečným technickým 
vybavením mobilními digitálními technologiemi, které můžeme dle potřeby a vlastního 

uvážení zapůjčovat žákům s cílem, aby žáci měli k dispozici mobilní digitální zařízení pro 
běžnou výuku a výuku distančním způsobem. 

 

Digitální pomůcky pro žáky mateřské školy 

V rámci Výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k předkládání žádostí o 
poskytnutí dotace z Národního plánu obnovy na podporu vybavení škol digitálními učebními 

pomůckami pro rozvoj informatického myšlení dětí a žáků a jejich digitálních kompetencí 
určená pro mateřské školy, základní školy a gymnázia, jejichž zřizovatelem není stát, kraj, 

obec nebo dobrovolný svazek obcí, pro kalendářní rok 2022, získala naše škola dotaci na 
projekt ev. č. 0207/DIGIPOMUCKY/2022 ve výši 12.000 Kč na pořízení digitálních učebních 

pomůcek. 
 

Účelem dotace pro mateřské školy je pořízení digitálních učebních pomůcek využitelných 
pro rozvoj informatického myšlení dětí a jejich digitálních kompetencí. 

 



 
MUZI*KON 

 

Dne 1.10.2022 byl oficiálně zahájen projekt Mateřské školy, základní školy speciální a 

střední praktické školy Diakonie ČCE Ostrava s názvem „MUZI*KON“,  

jehož předmětem je uspořádání 1. ročníku odborné konference na téma významu 

muzikoterapeutického přístupu v mezioborovém prostředí péče o člověka. 

 

Konference s názvem „MUZI*KON aneb kde muzikoterapie pomáhá“, nad jejímž pořádáním 

převzal záštitu náměstek hejtmana kraje Bc. Jiří Navrátil, MBA a která je finančně 

podpořena ze strany Moravskoslezského kraje, se uskuteční dne 15.11.2022 v prostorách 

Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. 

 

Nadace ORLEN Unipetrol 

Prostřednictvím Nadace ORLEN Unipetrol jsme získali dar v hodnotě 50.000 Kč na 

dofinancování celoročního projektu „Přeprava dětí s multihandicapem a celoroční aktivity“. 

Díky daru, který je poskytnut formou palivových karet, jsme schopni moci realizovat svozy 

dětí do školy a na terapeutické aktivity mimo naše zařízení. 

 

 

VÁNOČNÍ STROMEČEK  

Díky daru společnosti HORNBACH (ul. Bílovecká 3, Ostrava-Svinov), jsme v době adventní 

vyzdobili pracoviště v Ostravě-Hrabůvce velkým 3m stromem. Děkujeme, že jsme mohli 

potěšit tímto stromečkem naše žáky a důstojně přivítat dárce sbírky Krabice od bot. 

 

 


