NÁVRH
PARTICIPATÍVNEHO KOMUNITNÉHO PROJEKTU
Žiadosť o poskytnutie dotácie
podľa všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nové Mesto nad Váhom č. 4/2017

1.

Názov projektu : Rok v záhrade

2.

Oblasť podpory (uviesť podľa VZN č. 4/2017): Životné prostredie

3.

Celkové náklady na projekt v eur : 1750

4.

Požadovaná výška podpory v eur : 1500

5.

Informácie o predkladateľovi projektu :
Názov/ meno predkladateľa

Materská škola Nové Mesto nad Váhom

Právna forma a forma
účtovníctva

Právny subjekt

IČO, DIČ, IČ-DPH

36129470

Presná adresa sídla/ bydliska vr.
PSČ

Elokované pracovisko MŠ Ul.Hurbanova č.6

Rozpočtová organizácia

2021667626

91501 Nové Mesto nad Váhom

Štatutárny zástupca
predkladateľa

PaedDr.Dana Chmelová

Telefónne č. a e-mail štatutára

032/7484482

Meno zodpovedného realizátora
projektu
Telefónne č. a e-mail realizátora
projektu
Web stránka predkladateľa

riaditelka@materskaskolanmnv.sk

Beáta Pavlíková
032/7712531

mshurbanova@azet.sk

materskaskolanmnv.sk

Záznam o predložení projektu na Mestský úrad v Novom Meste nad Váhom (doplní MsÚ):
podacia pečiatka MsÚ:

Evidenčné číslo projektu:

6.

Základné údaje o projekte:
Miesto realizácie projektu
Termín realizácie projektu
Hlavný cieľ projektu
Spôsob participácie verejnosti
(zapojenia do realizácie
projektu)
Cieľové skupiny projektu –
identifikácia, veľkosť/počet
Spôsob využitia výsledkov
projektu cieľovou skupinou

Partneri navrhovateľa pri
realizácii projektu

Spôsob spolupráce s partnermi

7.

Školský dvor EP MŠ Ul. Hurbanova č. 6

September 2018 – Jún 2019
Hrou a zážitkovým učením spoznávať prírodné prostredie
Spolupráca s Rodičovským združením materskej školy, pomoc
rodičov a ich účasť na spoločných aktivitách poriadaných MŠ,
MsÚ a TSM pri výsadbe stromov, Slovenský zväz včelárov
exkurzia, skautský zbor Javorina turistická vychádzka.
Deti predškolského veku Materskej školy Nové Mesto
nad Váhom
85 detí
Deti získajú povedomie o procese dopestovania zeleniny
a ovocia, byliniek, starostlivosti o ovocné stromy. Získajú
skúsenosť s reálnymi predmetmi, javmi a situáciami.
Zamestnanci materskej školy v Novom Meste nad Váhom,
rodinní príslušníci detí EP MŠ Ul. Hurbanova č. 6, MsÚ
a TSM Nové Mesto nad Váhom, Slovenský zväz včelárov,
skautský zbor Javorina.
Pedagogickí zamestnanci materskej školy organizáciou
vzdelávacích aktivít materskej školy, rodinní príslušníci detí
pri organizovaní aktivít MŠ, MsÚ a TSM pri výsadbe stromov,
SZV exkurzia po náučnom včelárskom chodníku, skautský
zbor Javorina pri turistickej vychádzke.

Zámer a ciele projektu:

Zámerom projektu je :
 rozvíjať prírodovednú gramotnosť detí v predškolskom veku,
 rozvíjať ochotu detí spolupracovať pri skúmaní prírodných reálií,
 rozvíjať nadšenie a záujem o prírodnú časť sveta,
 vedieť si vysvetliť javy vlastným spôsobom postaveným na minulej a aktuálnej
skúsenosti.
Realizáciou projektu dosiahneme prírodovednú gramotnosť dieťaťa predškolského veku.
Hlavný cieľ projektu je prostredníctvom jednoduchých a dieťaťu blízkych činností, hrou
a zážitkovým učením prispievať k ochrane rastlinnej a živočíšnej ríše, k starostlivosti o svoje
okolie. Utvárať a rozvíjať environmentálne cítenie a správanie v súčinnosti s kultúrnym a
etickým správaním, ktoré smeruje k trvalo udržateľnému rozvoju a k zachovaniu života na
Zemi.
Čiastkové ciele projektu :
Čiastkovými cieľmi projektu chceme dosiahnuť, že dieťa:
 vie identifikovať rôznorodosť rastlinnej ríše;
 pozná potravinový a technický úžitok niektorých rastlín;
 rozpoznáva vybrané poľnohospodárske rastliny;

 pozná rôzne druhy ovocia a zeleniny a uvedomuje si význam ich konzumácie pre
správnu životosprávu;
 pozná niektoré životné prejavy rastlín;
 vie opísať podmienky zabezpečujúce klíčenie a rast rastliny;
 pozná význam vody pre rastliny;
 pozná význam svetla a tepla pre rast rastlín;
 pozná význam včiel v prírode.

