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

1.

Názov projektu: EKOŠKȎLKA

2.

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

3.

Celkové náklady na projekt v eur: 1592

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

Rozpočtová organizácia
2021667626

Presná adresa sídla/ bydliska vr.
PSČ

Elokované pracovisko MŠ UL.Hviezdoslavova č.12

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

91501 Nové Mesto nad Váhom

riaditelka@materskaskolanmnv.sk

Zuzana Ondrášová
032/7715184

mshviezdoslavova@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.

EP MŠ Ul.Hviezdoslavova č.12

Apríl – október 2018
Doplniť envirocentrum na školskom dvore materskej školy
o exteriérovú učebňu.
Zapojenie školskej komunity do enviro aktivít materskej školy.
Účasť rodičov a rodín detí materskej školy a ostatných
partnerov na aktivitách Envirocentra.
Deti predškolského veku Materskej školy Nové Mesto
nad Váhom
650 detí
Deti sa učia podieľať na zlepšovaní životného prostredia vo
svojom okolí. Praktickou výučbou u detí posilňujeme
environmentálnu senzitivitu.
Zamestnanci materských škôl v Novom Meste nad Váhom,
rodičia a rodinní príslušníci detí MŠ, Mladí skauti, Slovenský
zväz včelárov, Lesy SR, Sokoliarske stredisko Nové Mesto nad
Váhom
Účasť na aktivitách Envirocentra, realizácia nových aktivít
v Envirokvíze, starostlivosť o Envirocentrum v materskej
škole, besedy a prednášky pre deti

Zámer a ciele projektu:

Projekt je zameraný na rozvoj environmentálneho cítenia pre deti predškolského
veku novomestských materských škôl. Zakúpením záhradného altánku vytvoríme ekoučebňu
na školskom dvore, kde bude možné realizovať aktivity v prírodnom prostredí za každého
počasia. Deti si budú vlastnou skúsenosťou a praktickými činnosťami dopĺňať a obohacovať
vedomosti o prírode a ochrane prírody. Aktivity v učebni budú zamerané na pokusy,
pozorovania a manipuláciu s prírodným materiálom. Vytvoríme živú učebňu v exteriéri
materskej školy.
8.

Popis projektu:

Envirocentrum v EP MŠ Ul.Hviezdoslavova č.12 sme začali budovať v roku 2002. Od
založenia každý rok pracujeme na plnení cieľov environmentálnej výchovy a prostredníctvom
zážitkového učenia rozširujeme vedomosti a skúsenosti detí v oblasti životného prostredia.
Našim cieľom je pokračovať v plnení cieľov projektu materskej školy tak, aby si deti mohli
zvyšovať a zdokonaľovať kompetencie. Dokúpením záhradného domčeka chceme vytvoriť
prírodnú učebňu a inovatívnymi metódami viesť deti k šetrnejšiemu prístupu k životnému
prostrediu.

9.

Očakávaný prínos projektu pre obyvateľov mesta/ komunity:

Prínosom projektu je v prvom rade výchova detí k pozitívnemu vzťahu ku svojmu okoliu,
poznanie a poznávanie náročnej starostlivosti o životné prostredie. U detí tak formujeme
správne postoje k životnému prostrediu, k ochrane prírody, k starostlivosti o svoje okolie.

