Ať je nám tu dobře
V období 1.7. – 30. 9. 2021 byl realizován projekt „Ať je nám tu dobře“. Obec Čížkov prostřednictvím MAS sv.
Jana z Nepomuku, z.s. požádal v rámci operace 19.2.1 – Podpora provádění operací v rámci komunitně
vedeného místního rozvoje o dotaci z Programu rozvoje venkova.
Během realizace projektu byla provedena rekonstrukce šatny a vstupní chodby, položení podlahové krytiny ve
venkovní učebně a byla zakoupen interaktivní dotykový displej do třídy.
Při rekonstrukci šatny a vstupní chodby byla odstraněna stará dlažba a dřevěné obložení zdí v obou
místnostech. Dlažba byla nahrazena novou velkoformátovou a bylo zde položeno i podlahového topení. Do
šatny byl pořízen nový nábytek nejen pro děti, ale i zaměstnance.
Podlahová krytina ve venkovní učebně je z povrchu SmartSoftu (polyuretanový povrch). Jsou na ní
zakomponované i dva herní prvky (twister a skákací panák).
Interaktivní dotykový displej zn. Samsung rozšiřuje a doplňuje výchovu a vzdělávání dětí.
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Projekt „AŤ JE NÁM TU DOBŘE“
V rámci projektu „Ať je nám tu dobře“ byla provedena rekonstrukce vstupní chodby a šatny mateřské školy,
včetně vybavení šatny vhodným a funkčním nábytkem. Došlo k odstranění starého dřevěného obložení a původní
staré nerovné dlažby. Zdi byly začištěny a podlaha vyrovnána penetrací. V obou místnostech byla položena nová
dlažba včetně podlahového topení.
Šatna byla vybavena novým nábytkem pro děti a nově zde také vznikl prostor pro zaměstnance – 5 šatních,
uzamykatelných skříní. Na skříních jsou nástavce, čímž se rozšířil úložný prostor.

Součástí tohoto projektu bylo i pořízení nového polyuretanového povrchu jednak před objektem venkovní herny
včetně schodiště a jednak uvnitř objektu. Tento objekt využíváme s dětmi při pobytu venku a to nejen při nepřízni
počasí. Podlahu ze surového betonu nahradil polyuretanový povrch, který je měkký a vodopropustný. Povrch je
ve dvou odstínech – ve vnitřní části pískově žluté barvy a venkovní část je v barvě zelené. Povrch je využit i jako
herní plocha – uvnitř je Twister a venku skákací panák.

V neposlední řadě jsme díky dotaci pořídili i interaktivní tabuli pro zajištění lepšího předškolního vzdělávání dětí.
Jde o dotykový displej, který je umístěn na pylonovém systému tak, aby byl dětem co nejdostupnější. Rozšiřuje
tak předškolní vzdělávání hravou a pro děti zajímavou formou a usnadňuje jim vstup do života v oblasti IT
technologií.

