Název projektu
Ţadatel
Číslo prioritní osy, název
priority / opatření

Dostavba MŠ Dr. Beneše
Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
3 – Integrovaný rozvoj území

Číslo výzvy, v které byl
projekt podán

12

Celkové výdaje projektu

4 452 017,45

Výše podpory z ROP SČ

3 566 026,81 Kč

Zahájení a ukončení
projektu

1. 3. 2008 – 31. 3. 2009
Stručný popis projektu

Cílem projektu je zvýšit kvalitu života residentů města, zvýšit atraktivitu města pro
investory, zlepšit dostupnost a kvalitu veřejných služeb. Výstupem projektu je nová učebna
MŠ pro 1. ročník vytvořená transformací nevyužívaného prostoru, zvýšená kapacita MŠ o
12 míst, zavedení moderní technologie do výuky (interaktivní tabule, výukový software) a
zbudovaná terasa pro venkovní učebnu.
Realizace projektu řeší identifikovaný problém, který spočívá v nedostatečné kapacitě
prostor MŠ Dr. Beneše a v nedostatečné nabídce MŠ k využití moderních technologií při
výuce. Právě dostatečná kapacita je problémem, kterému v současné době čelí rodiče dětí v
předškolním věku, kteří chtějí umístit své děti do mateřské školy. Vzhledem k migračnímu
vývoji a věkové struktuře města lze očekávat, že čistý přírůstek obyvatelstva v městě nebude
v nadcházejících letech klesat. Poptávka po mateřských školách v městě proto neklesne.
Naopak lze očekávat, že poptávka v nadcházejících několika letech dále vzroste, jelikož
silné ročníky (ročníky z druhé poloviny 70. let) se dostávají do období, kdy začínají zakládat
své rodiny. Při současné úrovni nabídky by tak docházelo, tak jako v současné době, kdy
přibližně 20 % žádostí rodičů o umístění dětí do mateřských škol v městě je odmítnuto, k
neuspokojení poptávky, a tedy k problémům rodičů při výchově dětí, resp. při návratu do
zaměstnání. Tento problém rovněž pociťují investoři ať už současní nebo potenciální v
oblasti bytové výstavby, jelikož od dostatečné infrastruktury se odvíjí atraktivita lokality, a
tedy i cena. Ovšem nejen kvantita je v oblasti mateřského školství podstatná. Mateřské školy
mají za úkol nejen děti vychovávat, ale vzhledem k času, jenž děti v mateřských školách
tráví, hrají důležitou úlohu v jejich předškolním vzdělávání.

REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŢNOSTI STŘEDNÍ ČECHY
KARLOVO NÁMĚSTÍ 313/8, 120 00 PRAHA 2, TEL.: 222 749 769, INFO@ROPSC.CZ
WWW.ROPSTREDNICECHY.CZ

INVESTICE DO VAŠÍ
BUDOUCNOSTI

Fotodokumentace

REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŢNOSTI STŘEDNÍ ČECHY
KARLOVO NÁMĚSTÍ 313/8, 120 00 PRAHA 2, TEL.: 222 749 769, INFO@ROPSC.CZ
WWW.ROPSTREDNICECHY.CZ

INVESTICE DO VAŠÍ
BUDOUCNOSTI