Deti prostredníctvom pokusov a pozorovaním získajú skúsenosti s prírodným materiálom,
vedomosti zo života rastlín, hmyzu a drobných živočíchov. Formou besied a prednášok
získajú tiež predstavu o práci členov združení včelárov, skautov, lesníkov a sokoliarov.
Prostredníctvom zmysluplných činností sa budú učiť v súvislostiach a budeme tak u nich
posilňovať environmentálne cítenie.
Školská komunita sa bude viac zapájať do diania v materskej škole, bude sa učiť všímať si
a starať sa o svoje okolie. Našou snahou je aj získavať nový pohľad verejnosti na vzdelávanie
v materskej škole.
10. Aktivity projektu – poradové číslo, názov a popis aktivít:
a) Malí záhradkári – starostlivosť o interiérovú a exteriérovú zeleň
 Príbeh o rastlinách - sadenie, starostlivosť, význam vody, slnka a vzduchu,
pozorovanie rozdielov, čo rastliny potrebujú k životu, rozdiely medzi
jednotlivými druhmi.
 Čo rastie v črepníku - poznávame liečivé rastliny, porovnávanie rastlín, vzhľad
a úžitok, bylinky, sušenie byliniek, dopĺňanie herbára.
 Ochutnávka liečivých čajov.
b) Pozrime sa do prírody kto osoží a kto škodí – poznávanie živočíšnej ríše
 Poznávanie a pomenúvanie nájdeného hmyzu a drobných živočíchov – názorné
ukážky, práca s mikroskopom.
 Beseda s členmi Slovenského skautingu o združení, ochrane prírody.
 Hmyzí hotel – v spolupráci s lesníkmi a včelármi postaviť hmyzí hotel na
pozorovanie života hmyzu.
c) Envirokvíz – vedomostný kvíz pre deti materských škôl. Kvíz prebieha na školskom
dvore vo všetkých častiach Envirocentra. Deti si tu overujú a utvrdzujú poznatky
o živej a neživej prírode.
 Hmyzí hotel - diskusia o živote hmyzu.
 Bádateľské aktivity – mikroskopom pozorovať hmyz a chrobáky, lístky
liečivých rastlín, kvety, trávu.
 Kto to vie odpovie - zakresľovanie pozorovaní do pripravených pozorovacích
hárkov, overovanie získaných poznatkov, triedenie odpadov, ochrana prírody.
 Zhodnotenie aktivít a overenie pochopenia cestou po náučnom chodníku
Envirocentra.

11. Časový harmonogram realizácie aktivít projektu (názov aktivity, začiatok a koniec
realizácie):
Zakúpenie a výstavba záhradného altánu – jún, júl 2018
Projekt bude prebiehať v rámci školského roku :
- exteriérové aktivity počas celého roka

12. Finančné zabezpečenie realizácie projektu:
Zdroj financovania
(vlastné prostriedky,
dotácia...)

Dotácia
Vlastné
prostriedky
Celkové náklady na
projekt

Predpokladané výdavky v eurách
z toho
Spolu

Kapitálové
výdavky

Bežné
výdavky

z toho
Mzdy

Poistné

Tovary
a služby

1500

1500

x

x

1500

92

92

x

x

92

1592

1592

1592

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

Záhradný altán Vesna

Podrobný popis výdavku
Záhradný 6 stranný altánok
uhlopriečka 4 m osadený na masívnej
konštrukcii z hranolov 9x9cm.
Krytina strechy je fínsky lepený
šindel. Súčasťou altánku je podlaha,
lavičky a stôl.

Náklady celkom

Dátum: 14.3.2018

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

1500

92

1592

1500

92

1592

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: Zuzana Ondrášová ..........................................................................
- štatutárny zástupca predkladateľa: PaedDr.Dana Chmelová..................................................

V

Novom Meste nad Váhom....................... dňa 14.3.2018.........................................

Vyjadrenie podpory
PARTICIPATÍVNEMU KOMUNITNÉMU PROJEKTU
Názov navrhovateľa projektu: Elokované pracovisko MŠ Ul.Hviezdoslavova č.12
Názov projektu: EKOŠKȎLKA
Svojím podpisom vyjadrujem podporu vyššie uvedenému projektu predkladanému Mestu
Nové Mesto nad Váhom podľa všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 4/ 2017
o participatívnom komunitnom rozpočte.
P. č. Meno a priezvisko

Adresa bydliska

Podpis

obyvateľa mesta
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
V zmysle zákona Slovenskej republiky č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov svojím podpisom vyjadrujem súhlas Mestu Nové Mesto nad Váhom so
spracovaním poskytnutých osobných údajov uvedených v tomto dokumente, a to na dobu neurčitú.
Uvedený súhlas sa týka aj poskytnutia údajov tretím stranám v nevyhnutných prípadoch, a to na účely
posudzovania podporeného projektu a ďalšej administrácie v prípade schválenia projektu.
Som si vedomý/á, že bez môjho súhlasu sa žiadosť o dotáciu nebude posudzovať a že súhlas môžem
kedykoľvek odvolať.
Beriem na vedomie, že spracúvanie mojich osobných údajov sa riadi zákonom Slovenskej republiky č.
122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, ktorý najmä v § 28 a nasl.
upravuje moje práva v oblasti ochrany mojich osobných údajov.

