Formulár príkladov dobrej praxe a)
Názov projektu
Novostavba Materskej školy Ruská
Názov operačného programu
Ľudské zdroje
Kód výzvy a ITMS2014+ kód projektu
OPLZ-PO6-SC612-2016-1b
312061L056
Názov prioritnej osi, investičnej priority a špecifického cieľa
Prioritná os: 6 Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
Špecifický cieľ: 6.1.2 Zlepšiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu vrátane vzdelávania a starostlivosti v
ranom detstve
Miesto realizácie projektu (mesto/okres/samosprávny kraj)
Obec Ruská, okres Michalovce, Košický kraj
Časový rámec realizácie projektu (dátum začatia a dátum ukončenia realizácie projektu: ddmmrrrr –
ddmmrrrr)
14.06.2017 – 30.06.2019
Rozpočet projektu (celkové náklady na projekt a výška poskytnutého nenávratného finančného
príspevku)
Celkové náklady projektu: 324 947, 60 €
Výška NFP: 308 700,22 €
Kontaktné údaje prijímateľa (názov a sídlo prijímateľa, meno kontaktnej osoby pre projekt, telefón,
fax, e-mail, webová stránka)
Obec Ruská, Ruská 61, 076 77 Ruská
Erika Lakatošová – starostka obce
mobil: 0911 787 003
mail: starosta@ruska.sk
web: www. ruska.sk
Ciele projektu (uveďte kľúčové slová)
výstavba novej MŠ, zvýšenie kapacity MŠ, skvalitnenie predškolskej výchovy, inklúzia detí z MRK
Cieľové skupiny (uveďte kľúčové slová)
deti v predškolskom veku, deti z MRK, obyvatelia obce
Stručný opis projektu: (max. 50 riadkov)
1. Ciele
Hlavným cieľom projektu je zlepšenie podmienok a skvalitnenie predškolskej prípravy pre deti v obci

Ruská, v okrese Michalovce. V obci sa dlhodobo neinvestovalo do infraštruktúry vzdelávania, či už
predškolského, alebo aj do vzdelávania vyšších stupňov. Zariadenia materských škôl sú zastarané,
neadekvátne pre modernú prípravu detí na zvládnutie prvého stupňa základného vzdelania.
Materská škola v obci momentálne funguje v prenajímanej cirkevnej budove s počtom detí 14.
Obecné zastupiteľstvo nechcelo zhodnocovať cudzí majetok formou rekonštrukcie a nadstavby, a z
toho dôvodu sa rozhodlo pri novostavbe MŠ .Realizáciou hlavnej aktivity projektu - 1.2 výstavba
novej budovy materskej školy / elokovaného pracoviska, za účelom presunutia kapacity existujúcej
materskejškoly/elokovaného pracoviska - by zväčšil predpoklad kvalitnejšej prípravy s nadväznosťou
na ďalšie stupne vzdelávania a tým aj zlepšenia sociálno-ekonomickej situácie a vyrovnávaniu
rozdielov medzi menšinovou a väčšinovou časťou obyvateľstva. Využitím možnosti umiestnenia detí v
zariadení MŠ by sa spolu s ďalšími aktivitami, ako je komunitná práca, pokračovanie terénnosociálnej práce, využitím služieb asistentov učiteľov, hlavne z prostredia MRK, kvôli znižovaniu
jazykovej bariéry a lepšej komunikácii s deťmi by sa podstatne zlepšila aj možnosť rozvoja rodičov
detí. Hľadanie práce, možnosť návštevy kurzov a ďalšieho vzdelávania by sa zvýšila možnosť nájsť si
zamestnanie a tým znížiť vysokú evidovanú nezamestnanosť v regióne. Špecifickým cieľom projektu
je vytvorenie a zlepšenie technickej vybavenosti obce najmä jej školskej infraštruktúry. Tieto ciele sú v
súlade s globálnym cieľom Operačného programu Ľudské zdroje „Podporiť rozvoj ľudských zdrojov,
celoživotného učenia a ich plnohodnotného začlenenia sa na trh práce na zlepšenie ich sociálnej
situácie“ a taktiež v súlade so špecifickým cieľom 6.1.2 „Zlepšiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu
vrátane vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve“ Prioritnej osi 6. “Technická vybavenosť v
obciach s prítomnosťou MRK”. Realizáciou aktivít projektu sa vybuduje novostavba MŠ s počtom detí
50 (súčasná kapacita MŠ je 14 detí). Moderným prístupom k vzdelaniu všetkých detí sa vytvorí
predpoklad pre lepšie spolužitie oboch častí obyvateľstva a tým sa taktiež prispeje k spoločenskej
inklúzii. Osvetou a opatreniami pre udržanie pravidelnej školskej dochádzky detí budú vytvorené
podmienky aj náležite využité.
2. Plánované aktivity (max. 15 riadkov)
Vyššie uvedený cieľ bude dosiahnutý realizáciou hlavnej aktivity projektu „Výstavba novej budovy
materskej školy / elokovaného pracoviska, za účelom presunutia kapacity existujúcej
materskejškoly/elokovaného pracoviska“ a 2 podporných aktivít projektu: „Riadenie projektu“ a
„Publicita projektu“.
Plánované publikácie zamerané na šírenie výsledkov projektu, webovéstránky alebo iné plánované
aktivity
- po ukončení projektu umiestnenie stálej tabule na novostavbe MŠ
- zverejnenie na web stránke obce krátky opis projektu

