NÁZOV PROJEKTU: Výstavba materskej školy v obci Hermanovce
LOGO PROGRAMU

ODKAZ NA FOND: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z prostriedkov
Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10 % zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
MIESTO REALIZÁCIE: Obec Hermanovce
CELKOVÉ NÁKLADY: 268 000 eur
VÝŠKA NFP: 254 600 eur
OPERAČNÝ PROGRAM:
Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020, Prioritná os 2 – Ľahší prístup k efektívnejším
a kvalitnejším verejným službám, Investičná priorita 2.2. – Investovanie do vzdelania, školení a
odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a
výcvikovej infraštruktúry, špecifický cieľ 2.2.1. – Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl
POSKYTOVATEĽ: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zastúpené Prešovským
samosprávnym krajom
CIEĽ PROJEKTU:
Hlavným cieľom projektu je zabezpečenie kvalitné predprimárne vzdelávanie, ktoré prispeje k
zvládnutiu povinnej školskej dochádzky.
Špecifické ciele projektu: 1. vytvorenie. nových kapacít pre potreby predprimárne vzdelávania, 2,
zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v rámci predprimár. vzdelávania, 3, integrácia detí so ŠVVP
potrebami v rámci MŠ, 4. Zabezpečenie materiálno-technického vybav. MŠ, 5. Zabezpečenie prístupu
ku kvalitným verejným službám v oblasti predškolskej dochádzky a výchovy.
OPIS PROJEKTU:
Zvýšenie kapacity MŠ v rámci projektu bude dosiahnuté prostred. výstavby MŠ, v ktorej budú vytvor.
2 triedy s kapacitou 40 miest pre deti vo veku od 3-5 rokov. S navýšením kapacity úzko súvisí aj
samotná hrubá zaškolenosti detí, ukazovateľ hrubej zaškolenosti deti po realizácii projektu bude
predstavovať 0,82. MŠ bude situovaná v intraviláne obce Hermanovce v areáli ZŠ. Plocha MŠ bude
predstavovať 421,72m2, pôdorysne bude rozdelená na dve časti - MŠ a jedáleň so zázemím. Triedy
MŠ budú materiálovo-technicky vybavené k potrebám a naplneniu výchovno-vzdelávacích potrieb
detí v MŠ (v súlade so zákonom 527/2007 Z. z)

AKTIVITY PROJEKTU:
1. výstavba MŠ v obci Hermanovce,
2. Vybavenie a zariadenie školskej jedálne a kuchyne MŠ v obci Hermanovce,
3. Vybavenie interiéru MŠ.

VÝSTUPY PROJEKTU:
- vytvorené 2 nové triedy s kapacitou pre 40 detí,
- Vybavená a zariadená školská jedáleň a kuchyňa MŠ pre 40 detí,
- Vybavený interiér materskej školy,

