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Zvýšenie potenciálu prijímania detí na predprimárne
vzdelávanie s prvkami inkluzívneho vzdelávania
rozšírením kapacít na 57 osôb

Stručný opis projektu:

Projekt zvýšil potenciál prijímania detí v predškolskom veku na
vysoko kvalitné predprimárne vzdelávanie v obci Sokolovce. Rozšíril kapacitu MŠ a vytvoril
podmienky na zvýšenie hrubej zaškolenosti deti vo veku 3-5 rokov. Projekt rozšíril a zvýšil
počet MŠ s prvkami inkluzívneho vzdelávania v regióne. Zlepšili sa podmienky na zosúladenie
súkromného a pracovného života rodičov vrátane posilnenia zamestnanosti mladých ľudí
s deťmi. Realizácia projektu bola zabezpečená prostredníctvom troch hlavných aktivít:
1. Rekonštrukcia vnútorných priestorov objektu MŠ
2. Materiálno-technické vybavenie MŠ
3. Rekonštrukcia areálu MŠ
Realizáciou projektu sa zvýšila kapacita materskej školy o 10 miest zo 47 na 57 osôb
vnútornou rekonštrukciou objektov MŠ na ploche 808,67 m2 pričom zmenou dispozičného
rozmiestnenia miestností sa zvýšila podlahová plocha herní na úkor obslužných plôch.
Je zabezpečený bezbariérový prístup do hlavného objektu, do areálu MŠ i do všetkých
vnútorných priestorov. Úpravou podláh a dokončením úplnej renovácie okien a dverí
v objektoch MŠ a školskej jedálne s kuchyňou sa dosiahla zníženie energetickej náročnosti
prevádzky s priaznivým dopadom do ekonomiky ZŠsMŠ i do rozpočtu obce. Materská škola
bola zariadená novým materiálno-technickým vybavením a zároveň je upravený jej areál.
Materiálno-technickým vybavením MŠ sú vytvorené podmienky pre skvalitnenie výchovnovzdelávacieho procesu uplatnením prvkov inkluzívneho vzdelávania, čo prijímateľ považuje za
kľúčovú podmienku pre dosiahnutie cieľa rozvoja predškolského vzdelávania, posilnenia
efektivity predprimárneho vzdelávani a kvality verejných služieb.
Tento projekt bol realizovaný s finančnou podporou Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho
rozvoja v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 - 2020.