8.

Popis projektu:

Vybudovaním troch vyvýšených záhonov na školskom dvore (potrebné komponenty na
vybudovanie vyvýšených záhonov viď podrobný rozpis rozpočtu na realizáciu projektu),
chceme deti učiť postupu pri pestovaní rastlín, ovocných kríkov a byliniek. Zasadiť semienko,
vidieť a sledovať ako rastie do niečoho chutného, zdravého a jedlého je výborný spôsob, ako
posilniť motiváciu detí jesť čerstvé, zdraviu prospešné a doma pestované potraviny.
1.vyvýšený záhon : pestovanie byliniek (mäta, oregano, šalvia, medvedí cesnak...)
2. vyvýšený záhon : pestovanie drobného kríkového ovocia (ríbezle, čučoriedka, brusnica,...)
3. vyvýšený záhon : pestovanie zeleniny (reďkovka, cibuľka, rajčiny...)
V rámci projektu chceme vysadiť aj ovocné stromy, ktoré budú celoročným prvkom projektu –
deti budú sledovať počas celého roka zmeny na strome a v prírode.
Naplánované aktivity sú v súčinnosti s vyvýšenými záhonmi. Niektoré sa uskutočnia v interiéri
MŠ ale väčšia časť sa bude realizovať v exteriéri na školskom dvore MŠ.
Zároveň chceme týmto projektom rozvíjať u detí aj to, aby si vážili výsledky nielen svojej
práce, ale aj výsledky práce iných, a zároveň aby chápali dôležitý význam prírody pre náš život
na Zemi.
9.

Očakávaný prínos projektu pre obyvateľov mesta/ komunity:
 výsadbou stromov zlepšiť životné prostredie,
 v spolupráci MŠ a rodičov budú deti spoznávať význam zdravej potravy – ovocie,
zelenina, čerstvé bylinky,
 v spolupráci so skautským zborom Javorina spoznávať dôležitosť ochrany prírody,
 v spolupráci so včelárskou organizáciou poznať význam včiel v prírode.

10. Aktivity projektu :
1.aktivita : (1.vyvýšený záhon) „Cypriánova lekárnička“
Rozprávanie o Cypriánovej zázračnej lekárničke.
Exteriérové aktivity :
- výsadba liečivých bylín – poznávanie prírodných liečiv, bylín,
- starostlivosť – čo byliny potrebujú, čo im škodí, polievanie,
- zber a ochutnávka plodov.
Interiérové aktivity :
- výroba tabuliek na označenie byliniek, kríkov, zeleniny – v spolupráci s rodičmi,
- spracovanie, sušenie byliniek na zimu,
- herbár liečivých rastlín – v spolupráci so starými rodičmi,
- ochutnávka bylinných čajov – v spolupráci s rodičmi.

