MATERSKÁ ŠKOLA - PRÍSTAVBA
NÁZOV PROJEKTU: Rekonštrukcia Materskej školy – Malý Slavkov
LOGÁ PROGRAMU
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ODKAZ NA FOND
„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci
Operačného programu Ľudské zdroje".
"Investícia do vašej budúcnosti"
MIESTO REALIZÁCIE: Obec Malý Slavkov
CELKOVÉ NÁKLADY: 302 550,40 EUR
VÝŠKA NFP: 287 450,24 EUR
OPERAČNÝ PROGRAM Ľudské zdroje, Prioritná os 6, Opatrenie 6.1, Špecifický cieľ 6.1.2
POSKYTOVATEĽ
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, v zastúpení Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
PRIJÍMATEĽ Obec Malý Slavkov
SÍDLO PRIJÍMATEĽA: Gerlachovská 52, 060 01 Malý Slavkov
CIEĽ PROJEKTU
Dosiahnuť zlepšenie prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu a starostlivosti v ranom detstve a zlepšenie technickej vybavenosti v obci Malý
Slavkov s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít v Prešovskom kraji.
OPIS PROJEKTU
Projekt je zameraný na rozšírenie kapacity existujúcej materskej školy v obci Malý Slavkov s prítomnosťou marginalizovaných rómskych
komunít. Hlavnou aktivitou projektu je rekonštrukcia budovy materskej školy/elokovaného pracoviska za účelom rozšírenia jej kapacity
prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov. Nadstavbou materskej školy sa predovšetkým rozšíri kapacita
existujúceho predškolského zariadenia materskej školy v obci. Hlavná aktivita predkladaného projektu je predovšetkým zameraná na
rozšírenie kapacity existujúcej materskej školy, pričom rozšírenie kapacity predstavuje nárast kapacity existujúcej materskej školy z 21
na 60 detí, pričom počet detí z marginalizovaných rómskych komunít, ktoré budú navštevovať materskú školu bude po realizácii projektu
24.
Celá stavba je zaradená do jedného stavebného celku. Po rekonštrukcií bude v objekte umiestnená rozšírená prevádzka trojtriednej
materskej školy. Materská škola bude rozšírená o priestrannejšie sociálne zariadenia, kuchyňu a celkový herný priestor pre detí, ktoré
bude umiestnená na II.NP (1 poschodí). Pred rekonštrukciou bola na II. NP (1 poschodí) umiestnená len časť prevádzky materskej
škôlky, po rekonštrukcii bude prevádzka materskej škôlky rozšírená o nové kapacity a sústredená na toto podlažie. Pôvodné priestory
materskej školy na I.NP/prízemie/ zostanú naďalej vo využití materskej školy, ako doplnkové priestory administratívneho charakteru
prípadne dennej miestnosti pre učiteľky a pôvodne divadelná sála bude slúžiť na pohybové aktivity detí ako telocvičňa. V pôvodnej časti
II.NP (1 poschodí) bude umiestnená jedna trieda rozdelená na samostatnú herňu a spálňu, ďalej sa tam bude nachádzať kanceláriu pre
riaditeľku, šatňa pre učiteľky a kotolňa. V rozšírenej časti II.NP (1 poschodí) budú umiestnené dve triedy materskej školy bez rozdelenia
na samostatnú herňu a spálňu. Bude tam vybudované centrálne sociálne zariadenie pre detí s možnosťou samostatných vstupov z
jednotlivých tried. V blízkosti prechodu medzi pôvodnou časťou II.NP ( 1poschodia) a novou nadstavbou bude umiestnená šatňa. Na
konci spojovacej chodby je umiestnené zariadenie kuchyne a samostatnej jedálne. V blízkosti kuchyne sú umiestnené skladovacie
priestory a šatňa pre pracovníkov kuchyne spolu so sociálnym zariadením. V objekte sú umiestnené dve schodiská pre prípadné
evakuačné potreby.

Zároveň realizáciou aktivít projektu dôjde k zníženiu ročnej spotreby primárnej energie v budove o 148 616,09 kWh/rok a zníženiu emisií
skleníkových plynov. Nadstavba materskej školy je navrhnutá tak, aby po realizácii projektu vyhovovala súčasným tepelnotechnickým
normám a vytvorila jeden komplexný funkčný celok.

AKTIVITY PROJEKTU
- hlavná aktivita - stavebné práce, nadstavba a zateplenie materskej školy
- podporné aktivity - zabezpečenie publicity a informovanosti
VÝSTUPY PROJEKTU
-kapacita podporenej školskej infraštruktúry materskej školy sa zvýši o 39 detí
-nadstavba a zateplenie budovy materskej školy
-úprava technického riešenia ústredného vykurovania, umelého osvetlenia a riešenie zdravotechnických zariadení
-plne bezbariérový vstup do budovy

ZAČIATOK REALIZÁCIE 07/2017
UKONČENIE REALIZÁCIE 08/2018
TYP PROJEKTU Investičný, dopytovo-orientovaný projekt

