Nadstavba a prístavba ZŠ s MŠ Liesek
Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85%
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, vo výške 10% zo štátneho
rozpočtu a 5% z rozpočtu obce Liesek
Európsky fond regionálneho rozvoja
„Investícia do vašej budúcnosti“
Na financovanie projektu získala obec Liesek príspevok z Regionálneho
operačného programu (www.ropka.sk), opatrenie 1.1. Infraštruktúra
vzdelávania, ktorého poskytovateľom je Ministerstvo pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR.
Zmluvný termín zahájenia realizácie stavebných prác: máj 2010
Zmluvný termín ukončenia realizácie stavebných prác: máj 2011
Skutočný termín ukončenia realizácie stavebných prác: máj 2011
Celkové náklady projektu:
Oprávnené náklady projektu:
Neoprávnené náklady projektu:
Výška príspevku z ERDF (85%):
Výška príspevku zo štátneho rozpočtu SR (10%):
Spolufinancovanie z rozpočtu obce Liesek (5%):

1 394 574,29 eur
1 108 495,58 eur
286 078,71 eur
942 221,24 eur
110 849,56 eur
55 424,78 eur

Hlavný cieľ projektu
• Cieľom projektu je zlepšenie podmienok pre vzdelávanie a predškolskú
výchovu, rozšírenie rozsahu poskytovaných služieb (otvorenie nových
krúžkov) a cieľových skupín, ktorým sú poskytované (otvorenie kurzov
celoživotného vzdelávania) a zvýšenie kvality poskytovaných služieb
prostredníctvom rozšírenia a modernizácie priestorov ZŠ s MŠ Liesek, tak

aby bola ZŠ s MŠ schopná poskytovať služby vzdelávania a výchovy
zodpovedajúc moderným pedagogickým prístupom a v priestoroch
spĺňajúcich technické a hygienické normy.
Situácia po ukončení realizácie projektu
• V dôsledku realizácie projektu sa zvýši kvalita poskytovaných služieb
vzdelávania a výchovy, rozšíria a zmodernizujú sa existujúce priestory ZŠ
a MŠ, zvýši sa nedostatočná kapacita MŠ (po realizácii budú existovať 4
oddelenia MŠ), rozšíri sa rozsah poskytovaných služieb vzhľadom na
vytvorenie nových priestorov a to nielen pre deti a žiakov ZŠ s MŠ, ale
tiež pre rodičov, pedagógov a občanov obce - kurzy celoživotného
vzdelávania. V nadstavbe časti telocvične a šatní budú vytvorené 3 nové
odborné učebne (IKT a jazyky), čím sa umožní moderná výučba týchto
predmetov v zmysle moderných trendov a odstránia sa problémy
súvisiace so zlým technickým stavom existujúcej strechy. Vybudujú sa
nové väčšie priestory pre MŠ, ktoré kapacitne pokryjú potreby obce v
oblasti predškolskej výchovy a súčasne budú zodpovedať súčasným
hygienickým a technickým normám. Navrhnuté projektové riešenie
predpokladá súčasné vyriešenie priestorov pre jedáleň a kuchyňu so
zázemím, vzhľadom k tomu, že v prístavbe ZŠ je na prízemí riešený ako
neoprávnený náklad priestor pre kuchyňu a jedáleň a 1. poschodie sú
priestory určené pre MŠ. Škola sa tak stane vzdelávacím, výchovným,
kultúrnym a spoločenským centrom obce.

