Stavební úpravy MŠ Habánská v Mikulově
Integrovaný regionální operační program
Číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_013/0000407
Prioritní osa 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů
Specifický cíl 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení
Kolová výzva č. 14 Infrastruktura pro předškolní vzdělávání
Hlavním cílem projektu je zkapacitnění mateřské školy o 28 míst a zajištění její bezbariérovosti. Díky
nástavbě bočních traktů o jedno podlaží vzniknou ve 2. NP dvě samostatné třídy pro 28 a 25 dětí
namísto původní jedné třídy pro 25 dětí. Každá z učeben bude zahrnovat jak učebnu, tak i současně
hernu pro děti. Realizací projektu dojde rovněž k výstavbě nové střešní konstrukce nad středním
traktem budovy, kde bude nově v prostorách podkroví vybudováno zázemí mateřské školy, kde bude
umístěno sociální zázemí pro zaměstnance a sborovna. Sborovna nebude stavebně nijak členěna.
Sborovna bude zahrnovat: studovnu, denní místnost zaměstnanců, kancelář sekretariátu a ředitelnu.
Tyto části budou od sebe odděleny nábytkem. Vstup do tříd bude z hlavní chodby na schodišti. Třídy
budou obsahovat vždy šatnu pro děti, ze které bude přístupná vlastní třída a sociální zázemí. Na
každou z tříd bude navazovat lehárna. Z lehárny bude přístup ke skladu lehátek a lůžkovin
k sociálnímu zázemí. K naplnění hlavních cílů projektu dojde stavebními úpravami (nástavbou)
a pořízením schodolezu. Projekt umožní přijímat děti mladší tří let, které doposud nebyly přijímány
k předškolnímu vzdělávání z důvodu nedostatečné kapacity. Doplňkovou aktivitou projektu je
zatraktivnit venkovní prostranství na školní zahradě herními prvky. Realizovány budou rovněž terénní
úpravy na pozemku mateřské školky – dojde k výsadbě trávy, stromů a keřů. Výsledkem projektu
bude navýšení rejstříkové kapacity mateřské školy na 123 míst, kdy 20 míst bude na odloučeném
pracovišti v základní škole.
Na projekt bude poskytnuta finanční podpora z Evropské unie.
Celkové výdaje projektu (způsobilé i nezpůsobilé): 14 308 587,70 Kč
Financování před výběrovým řízením (viz tabulka - způsobilé výdaje):

