Projekt „Rekonstrukce a rozšíření kapacity MŠ Všestary“
Realizace projektu:
Zahájení projektu: 23.10.2014
Ukončení projektu: 31.7.2015
Cíl projektu:






Obnova a doplnění základních prvků občanské vybavenosti obce, která byla v důsledku
rozvoje zástavby a osídlenosti obce nedostatečná.
Zajištění snazšího přístupu ke komplexnímu systému místní výchovy a vzdělávání dětí.
Zlepšení služeb předškolního vzdělávání dětí pro obyvatele Středočeského kraje.
Zlepšení kvality místních podmínek vytváření optimálních podmínek pro rozvoj bydlení.
Zvýšení kvality života na venkově a zvýšení pracovních příležitostí v regionu.

Financování projektu:
Projekt „Rekonstrukce a rozšíření kapacity MŠ Všestary“ byl spolufinancován Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Regionálního operačního programu Střední
Čechy.
Celkové náklady projektu:
10,6 mil. Kč
Díky výběrovému řízení se podařilo uspořit téměř třetinu investice, původně plánovanou
ve výši 15,1 mil. Kč
Dotace z Evropské unie:

80% nákladů

Podíl hrazený z rozpočtu obce:

20% nákladů

Popis projektu:









Navýšení kapacity předškolního zařízení o 31 míst
Převedení budovy do ekonomičtějšího provozního standardu
Rozšíření přístupu o osoby s omezenou schopností pohybu
Doplnění stávajícího vybavení a zavedení moderních technologií a dalších inovací do výuky
Nově vybudované zázemí (šatny, dílčí sklady, kanceláře, úklidové komory, WC dětí a
personálu, kuchyně, přípravny)
Úprava disposičního řešení MŠ, které usnadnilo provoz zařízení a bezpečnost dětí, a vytvořilo
prostor pro inovativní výukové metody a klidové zóny
Rozšíření technického zázemí pro umožnění individuálního přístupu k dětem se specifickými
zdravotními omezeními.
Pestřejší výukový plán.

K budově stávající školky byl přistavěn nový objekt, kam byla přesunuta a nově vybavena kuchyň,
zatímco původní objekt prošel rekonstrukcí. Dosud používané vytápění kotlem na pevná paliva bylo
přebudováno na plyn a školka je vybavena novým nábytkem, didaktickými pomůckami a novými
hracími prvky. Děti mají pestřejší výukový plán, celkově se zlepšilo prostorové uspořádání pro
zájmové kroužky. Zvýšila se bezpečnost dětí..
www.ropstrednicechy.cz

Foto před rekonstrukcí

Foto z průběhu rekonstrukce – hrubá stavba

Exteriér a dokončovací práce v interiéru – květen 2015

Školka po dokončení stavebních prací – červenec 2015

