MATERSKÁ ŠKOLA - PRÍSTAVBA
NÁZOV PROJEKTU: Materská škola – prístavba
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 Dravce
CELKOVÉ NÁKLADY: 163 228,26 EUR
VÝŠKA NFP: 155 066, 85 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 Dravce
SÍDLO PRIJÍMATEĽA 053 14 Dravce 27
CIEĽ PROJEKTU
Dosiahnuť zlepšenie prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu a starostlivosti v ranom detstve a zlepšenie technickej vybavenosti v obci
Dravce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít v Prešovskom kraji.
OPIS PROJEKTU
Projekt je zameraný na rozšírenie kapacity existujúcej materskej školy v obci Dravce 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. Prístavbou 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 48 na 73 detí .
Celá stavba je zaradená do jedného stavebného celku. Stavebné úpravy boli navrhnuté za účelom zvýšenia kapacity objektu ako celku, z
čoho vyplýva zväčšenie pôdorysných rozmerov, zastavanej a úžitkovej plochy objektu. Navrhované stavebné úpravy spočívajú v
dobudovaní prístavby k existujúcemu objektu z južnej dvorovej strany so vznikom priestorov dvoch tried, nového sociálneho zázemia
žiakov vrátane predsiene a centrálnej chodby - zádveria slúžiaceho aj ako šatňa. Navrhovaná prístavba zlepší celkovú dispozíciu a
funkčnosť zariadenia ako celku za podmienky zvýšenia jeho kapacity a taktiež z dôvodu zabezpečenia vhodných podmienok užívateľov
objektu aj v prípade nepriaznivého počasia. Hlavný vstup do objektu vznikne v navrhovanej prístavbe, prostredníctvom exteriérových
schodísk riešených z východnej a západnej dvorovej strany, nadväzujúc na zádverie v ktorom bude situovaná šatňa ako hlavný
komunikačný koridor. Vznik nového vstupu do objektu podmieňuje úpravu existujúceho oplotenia.

Zároveň realizáciou aktivít projektu dôjde k zníženiu ročnej spotreby primárnej energie v budove o 73 300 kWh/rok a zníženiu emisií
skleníkových plynov. Prístavba materskej školy je navrhnutá tak, aby po realizácii projektu vyhovovala súčasným tepelnotechnickým
normám a vytvorila s existujúcou materskou školou jeden komplexný funkčný celok.

AKTIVITY PROJEKTU
- Stavebné práce - prístavba a zateplenie materskej školy
- Zabezpečenie publicity a informovanosti

VÝSTUPY PROJEKTU
- kapacita podporenej školskej infraštruktúry materskej školy sa zvýši o 25 detí
- výstavba a zateplenie obvodových stien, stropnej konštrukcie a podláh prístavby materskej školy

- vybudovanie bezbariérového vstupu do budovy
- doplnenie existujúcich vykurovacích telies novými panelovými vykurovacími telesami

ZAČIATOK REALIZÁCIE 07/2018
UKONČENIE REALIZÁCIE 05/2019
TYP PROJEKTU Investičný, dopytovo-orientovaný projekt

