Mesto rozšíri MŠ na ulici Gen. Svobodu

Dňa 31. júla 2018 Mesto Medzilaborce podpísalo s Prešovským samosprávnym
krajom zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre európske štrukturálne a
investičné fondy vo výške 228 961,40 € v rámci Integrovaného regionálneho operačného
programu 2014-2020 a výzvy IROP-PO2-SC221-2016-10 s názvom “Zvýšenie a skvalitnenie
úrovne zaškolenosti detí MŠ na ul. Gen. Svobodu v Medzilaborciach“ v rámci prioritnej osi č.
2 - Ľahší prístup k efektívnejším a kvalitnejším verejným službám, investičnej priority č. 2.2 –
Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania
prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry, špecifického cieľa č. 2.2.1 –
Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl. Celkové oprávnené výdavky na realizáciu
aktivít projektu predstavujú sumu 241 012,00 €. Mesto Medzilaborce sa bude na projekte
finančne podieľať vo výške 5% z celkového rozpočtu projektu, t.j. 12 050,60 €.
Cieľom projektu je vytvorenie priestorových a materiálno–technických podmienok pre
zvýšenie úrovne zaškolenosti detí, celkové skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu s
intenzívnym využitím prvkov inkluzívneho vyučovania.
Jestvujúci objekt bývalých detských jaslí je v súčasnosti v chátranom stave, nespĺňa
súčasne tepelnoizolačné požiadavky (staré drevené zdvojené okná a nezateplené obvodové
konštrukcie, obvodový pórobetónový plášť hr. 250 mm, nezateplená strecha, fasáda
v havarijnom stave). Projekt stavby rieši návrh úpravy dispozície, výmenu okien, zasklených
stien a dverí, zateplenie, vytvorenie bezbariérového vstupu, vytvorenie nových hygienických
priestorov, priestorov pre deti a personál, telocvičňu. Navrhované priestory budú vybavené
novým nábytkom. Dôvodom pre stavebné úpravy je zvýšenie kapacity materskej školy, t.j.
vytvorením nových priestorov pre predškolskú prípravu detí – 1. triedy s kapacitou 10 detí
a realizáciu telocvične a detského ihriska, ktoré budú slúžiť na zvýšenie pohybovej aktivity
detí. Po zakúpení a umiestnení ďalšieho nevyhnutného vybavenia budú vytvorené priestory
slúžiť v budúcnosti aj na rehabilitačné účely pre zdravotne postihnuté deti.
Dĺžka realizácie aktivít projektu je stanovená najneskôr do 08/2019.
V Medzilaborciach, dňa 3. augusta 2018

