
KUPON
DÁRCOVSKÝ

DARUJTE 30 Kč
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Škola pro mě z. s.

Ústí nad Orlicí

Děkujeme vám, že jste svým příspěvkem podpořili tento projekt.

"

Podpořte projekt č. 22

Veřejná sbírka je povolena Krajským úřadem Pardubického kraje ze dne 18. 8. 2015 č.j. KrÚ 53339/2015.

Mediální podpora 
a partneři sbírky
Společně za úsměv 

Projekt: Ve školním roce 2018/2019 jsme na ZŠ Bratří Čapků otevřeli první 
školní třídu s inovativním vzdělávacím programem Začít spolu. S rostoucím 
počtem žáků, kteří třídu navštěvují a kteří mají o tento typ vzdělávání zájem, 
souvisí rekonstrukce další třídy, která bude paralerní k té stávající. Tento 
prostor bude třeba do konce srpna 2020 zrekonstruovat a dovybavit 
inovativními vzdělávacími pomůckami.
Třída tohoto typu nemá v Ústí nad Orlicí obdoby. Základem je respektující 
přístup k dětem, věkově smíšená skupina a možnost vzdělávat se dle 
individuálních schopností a dovedností. Využíváme Hejného matematiku, 
slovní hodnocení a sebehodnocení, s cizím jazykem začínáme hned od první 
třídy. Důraz klademe na poznávání učiva v reálném prostředí.

SZU192 2 skolaprome.webnode.cz

skolaprome.webnode.cz

Naše poslání: rozšíření nabídky základních škol v Ústí nad Orlicí o třídu         
s inovativním vzdělávacím programem, nabídka vzdělávacích akcí týkajících 
se inovací ve výchově a vzdělávání



Společně 
za úsměv 2019

Je důležité podporovat neziskové 
veřejně prospěšné organizace v našem regionu. 

KONZUM na tuto podporu v roce 2019 daruje ze svých 
prostředků částku 100 000 Kč. 

Darujte 30 Kč vámi vybrané organizaci.
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Grantový program „Společně za úsměv“ vyhlašovaný obchodním družstvem 
KONZUM podpořil od roku 2001 více než 260 neziskových veřejně 
prospěšných organizací v regionu východních Čech působících
v oblasti sociální integrace a v poskytování sociálních a humanitárních služeb. 
Projekty neziskových organizací v regionu můžete opět podpořit i vy, a to 
prostřednictvím veřejné sbírky ܁Společně za úsměv“. 
       

Je jednoduché se do sbírky zapojit. Darujte 30 Kč vámi vybrané organizaci, 
jejíž projekt je vám sympatický, předložte „Dárcovský kupon Společně               
za úsměv“ a zaplaťte tuto částku na pokladně v kterékoli prodejně družstva 
KONZUM. Kupon můžete uplatnit i vícekrát. Přispívat můžete                       
do 31. 12. 2019. KONZUM navíc daruje ze svých prostředků částku
100 000 Kč. Tento dar bude rozdělen podle volby vás, našich zákazníků, a to v 
poměru, v jakém jste přispěli jednotlivým organizacím. Společně tak 
dokážeme víc. 
       

Seznam všech projektů a on-line výši poskytnutých darů sledujte                      
na www.konzumuo.cz.
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Škola pro mě z. s., Ústí nad Orlicí
Projekt: rekonstrukce již druhé třídy se vzdělávacím programem 
Začít spolu v Ústí nad Orlicí a její následné dovybavení inovativními 
vzdělávacími pomůckami
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