TISKOVÁ ZPRÁVA
18. února 2010
k okamžitému zveřejnění

V Chrástu byl dne 4. ledna 2010 zahájen provoz rekonstruované budovy
Mateřské školy Chrást
Projekt Rekonstrukce, modernizace a rozšíření kapacity Mateřské školy Chrást byl předložen jako
žádost o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad na období 2007 – 2013
(ROP), konkrétně oblasti podpory 2.5. – Rozvoj infrastruktury pro sociální integraci.
Všeobecným cílem projektu Rekonstrukce, modernizace a rozšíření kapacity Mateřské školy Chrást
bylo vytvořit technické a prostorové podmínky pro kvalitní a dostupnou nabídku služeb pro cílovou
skupinu osob ohrožených na trhu práce, konkrétně osob po návratu z rodičovské dovolené a
přizpůsobit tak tuto nabídku aktuálním i očekávaným potřebám obyvatel obce Chrást a širšího
spádového území Mateřské školy Chrást.
Předložený projekt uspěl v konkurenci dalších projektů a získal tak nárok na spolufinancování
z prostředků Evropské unie. Možnost čerpání podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj byla
velmi významným aspektem úspěšné realizace projektu. Stavba byla oficiálně zahájena 13. listopadu
2008. Generálním dodavatelem stavby se na základě uskutečněného výběrového řízení stala
společnost MALÝ stavební a montážní společnost s r.o. Projekt byl ukončen 31.12.2009.
Svým rozsahem se jedná o velmi významný projekt v místním i regionálním měřítku, od něhož lze
očekávat středně i dlouhodobý ekonomický dopad a dopad pro výchovnou práci.
Navýšení kapacity MŠ na cílový stav 75 dětí znamená vytvoření 19 nových míst
v předškolním zařízení, neboť kapacita MŠ činila 56 dětí a dále došlo ke zřízení dalších 2 nových
pracovních míst.
Realizací projektu byly v objektu mateřské školy vytvořeny nově rekonstruované prostory využité
pro novou učebnu se zázemím ve II. nadzemním podlaží. Užitné plochy prvního nadzemního podlaží a
prvního podzemního podlaží se rekonstrukcí prakticky nezměnili. Celkově tedy v objektu došlo
k rekonstrukci 662m2 vnitřní užitné plochy. Došlo k zvětšení prostorové plochy interiéru mateřské školy
o cca 45%, na které byla vybudována nová učebna s kompletním zázemím. Rekonstruovány byly také
sklepní prostory a výdejna jídel.
Dále jsou všechny učebny vybaveny novým nábytkem a dalšími zařizovacími předměty a v každé
učebně jsou dvě pracovní místa pro děti vybavené stolním počítačem s připojením k internetu. Nové
interiérové vybavení mateřské školy přispěje ke zlepšení podmínek psychofyzického rozvoje
předškolních dětí, jejich samoobslužných návyků, a také usnadní práci pedagogickému i pomocnému
personálu mateřské školy.
Výstavba bezbariérového přístupu do objektu včetně výtahové plošiny pro imobilní osoby
umožňuje využití služeb předškolního zařízení i pohybově handicapovanými osobami.
Výsledkem projektu rovněž je obohacení výchovné práce o takové formy, které ke své realizaci
budou využívat informační technologie. Intenzita využití těchto technologií bude v průměru 4 hodiny
týdně.
Po realizaci projektu byly modernizovány všechny obslužné prostory pro děti – šatny, hygienická
zařízení, ložnice dětí s přihlédnutím k vytváření samoobslužných návyků dětí.

Náklady na vytápění původního prostoru mateřské školky se sníží o 1/3 a tyto úspory budou
využity k pokrytí nákladů na vytápění nových prostor, takže celkově nedojde k žádnému výraznému
navýšení provozních nákladů předškolního zařízení.
Dalším přínosem rekonstrukce je konání minimálně 5 společných akcí uspořádaných společně se
spolupracujícími subjekty (spolupracující MŠ v okolí – MŠ Kyšice, MŠ Dýšina, Základní škola Chrást,
Policie ČR, místní hasičský sbor, knihovna Chrást atd.) během každého z následujících školních roků.
S dalším partnerem projektu Základní uměleckou školou Chrást, pořádání opakujících se akcí
zaměřených na uměleckou výchovu předškolních dětí v rozsahu minimálně 4 vyučovacích hodin
měsíčně a pořádání akcí s prezentací výsledků umělecké výchovy předškolních dětí pro rodiče a další
návštěvníky (besídky, výstavky) minimálně 2x ročně.
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