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Názov projektu: EKOUČEBŇA - vyučovanie v prírode zážitkovou formou a praktickými 

skúsenosťami 

Celkový rozpočet projektu: 2 100 € 

Požadovaná výška dotácie z MŠVVaŠ SR : 2 000 €  

Kofinancovanie  žiadateľom – Mesto Prievidza:5% - 100 € 

 

Žiadateľ: Mesto Prievidza 

Realizátor: ZŠ Mariánska 

 

Cieľom projektu je: 

• vytvoriť v školskom areáli zónu na pestovanie zdravej zeleniny , ovocia a byliniek, 

• premeniť areál školy na environmentálnu učebňu, kde sa môžu realizovať vyučovacie 

hodiny  zaujímavejším spôsobom - vyučovanie v prírode zážitkovou formou, podpora tímovej 

práce, riešenie problémových úloh, projektové vyučovanie, 

• vybudovať zavlažovací systém na zavlažovanie hriadok, 

• obohatiť areál školy o kvetinové záhony a oddychovú zónu využívanú počas celého dňa. 

 

 

 

Mestské zastupiteľstvo 

 

I. berie na vedomie 

informáciu o projekte s názvom: „EKOUČEBŇA - vyučovanie v prírode zážitkovou formou a 

praktickými skúsenosťami  “  a  možnosti  čerpania finančných prostriedkov,   

 

II. schvaľuje - neschvaľuje  

a) predloženie projektu s názvom: „EKOUČEBŇA - vyučovanie v prírode zážitkovou formou 

a praktickými skúsenosťami “, 

b) kofinancovanie projektu vo výške 100 € t .j. 5,00% z celkových výdavkov na projekt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Názov projektu: Tu žijem, sem chodím, tu som rád 

Celkový rozpočet projektu: 2 100 € 

Požadovaná výška dotácie z MŠVVaŠ SR : 2 000 €  

Kofinancovanie  žiadateľom – Mesto Prievidza:5% - 100 € 

 

Žiadateľ: Mesto Prievidza 

Realizátor: ZŠ s MŠ Dobšinského 

 

Projekt  reaguje na aktuálne potreby v starostlivosti o životné prostredie v  škole, elimináciu 

negatívnych vplyvov a environmentálnych záťaží na zdravie ľudí. Vo vstupnom vonkajšom 

areáli školy absentuje oddychovo relaxačná zóna. Preto sa nosnou myšlienkou projektu  stalo 

vytvorenie  vertikálnej záhrady s prepojením oddychovo – relaxačného pásma z drevených 

paliet s vyvýšenými záhonmi, zadnou zástenou, sedením, dotvorených vertikálnou záhradou 

vysadenou trvalkami, popínavými rastlinami, skalničkami, bylinkami. V postranných 

kvetináčoch umiestnime sezónne rastliny ,letničky  a okrasné  dreviny. 

Mestské zastupiteľstvo 

 

I. berie na vedomie 

informáciu o projekte s názvom: „Tu žijem, sem chodím, tu som rád   “  a  možnosti  čerpania 

finančných prostriedkov,   

 

II. schvaľuje - neschvaľuje  

c) predloženie projektu s názvom: „Tu žijem, sem chodím, tu som rád “, 

d) kofinancovanie projektu vo výške 100 € t .j. 5,00% z celkových výdavkov na projekt. 

 

 

 

 