2.aktivita : (2.vyvýšený záhon) „Semienko – poklad našej zeme“
Čo mi semienko rozprávalo – príbeh semienka, ktoré bolo pokladom pre tých, čo ho zasadili.
Exteriérové aktivity :
- sadenie zeleniny – získať elementárne predstavy o spôsobe obrábania pôdy,
- pozorovanie klíčenia – trpezlivosť plody prináša,
- čo potrebuje rastlinka k životu a ako sa o ňu musíme starať – získanie pracovných
návykov (okopávanie, vytrhávanie zeliny, polievanie...),
Interiérové aktivity :
- výroba a ochutnávka zeleninových šalátov v spolupráci s rodičmi.
3.aktivita : (3.vyvýšený záhon) „Vitamínkovia“
Vitamínkovia – dobrí kamaráti, ktorí nám pomáhajú zostať zdraví.
Exteriérové aktivity :
- sadenie ovocných kríkov, rastlín,
- pozorovanie ako rastú plody,
- starostlivosť o ovocie,
- zber ovocia.
Interiérové aktivity :
- výroba a ochutnávka ovocných šalátov a dopestovaného ovocia v spolupráci s rodičmi.
4.aktivita :(stromy, ovocné stromy) „Štyri ročné víly na dvore“
Príbeh štyroch sestier, ročných období, ktoré tancovali na dvore.
Exteriérové aktivity :
- pozorovanie stromov počas ročných období,
- starostlivosť o prírodu – formovať pohľad, vzťah k prírode, stromom – turistická
vychádzka v spolupráci so skautskou organizáciou a rodičmi,
- čo mi včielka rozprávala – výsledky spolupráce prírody a hmyzu – exkurzia po
náučnom včelárskom chodníku v Kálnici,
- ako môžem pomôcť – zber ovocia, hrabanie lístia, útočisko pre vtáctvo (zima).
Interiérové aktivity :
- ochutnávka plodov našich rúk – ovocie, ovocné šťavy v spolupráci s rodinou.
11. Časový harmonogram realizácie aktivít projektu:
Stavba vyvýšených záhonov - september 2018.
Projekt bude prebiehať v rámci školského roku : 2018/2019.
exteriérové aktivity v priebehu školského roka : 2018 – 2019.
12. Finančné zabezpečenie realizácie projektu:

Zdroj financovania
(vlastné prostriedky,
dotácia...)

Predpokladané výdavky v eurách
z toho
Spolu

Kapitálové
výdavky

Bežné
výdavky

z toho
Mzdy

Poistné

Tovary
a služby

Dotácia

1500

x

1500

X

X

1500

Vlastné
prostriedky

250

x

250

x

x

250

Celkové náklady na
projekt

1750

x

1750

x

x

1750

13. Spôsob zabezpečenia informovania a publicity projektu:
- Webová stránka materskej školy
- Televízia Pohoda
- Novomestský spravodajca
- Informačný portál mesta Nové Mesto nad Váhom
- Nástenky v MŠ
14. Podrobný rozpis rozpočtu výdavkov na projekt:
Názov výdavku

Vyvýšený záhon 3 ks

Rašelinový substrát
Hnojivo

Detská pracovná zástera
Detská záhradné náradie
červený set
Detská záhradné náradie
modrý set

Podrobný popis výdavku
Fošne 1800x200x0,04, hobľovanie,
krátenie a povrch úpravy 12 ks 0,17m3
Fošne 1800x100x0,04 , hobľovanie,
krátenie a povrch úpravy, 6 ks 0,043 m3
Fošne 2500x200x0,04, hobľovanie,
krátenie a povrch úpravy,8 ks 0,16m3
Fošne 2500x100x0,04 , hobľovanie,
krátenie a povrch úpravy, 4 ks 0,010m3
Fošne 3000x200x0,04 , hobľovanie,
krátenie a povrch úpravy, 4 ks 0,096m3
Fošne 3000x100x0,04, hobľovanie,
krátenia a povrch úpravy, 2 ks 0,048m3

Náklady (v €) z prostriedkov
vlastné
dotácia
spolu
a i.
76

76

20

20

72

72

5

5

42,50

42,50

21,50

21,50

Hranol 50x50 x500, 18 ks 0,022m3

10

10

Spojovací materiál

31

31

Lazúra 5l

84

84

Lak 3l

57

57

Montáž + realizačné práce

120

120

38,50

38,50

588

588

57

57

37,50

37,50

99

99

25,50

25,50

25,50

25,50

15

15

15

15

22,50

22,50

22,50

22,50

15

15

Nopová fólia 28m
Rašelinový substrát do vyvýšených
záhonov 5 ks/117,60
Hnojivo do vyvýšených záhonov
2
ks/28,50
Drevený kôl a úväzový materiál 6
ks/6,25
Textilná pracovná zástera na ochranu
odevu 10ks/9,90
Náradie pre deti na záhradné práce
5ks/5,10
Náradie pre deti na záhradné práce
5ks/5,10
Detský fúrik na záhradné práce

Fúrik Woody zelený
Detský fúrik na záhradné práce
Fúrik Woody červený
Detské hrable na hrabanie 5ks/4,50
Detské hrable červené
Detské hrable na hrabanie 5ks/4,50
Detské hrable modré
Krhlička na polievanie záhonov 5ks/3
Krhlička detská plastová

