Vážení rodičia
dovoľte mi, aby som sa Vám predstavila. Volám sa Bc. Miriam Kantorová a pôsobím
ako riaditeľka v Materskej škole Hečkova 13, Košice.
Prostredníctvom tohto listu, by som Vás chcela požiadať o pomoc pri
spolufinancovaní projektu na vybudovanie športovej plochy v našej materskej škole.
V krátkosti mi dovoľte predstaviť Vám projekt s ktorým Vás oslovujem.
Názov projektu:

Detské ihrisko
/ Ako chceme zdraví byť a v športovaní zápoliť /

Zvýšenie športovej aktivity v materských školách je základnou myšlienkou zdravého
vývoja našich detí, správny psychomotorický vývin dieťaťa v budúcnosti znamená, zdravšiu
generáciu. Okrem prirodzenej radosti z pohybu , nadobúda trvalý pozitívny vzťah aj k
športovým aktivitám.
Naša materská škola sa nachádza v mestskej časti Barca na Hečkovej 13.
Charakteristika projektu: Materskú školu navštevuje vyše 60 detí , ktoré nemajú vhodné
exteriérové priestory na svoje športové a iné aktivity. Súčasné vybavenie areálu materskej
školy je zastarané, a neestetické. Areál materskej školy nie je upravený . Nachádza sa tu
hrboľatý, zatrávnený terén. Preto by sme chceli túto plochu zveľadiť, obnoviť a to novým
ihriskom, kde by sa konali rôzne podujatia a športové aktivity.
Priebeh : Zrealizovať úpravu terénu v roku 2017. Zabezpečiť sponzorov spolufinancovania
aj v spolupráci so Združením rodičov pri MŠ. Prednosťou materiálu, ktorý nám ponúka firma
XPerformance s.r.o, Ivánska cesta 10, Bratislava, ktorá by dielo zhotovila je: jednoduchá
montáž, údržba, eliminovanie - minimalizovanie možnosti úrazu detí pri aktivitách,
minimálne režijné náklady , a taktiež minimálne náklady na opravy. Povrch ihriska by mal
byť z odolného športového povrchu , ktorý je multifunkčný, použiteľný pre všetky druhy
športu: futbal, volejbal, bedminton, florbal, hokej, ktorý je odolný voči počasiu, ohňu, hubám
a plesniam.
Úloha: Revitalizovať areál školského dvora materskej školy na atraktívne miesto pohybu,
oddychu a relaxu detí. Uchádzame sa o možnosť získania finančných prostriedkov z rôznych
zdrojov. Nové vybavenie bude slúžiť nielen deťom, ale aj na rôzne aktivity s inými
inštitúciami s ktorými spolupracujeme a aj s inštitúciami s ktorými plánujeme spoluprácu
v ďalšom období. Rozpočet na realizáciu projektu nám vypracovala firma: XPerformance
s.r.o. dňa 7.3.2017. Cenová ponuka bola zrealizovaná na vonkajší kazetový povrch Patmos.
Záruka je 15 rokov.
Cena: Multifunkčné ihrisko- výmera 100m2-jednotková cena...28,-€ za m2, doprava
materiálu 380€, DPH 20%...647,20€ cena športového povrchu bez DPH...3.236,00 € spolu s
DPH....3. 883,20€ a zhutnené podlažie 100m2 vrátane dopravy a práce, odstránenie skrývky,

zhutnenie vibračnou doskou...á14,€/m2...1. 400, -€, DPH 20%....280€, cena spolu s DPH ...
1.680 €. Suma spolu: 5563,20€
Ciele projektu:
-vykonávanie rôznych športových hier
-usporadúvanie vystúpení napr.: Deň matiek, Deň otcov
-využitie na účely dopravného ihriska
-v zime:
-hokejové stretnutia
-korčuľovanie
- v lete:
-ranné zdravotné cvičenia
- vrámci výchovno- vzdelávacej činnosti, dopoludňajšie vzdelávacie aktivity
-podpora záujmu o športové podujatia: hokejbal, florbal a iné
-aktivity zamerané na spoluprácu so základnou školou , rodičmi, starými rodičmi
-zlepšenie podmienok vzdelávania v oblasti pohybovej a dopravnej výchovy
Výsledky: Nové detské ihrisko. Naše deti tak budú mať väčšiu príležitosť efektívnejšie a
bezpečnejšie realizovať aktivity , ktoré podporujú rozvíjanie ich pohybových schopností a
zručností na čerstvom vzduchu a utvoria si stav telesnej a duševnej rovnováhy, a celkovú
pohodu organizmu.
Cieľová skupina projektu: Deti v materskej škole
V prípade, že Vás náš projekt osloví ku spolupráci s našou materskou školou, sme
pripravení propagovať vašu spoluprácu na všetkých nám dostupných miestach: tlač, web,
priestory mš.
Budeme si vážiť akúkoľvek finančnú pomoc, ktorou ste ochotní spolupodieľať sa na
realizácii športoviska pre naše deti.
Verím, že tento list bude štartom k spolupráci medzi našou materskou školou a vami
S pozdravom
Bc.Miriam Kantorová
Riaditeľka MŠ

Kontakt: mob. 0907900103 , e mail: msbarca@azet.sk

