
Upřesňující podmínky zadání 
Nová mateřská škola v lokalitě Jezárky ve Strakonicích 

 
- Areál nové mateřské školy v lokalitě Jezárky ve Strakonicích bude umístěn na pozemku 

p.č. 1371/56 v k.ú. Strakonice, dále na pozemku p.č. 1371/123 v k.ú. Strakonice 
(v případě potřeby je možné uvažovat o úpravách komunikace Leknínová v úseku mezi 
předmětnými pozemky). 

- Kapacita dětí mateřské školy je cca 256 dětí, ve škole budou umístěny děti od 2 let věku. 
- Objednatel upřednostňuje řešení, které by umožnilo rozdělit výstavbu do etap. 

 
Doporučující náměty objednatele k řešení: 
Náměty objednatele, které jsou nezobrazitelné v daném měřítku studie (tj. měřítko 1:200 popř. 
podrobnější), budou zapracovány do textové části studie jako doporučení pro další stupeň 
zpracování projektové dokumentace. 
Objednatel si vyhrazuje právo upřesnit, doplnit popř. změnit tyto podmínky na základě 
konzultací se zpracovatelem studie, požadavků dotčených orgánů apod. 
 

- Počet tříd: 8 tříd – heren pro 28 dětí + 8 ložnic pro 28 dětí, 2 třídy pro děti ve věku od 2 
do 3 let, 2 ložnice pro děti od 2 do 3 let. 

- 2 až 3 třídy propojit tak, aby se v případě potřeby mohly děti dle provozních potřeb 
spojit a rodiče nemuseli přecházet do jiných tříd. 

- Kuchyně (vývařovna) včetně výdeje jídel součástí budovy mateřské školy, stravování 
dětí ve třídách. 

- Samostatná menší tělocvična s vybavením pro míčové hry a dětské nářadí včetně žebřin. 
- Aula, společenská místnost  – pro divadla, besídky, promítání. 
- Infrasauna. 
- Samostatný sklad  na povlečení, utěrky a ručníky. 
- Samostatný sklad na úklidové a čisticí prostředky. 
- WC – u vyšších tříd výrazněji prostorově oddělit chlapce a dívky, pro chlapce vždy 

minimálně 1 pisoár, společné toalety a umývárna max. pro dvě třídy. 
- Centrální vstup do šatny/šaten. 
- Prostor pro kočárky. 
- Samostatná ředitelna, samostatná učitelská knihovna s místností pro učitelky 

(sborovna). 
- Šatna a WC pro zaměstnance u každé třídy. 
- Začlenit do budovy mateřské školy zdravotní ambulanci klinické logopedie se 

samostatným vchodem  a využitím pro spádovou oblast Jezárek. 
- Keramická dílna s pecí (trvale mimo dosah dětí). 
- Prostor a stojany na kola pro rodiče a zaměstnance školy. 
- V interiéru vyšších tříd budou vytvořeny hrací koutky pro dílny, kuchyňky atd. 
- Plocha pro interaktivní tabule a keramické tabule pro výtvarnou výchovu. 
- Vestavěné skříně, případně samostatný sklad na hračky, výtvarné, pracovní a didaktické 

pomůcky. 
- Každá třída bude barevně odlišena. 
- Centrální vysávání. 
- Zabezpečovací zařízení areálu mateřské školy (kamerový systém, elektronická 

zabezpečovací signalizace, elektronická požární instalace, elektronické kontroly vstupu 
– docházkové a stravovací systémy, evakuační rozhlas, trezor pro ředitelku – 
zabudovaný) 



- Bude řešeno připojení metropolitní sítě optickým kabelem ze základní školy Jezárky, 
Strakonice 

- Bezbariérové řešení stavby. 
- Oplocení areálu mateřské školy. 

 
Náměty k řešení zahrady: 

- Zahrada bude rozdělena na části: dopravní hřiště, hřiště pro míčové hry, pískoviště 
s přístřeškem, výchovná pěstební  část. 

- Terén se zákoutími, prvky na lezení, prolézání, ukrývání, studnou atd. (obdobné řešení 
např. zahrada MŠ Holečkova 413, Strakonice). 

- Část zahrady zastřešit (např. altán), včetně 1 – 2 stran tak, aby děti mohly být venku 
i při horším počasí. 

- Část zahrady vyčlenit na záhony. 
- Mlhoviště. 
- Umělý svah na bobování. 
- Kvalitní dopadové plochy u vybavení, využít skákacích panáků, apod.  
- Pítka s pitnou vodou pro zajištění pitného režimu. 
- WC s umyvadlem (přístupné ze zahrady). 
- Místnost na uskladnění venkovních hraček a pomůcek. 
- Sklad pro školníka – nářadí, zahradní technika. 
- Interaktivní chodníček. 

 