Bylinky do vyvýšeného
záhonu

Levanduľa 1ks/3,60
3,60

3,60

3

3

2,40

2,40

3,50

3,50

4,30

4,30

2,40

2,40

6,30

6,30

3,60

3,60

3

3

2,40

2,40

18

18

7,80

7,80

8,40

8,40

11

11

11

11

4,50

4,50

3,20

3,20

1,20

1,20

1,50

1,50

4

4

22,50

22,50

122,40

122,40

250

1750

Mäta 1 ks/3,00
Oregano 1ks/2,40
Bazalka 1 ks/3,50
Medovka 1ks/4,30
Pažítka 1 ks/2,40
Rozmarín 1ks/6,30
Cesnak medvedí 1ks/3,60
Dúška tymianová 1ks/3,00
Šalvia 1ks/2,40
Ovocné kríky a ovocie do
vyvýšeného záhonu

Ríbezľa červená, čierna, biela 3ks/6,00
Čučoriedka 1ks/7,80
Jahoda záhradná 10ks/0,84
Malina červená 2ks/5,50
Egreš kríčkový 2 ks/5,50

Zelenina do vyvýšeného
záhonu

Cherry rajčina kríčková 3ks/1,50
Uhorka šalátová 2ks/1,60
Reďkovka červenobiela 2ks/0,60
Cibuľa jarná 2ks/0,75
Hrach cukrový 2ks/2

Ovocné stromy
Tabuľky označenie
výsadby

Jabloň
Granny
Smith,
Jonathan,
Priesvitne letné (podpník MM106)
3ks/7,50
Pracovný a výtvarný materiál
Náklady celkom

Dátum: 28.3.2018

1500

PaedDr.Dana Chmelová, riaditeľka MŠ
pečiatka, meno a podpis
štatutárneho zástupcu predkladateľa projektu

15. Čestné vyhlásenie predkladateľa projektu/ štatutárneho zástupcu predkladateľa:
Čestne vyhlasujem, že:
1. všetky údaje a informácie obsiahnuté v žiadosti sú úplné, pravdivé a správne
2. sú mi známe všetky podmienky poskytovania finančných prostriedkov podľa VZN č.
4/2017
3. na výdavky financované z požadovanej dotácie nežiadam ani som nezískal/ -a finančné
prostriedky z iných verejných zdrojov ani z fondov Európskej únie a ani v minulosti som
nezískal/ -a na ten istý účel nenávratnú finančnú pomoc
4. spĺňam podmienky oprávnenosti navrhovateľa podľa VZN č. 4/2017;
5. som si vedomý/ -á skutočnosti, že na dotáciu nie je právny nárok a že rozhodnutie mesta
o poskytnutí alebo neposkytnutí dotácie je konečné a nemenné
6. som si vedomý/ -á svojej právnej a zodpovednosti a povinnosti vrátiť pridelené finančné
prostriedky, ak som uviedol/ -a nesprávne alebo zavádzajúce údaje alebo nedodržal/ -a
stanovené podmienky financovania
7. právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorú zastupujem,
- nemá daňové nedoplatky, nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne
poistenia a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie
- neporušuje zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania podľa osobitného
predpisu
- nie je voči nej vedené exekučné konanie ani výkon rozhodnutia
8. predkladateľ nemá žiadne nesplnené záväzky voči štátu, mestu, vyšším územným celkom
ani voči iným obciam a mestám
9. voči predkladateľovi nie je ku dňu podania žiadosti začaté konkurzné konanie, likvidácia
ani nebol voči nemu podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
10. voči právnickej osobe alebo fyzickej osobe - podnikateľovi, ktorú zastupujem, nie je
vedený výkon rozhodnutia
11. predkladateľ nie je v rušení, resp. neoznámil príslušnému registru zánik organizácie
Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať poskytovateľa dotácie o všetkých zmenách,
ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.
Súhlasím so spracovaním všetkých osobných údajov uvedených v projekte/ žiadosti a jej
prílohách v súlade so zák. č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších
predpisov, počas registrácie, kontroly, hodnotenia, kontraktácie, realizácie a monitorovania
projektu.
Súhlasím s tým, že údaje uvedené v projekte môžu byť použité na štatistické účely a na účely
monitorovania, reportovania a evalvácie.

Titul, meno a priezvisko, podpis:
- predkladateľ projektu: Beáta Pavlíková : ...................................................................................
- štatutárny zástupca predkladateľa : PaedDr.Dana Chmelová : ...................................................

V

Novom Meste nad Váhom, dňa 28.03.2018

