
 

NÁZEV PROJEKTU: 

Novostavba Mateřské školy na parcele č. 3291/29, 3291/19 a 262 v Olešnici, 
k.ú. Olešnice Trhových Svinů 

 

Registrační číslo projektu:  CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_013/0000612 

Stručný popis projektu:  

Projekt reaguje na nedostatečnou kapacitu MŠ v obci Olešnice, která způsobuje, že již v několika 

v předchozích letech nemohly být přijaty všechny děti. Stávající budova MŠ navíc vykazuje problémy 

stavebně technického rázu (zatékání, vlhkost, plísně, nevhodné izolační materiály), které zhoršují 

podmínky pro pobyt dětí i zaměstnanců ve školce. Řešením tohoto stavu se ukazuje demolice 

původní budovy a novostavba nové školky doplněná o úpravu zahrady, sadové výsadby a instalaci 

herních prvků. 

 

Cíle projektu: 

Základním celkovým cílem projektu je prostřednictvím vybudování kvalitní a dostupné infrastruktury 

zajistit rovný přístup k předškolnímu vzdělávání v obci Olešnice, která patří mezi oblasti s pozitivním 

demografickým vývojem a tím odstranit bariéry pro zapojování rodičů na trh práce a současně 

posunout limity ve využití předškolního vzdělávání k vytváření a rozvíjení studijních schopností a 

sociální integrace jednotlivců. 

Problematika zajištění rovného přístupu ke vzdělávání bude řešena s ohledem na děti ze sociálně a 

kulturně znevýhodněných rodin a děti se specifickými vzdělávacími potřebami (SVP), kdy je nutné 

uzpůsobit vzdělávací zařízení pro inkluzi osob v souladu s požadavky zákona č. 561/2004 Sb., o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, aby byly vytvořené 

předpoklady pro jejich zapojení do vzdělávacího procesu a rozvoj jejich klíčových schopností. 

Tento základní celkový cíl, který je plně v souladu se Specifickým cílem 2.4. Integrovaného 

regionálního operačního programu může být dosažen pouze prostřednictvím naplnění několika 

specifických dílčích cílů. 

Tyto dílčí specifické cíle projektu jsou následující: 

a) Navýšit kapacitu mateřské školy v Olešnici tak, aby byla s ohledem na předpokládaný demografický 

vývoj schopna pojmout všechny uchazeče o předškolní vzdělávání z obce Olešnice a z dalších okolních 

obcí a měst, z nichž je v současnosti evidován zájem o umístění dětí v mateřské škole. 

b) Vyřešit neuspokojivý stavebně technický stav současné budovy mateřské školy, který je kritizován 

nejen rodiči, ale již také orgány odpovědnými za výkon dohledu nad technickými a hygienickými 

podmínkami v předškolním vzdělávání. 

c) Zlepšit podmínky pro vzdělávání dětí se specifickými vzdělávacími potřebami a tím posílit 



integrační funkce mateřské školy. 

d) Vytvořit podmínky pro zvýšení kvality předškolního vzdělávání tak, aby v jeho rámci docházelo k 

intenzivnějšímu rozvoji mentálních a pohybových schopností dětí. 

 

Očekávané výsledky a výstupy projektu: 

 

Výstup Kvantifikace 
Termín dosažení 

Demolice a odstranění stávající budovy mateřské školy. Plocha pozemku 

stávající stavby mateřské školky je 273 m2. 
1 kus 31.8.2017 

Novostavba budovy mateřské školy  s kapacitou 46 dětí s kuchyní a 
jídelnou. 
Celková plocha pozemku: 1762 m2 
ZASTAVĚNÁ PLOCHA ŠKOLKY: 
 410,4 + 64,8m2 (přesahy střech) 
UŽITNÁ PLOCHA:   357, 0 m2 
PLOCHA TERASY:  33,2 m2 
ZPEVNĚNÉ PLOCHY: 94,0 m2 
POČET PODLAŽÍ: 1 
OBESTAVĚNÝ PROSTOR – HORNÍ STAVBA:  1289,00 m3 
OBESTAVĚNÝ PROSTOR – STŘEŠNÍ VAZNÍK: 710 m3 
POČET DĚTÍ:  46 
KAPACITA KUCHYNĚ: do 120 jídel denně - obědy, svačiny  

1 kus 31.8.2017 

Školková zahrada na ploše 1022 m2. 

Stávající zahrada bude doplněna o 2 nová pískoviště (hrazeno mimo 

rámec rozpočtu projektu).  Jedno zasluněné, druhé ve stínu a tři nové 

herní prvky. Nové herní prvky rozšíří současný herní kout zahrady o 

lanovou lávku, domeček s lavicemi a průlezku „Pejsek. Na pozemku 

budou vysázeny rostliny. 

 

1 celek 31.8.2017 

 

 

NA PROJEKT JE POSKYTOVÁNA FINANČNÍ PODPORA Z EU 

 


