Žádost o příspěvek z pilotního programu „Aktivity
spolupráce v MAP pro vzdělanější region“
Projekt:
Registrační číslo projektu:
(doplní MAS Hrubý Jeseník)
Název akce:
„Radovánky s Vodněnkou“

Místo konání akce:

Wellnes centrum Bruntál

Datum a čas konání akce:

září – listopad 2017 (10 lekcí)

Identifikace žadatele:
Název žadatele:

Mateřská škola Bruntál

Adresa sídla žadatele:

Okružní 23, 792 01 Bruntál

IČ:

62352768

Statutární zástupce:

Mgr., Bc. Iva Orságová

Telefon:

554 711 060

e-mail:

skolkabrokr23@raz-dva.cz

www.

www.msokruzni.eu

Číslo účtu:
Osoba zodpovědná za realizaci

Mgr., Bc. Iva Orságová

akce:
e-mail:

skolkabrokr23@raz-dva.cz

Telefon:

731 876 564

Popis projektu:
Popis a cíle projektu. Podrobný popis projektu včetně navrhovaného harmonogramu
realizace projektu, popis organizačního zabezpečení projektu, seznam spolupracujících
subjektů, popřípadě území dopadu pokud je větší než místo konání.
Cílem projektu je seznámit děti se základy plaveckých dovedností a hravou formou přispět
k navození pozitivního vztahu k vodě a podporovat zdravý životní styl dětí. Těmito aktivitami
můžeme významně ovlivnit dětské hodnoty a umožnit dětem aktivně a bezpečně trávit svůj volný
čas a naučit je k tomu využívat sportovišť podporovaných Městem Bruntál.
Projekt bude realizován ve spolupráci s Wellnes centrem Bruntál a probíhal by v dopoledních

hodinách a děti by absolvovaly 10 lekcí plavání, kdy každá lekce by trvala 60 minut. Na tyto lekce
budou docházet děti předškolního věku (cca 20 dětí). Lekce budou probíhat pod vedením zkušené
lektorky plavání a dalšími pracovníky mateřské školy, kteří dohlédnou na bezpečnost dětí.
Časový harmonogram: návštěvy Wellnes centra 1x týdně v dopoledních hodinách po dobu deseti
týdnů, začátek v polovině září, ukončení poslední týden v listopadu (po absolvování 10ti lekcí).
Obsahem jednotlivých lekcí bude seznámení s prostředím Wellnes centra, možnostmi využití
jednotlivých částí (bazény, vířivka, pára…), seznámení s vodou v rámci her, potápění, dýchání do
vody, základy plaveckých stylů, vytváření vztahu k vodě, bezpečnost u vody a ve vodě.
Možnost plaveckého výcviku bychom rádi nabídli všem dětem předškolního věku, které se
v současnosti účastní výchovy a vzdělávání naší mateřské školy, avšak složitá ekonomická situace
některých rodin to neumožní, proto jsme se rozhodli využít možnosti získání příspěvku z této dotace.
Naše děti jsou naše budoucnost!

Položkový rozpočet projektu:
Rozpočet projektu (v Kč), nutno rozepsat jednotlivé položky tak, aby bylo zřejmé,
k čemu budou v rámci projektu využity (lze přidávat řádky), např.:
Položka
Pronájem prostor
Strava a občerstvení
Doprava
Publicita

Částka (Kč)

Popis

8000,- Kč
-

10 lekcí x 800,-

Materiál

1500,- Kč

Odměny soutěžícím

500,- Kč

Celkové náklady
projektu:
Z toho požadovaná výše
dotace
Vlastní prostředky

Informace v propagačních materiálech MŠ
Plavací destičky, balónky a jiné plavecké
pomůcky
Diplomy, medaile

10. 000,- Kč
100%

v%

0%

v%

Souhlasím s podmínkami programu Aktivity spolupráce v MAP pro vzdělanější region
v roce 2017 a souhlasím se zveřejněním svého jména (názvu nebo firmy), adresy, názvu
projektu a výše poskytnuté dotace.
Místo a datum:
V Bruntále 13. 7. 2017

Jméno a podpis statutárního zástupce
žadatele, razítko:
Mgr., Bc. Iva Orságová

