TISKOVÁ ZPRÁVA
27.října 2012
V Lánech bude 1. října slavnostně otevřena zrekonstruovaná mateřská škola
Mateřská škola Lány je díky komplexní rekonstrukci připravena přivítat 90 dětí. Škola prošla
v období od dubna do září celkovou revitalizací. Hlavním cílem vnitřních i vnějších úprav byla
modernizace a navýšení kapacity zařízení. Byla odstraněna ekologická zátěž v podobě vstupní haly
postavené z nevyhovujících materiálů a postavena nová přístavba budovy mateřské školy. Dále
proběhla celková revitalizace stávajícího objektu a bylo zmodernizováno vnitřní i venkovní
vybavení. Děti budou například pracovat s interaktivní tabulí, která je umístěna v jedné ze čtyř tříd.
Rekonstrukce suterénu umožnila jeho využití pro doplňkové aktivity dětí jako je výuka jazyků a
volnočasové kroužky. Nyní zde máme moderní, bezpečnou a optimálně využitou budovu s výrazně
sníženými náklady na provoz – uvedl starosta obce Karel Sklenička.
Obec Lány získala na projekt Mateřská škola Lány – rozšíření a modernizace dotaci v rámci výzvy
č. 59 v oblasti podpory 3.3 ROP Střední Čechy. Celkové náklady na projekt činily 7,799.932,- Kč.
Schválená dotace byla ve výši 6,132.765,- Kč. Zbylou část financovala obec ze svého rozpočtu.
Realizací tohoto projektu jsme navázali na revitalizaci sousedního objektu základní školy z roku
2009.
Slavnostní otevření zrekonstruované mateřské školy se uskuteční v pondělí 1. října v 9 hodin.
V tento den budou nové prostory přístupné pro všechny zájemce o prohlídku do 16 hodin.
Další možností prohlédnout si mateřinku je přijít na akci Duha nad mateřskou školou. Odpoledne
spojené s prohlídkou prostor a zábavným programem pro děti připravují zaměstnanci mateřské
školy. Akce se uskuteční v sobotu 13. října – říká ředitelka školy Miluše Vaněčková.
Informace k projektu jsou k dispozici na http://www.obec-lany.cz/cz/rekonstrukce-materskeskoly-v-lanech.
Pro více informací prosím kontaktujte:
Karel Sklenička
karel.sklenicka@obec-lany.cz
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