Názov projektu:
Meno a priezvisko /
názov predkladateľa:
Adresa:
IČO:
Kontaktná osoba:
Email:
Telefón:

Oddychová zóna
MŠ Rohožník
Školské nám.408, 90638 Rohožník
30852081
Mgr. Silvia Dinušová
dinusova@msrohoznik.sk
0948/128442

Popis súčasnej situácie:
V súčasnosti sa na školskom dvore nenachádza priestor oddychovej zóny. Školský dvor
poskytuje deťom možnosti na pohybové aktivity, avšak chceli by sme na školskom dvore
vytvoriť priestor, kde by mohla v teplých mesiacoch prebiehať aj výchovno - vzdelávacia
činnosť. Na školskom dvore sa v súčasnosti nachádza múr s plotom, ktorý si vyžaduje
rekonštrukciu, ktorý by sme chceli využiť pre vytvorenie oddychovej zóny. Vytvoriť na plote
lavičku a skrášliť dvor namaľovaním betónového plotu
Plánované aktivity projektu:
-

-

rekonštrukcia múru:
•
•

odstránenie starého plotu
obloženie múrika

výber a montáž dosiek na vytvorenie lavičky na múriku
výber a osadenie stolov
výber a osadenie altánu

Časový harmonogram realizácie projektu:
Január – február 2016 :
- výber firmy na dodávku lavičky a altánu
Marec 2016 :
- odstránenie starého plotu
Apríl 2016 :
-maľovanie betónového plotu – detské motívy
- rekonštrukcia múrika a montáž lavičky a altánu
Čo majú aktivity dosiahnuť:
Deti trávia minimálne hodinu a pol denne na školskom dvore. Je dôležité, aby tento čas trávili
zmysluplne a aktívne.
Realizáciou projektu podporíme aktívnu výchovno - vzdelávaciu činnosť zameranú na
vyučovanie prostredníctvom zážitku.

Kto a aký úžitok bude mať z realizovaného projektu:
Projekt je zameraný na vekovú skupinu detí veku od 2 do 6 rokov. Ide o 145 detí
navštevujúcich MŠ Rohožník.
Deti prostredníctvom zrealizovaného projektu budú mať možnosť aktívneho trávenia času
počas pobytu vonku.
Celkové náklady na realizáciu projektu: 5000 eur
Podrobný rozpočet projektu:
Odstránenie starého oplotenia

0 eur. svojpomocne

Farby na maľovanie betónového plota - detské
motívy
Maľovanie plotu
Oprava múrika
Obloženie múrika kameňom
TOPplast hranoly na lavičky a operadlo po celej
dĺžke plota
altán
SPOLU

650 eur.
0 eur. svojpomocne
850 eur.
658 eur.
1540 eur
1302 eur.
5000 eur

