
Projekty 

A) Dlhodobé projekty 

1. Revitalizácia materských škôl 2012 

Cieľom projektu bolo postupne vybudovať, upraviť a zmodernizovať školský dvor v 
areáli materskej školy pre potreby všetkých oblasti detského rozvoja. 

Realizátor projektu: Mgr. Viera Hudáčková 

MŠVVaŠ SR nám poskytlo dotáciu 3 300 EUR na zakúpenie 2 pružinových hojdačiek, 
vláčika s vagónom s 2 lavičkami a stolíkom, 2 tabule na kreslenie, drevenú hojdačku 
s držadlom. 

V rámci spolupráce s Drevárskou školou v SNV sme na školskom dvore osadili 2 
drevené totémy. Budovanie školského dvora pokračuje aj naďalej (výmena 
drevených lavičiek za plastové, vybudovanie ešte 1 pieskoviska, osadenie košov na 
odpadky). 

2. Deň materských škôl - Aj naša MŠ sa v novembri 2017/18 zapojila do osláv vzniku 
MŠ na Slovensku.Pprechádzali sme obcou a spievali sme detské piesne, navštívili sme 
dôležité inštitúcie v obci napr. OcÚ, ZŠ, poštu, ale aj kaderníctvo a potraviny. 
Všetkým sme zaspievali hymnu MŠ. Deti boli za spev odmenené sladkou odmenou. 

3. Recyklohry 

Projekt s názvom „RECYKLOHRY“ je školský recyklačný program, ktorý si kladie za 
cieľ systematické zapájanie témy správneho nakladania s odpadmi, triedenia a 
následnej recyklácie vyradených elektrozariadení a batérií do výučby v školských 
zariadeniach na Slovensku (ďalej len „školy“) tak, aby sa správne návyky stali 
súčasťou životného štýlu nastupujúcej generácie. 

Organizátorom projektu je spoločnosť ASEKOL SK s.r.o ako Prevádzkovateľ 
organizácie zodpovednosti výrobcov je v zmysle zákona č.79-2015 Z.z. o odpadoch 
oprávnená zaisťovať plnenie povinnosti spätného zberu, oddeleného zberu, 
spracovania, zhodnocovania a zneškodnenia elektroodpadu a použitých batérií. Do 
tohto projektu sa naša MŠ zapojila od školského roku 2016/2017. Garantkou projektu 
je p. uč. Bc. M. Lizancová. 

B) Krátkodobé projekty 

1. Digitalizácia školstva 2010 

V rámci projektu digitalizácie školstva sme získali: 1 počítač s príslušenstvom, čierno- 
bielu tlačiareň, fotoaparát, 2 BEE BOT včely, 2 tablety s perom, výučbový softvér 
,,Cirkus šaša Tomáša" 



2. RWE Companius - pomáhame spoločne - II. kolo 2012 

Cieľom projektu bolo získať finančné prostriedky na modernizáciu školského dvora, 
zakúpenie balančného mostíka. 

Realizátor projektu: Mgr. Viera Hudáčková 

VSE - RWE Košice nám poskytli sponzorský príspevok v hodnote 800 EUR. 

3. Národný projekt Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva - 
DigiŠkola 2014 

Pre skvalitnenie edukácie v oblasti digitálnych technológií sme získali tieto techniky: 
interaktívnu tabuľu Activ Board Touch, notebook -Llenovo, farebnú tlačiareň - 
Kyocera, projektor - Epson EB - 420. 

4. Národný projekt Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť - ,,Aktivizujúce 
metódy vo výchove" 

Pre skvalitnenie výchovno - vzdelávacej činnosti sme získlali od MŠVVaŠ SR tento 
majetok: ineraktívnu tabuľu Hitachi StarBoard s príslušenstvom, projektor Hitach.i 

5. V školskom roku 2016/2017 bol vypracovaný projekt p. Ing. G. Sališovou 
(rodičom) zamestnankyňou Slovenskej sporiteľne : ,, Altánok na školský dvor pre deti 
MŠ" v sume : 2 000 Eur , sponzorsky zástupkyňa pre MŠ dodala dlažbu pod altánok, 
materiál a práca na podklad pod altánok bola uhradená z financií MŠ. 

 


