Názov projektu:

„VOZOPARK“

Predkladateľ: Rodičovské združenie pri Materskej škole Rohožník
Školské námestie 408
906 38 ROHOŽNÍK

Kontaktná osoba: Viera Kardianová, riaditeľka školy
Alžbeta Kováčová, predseda rodičovského združenia
Tel.: 034 65 88 822
E-mail: ms.rohoznik@atlas.sk
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Charakteristika predkladateľa:
Naša materská škola patrí počtom detí a veľkosťou priestorov k najväčším v okrese
Malacky.
Celodennú starostlivosť deťom od 2 – 6 rokov poskytuje 10 učiteliek a 6
prevádzkových zamestnancov. Školu navštevuje priemerne 120 detí rozdelených do
5 oddelení.
Budovu školy tvoria 3 pavilóny určené deťom a prevádzková časť v hospodárskej
časti areálu. Priestranný vonkajší areál slúži ako školský dvor pre pobyt detí vonku.
V rámci celoštátneho projektu „Škola podporujúca zdravie“, sa snažíme vytvárať
deťom čo najvhodnejšie podmienky pre ich zdravý vývin. Vedieme ich k uvedomelej
starostlivosti o ochranu a rozvoj vlastného zdravia. V tomto snažení hľadáme a
využívame všetky prostriedky, ktoré by nám pomohli prispievať k celkovému
upevňovaniu zdravia detí.

Popis projektu:
a./ Dôvod realizácie, analýza súčasnej situácie:
Predkladaným projektom chceme vytvoriť účelný areál, ktorý by slúžil
k zdravému vývoju detí, v našom prípade oddeleniu najmladšej vekovej skupiny
trojročných detí. Plocha, na ktorej ho chceme vybudovať, sa nachádza na dvore
materskej školy. V jeho priestoroch sa sčasti nachádza detské ihrisko, ale vzhľadom
na vysoký počet detí , ktoré sa tu pri pobyte vonku stretnú, vzhľadom na
konstrukčně riešenie preliezok , ale aj umiestnenie, nie je vhodné pre oddelenie
najmenších detí. Budúci areál je v súčasnosti len zatrávnená plocha (príloha č.1).
Nachádza sa priamo pred oddelením, kterému má slúžiť. Keďže je trend taký, že
počet detí v najmladšej skupine neustále stúpa, pociťujeme absenciu takéhoto
vybavenia. Navrhovaný „vozopark“ je ideálnym riešením. Rešpektuje vek a
bezpečnost detí. Zabezpečí im priestor na hru s možnosťou rozvoja pohybových
zručností, telesnej zdatnosti a prispeje k skvalitneniu výchovno-vzdelávacieho
procesu.
b./ Ciele projektu:
-

Vybudovať v priestoroch materskej školy účelné, estetické a atraktívne detské
ihrisko - „ VOZOPARK“, s preliezkami a lavičkami vyrobenými z prírodného
dreva a s nákladmi, ktoré sme definovali v rozpočte.

-

Zabezpečiť zdravý vývoj a rozvíjať telesné zdatnosti najmladších detí

c./ Pre koho je projekt určený – adresáti:
Projekt je adresovaný najmä najmladším deťom navštevujúcim materskú školu, bude
však slúžiť všetkým deťom materskej školy-120 detí vo veku od 2-6 rokov. Zároveň
bude plniť účel oddychovej zóny pre rodičov s deťmi.
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Do projektu budú zapojení:
-

organizácie: Rodičovské združenie pri Materskej škole Rohožník
Maquita s.r.o.
Obecný úrad v Rohožníku
Materská škola Rohožník

-

jednotlivci:

zamestnanci materskej školy
rodičia

d./ Kvalitatívna zmena, ktorú projekt prinesie priamym a nepriamym adresátom
-

Zdravý telesný a duševný vývoj najmladších detí - skvalitnenie výchovnovzdelávacieho procesu

-

Estetický vzhľad priestorov materskej školy

-

Prehĺbenie spolupráce s rodičmi

e./ Obsah projektu:
-

Príprava areálu – zarovnanie terénu

-

Montáž jednotlivých častí VOZOPARKU“ v záhrade materskej školy
s rozmermi: (príloha č.2) „

1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
2 ks

Preliezačka Autobus
Preliezačka Vláčik
Kôň s vozom
Pieskovisko Plachetnica
Rovnovážna cesta
Lavička jednostranná
Lavička relax obojstranná

Šírka výška
400 110
500 110
150 205
480 240
550 55
180 100
180 100

hĺbka
150
150
400
150
35
70
100

Výber komplexu drevených preliezok a lavičiek je tématicky zameraný na
cestovanie. Umiestnené budú tak, aby tvorili jeden celok.
f./ Časový harmonogram realizácie:
Príprava podkladov a terénu: september 2010
Vybudovanie kompletne celého areálu: október 2010 - marec 2011
g./ Budúcnosť projektu:
Budúcnosť projektu vidíme najmä v zdravom vývoji a ochrane zdravia našej
najmladšej populácie. Vybudovaný areál bude slúžiť aj ďalším generáciám. Vedenie
materskej školy sa zaručuje za údržbu areálu a plnenie úloh vyplývajúcich
z projektu.
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Rozpočet projektu:
Celkové náklady na realizáciu projektu: 4 002 €
Rozpis nákladov na jednotlivé položky:
Preliezačka Autobus
Preliezačka Vláčik
Kôň s vozom
Pieskovisko Plachetnica
Rovnovážna cesta
Lavička jednostranná
Lavička relax obojstranná
Lavička relax obojstranná

829 €
829 €
669 €
729 €
279 €
169 €
199 €
199 €

Montáž a doprava
100 €
-------------------------------------------------------------------Spolu:
4002 €

Výška krytia z iných/vlastných zdrojov : 2002 €
-

z prostriedkov materskej školy získaných z 2% dane z príjmov od rodičov
sponzorské dary

Výška podpory očakávaná od Holcim /Slovensko/a.s. : 2000.-€

Zoznam príloh:
Príloha č.1 - Pôvodný areál
Príloha č.2 - Vybavenie „Vozoparku“

Vypracovala: Iveta Chovancová
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Príloha č.1
Pôvodný areál
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Príloha č.2
Vybavenie „VOZOPARKU“

