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Tisková zpráva č. 39, ze dne 11. 7. 2022 

V rozpočtu města Strakonice na rok 2022 je alokována částka necelých 9 mil. Kč na opravy 
mateřských škol a částka 13,6 mil Kč na opravy základních škol.  

Následující výčet je jen částí plánovaných oprav.  

� Bezbariérové toalety pro ZŠ Krále Jiřího z Poděbrad, F. L. Čelakovského a Povážskou 
Akce zahrnuje úpravu stávajících WC v základních školách tak, aby v nich vznikly bezbariérové toalety 
pro osoby s omezenou pohyblivostí.  

� Rekonstrukce sociálního zařízení pro děti v MŠ Lidická  

Investiční akce vychází z požadavku na modernizaci toalet pro děti ve východním pavilonu. Stavební 
práce zahrnují bourací práce, provedení dozdívek, nových omítek, opravy vnitřních omítek, provedení 
nových obkladů stěn, nových podlah, osazení nových dveří, nových dělících stěn a provedení výmaleb.  

� Rekonstrukce sociálního zařízení MŠ Spojařů Strakonice  
již nevyhovující sociální zařízení bude zrekonstruováno za 2,5 mil Kč bez DPH 

� MŠ Holečkova oprava střechy  
Bude provedena výměna a zateplení střešního pláště. Předpokládané náklady: 1,7 mil Kč bez DPH.  

Stávající plochá pultová střecha s asfaltovou hydroizolací bude nahrazena krytinou z mPVC a zároveň 
dojde k výměně lemování střechy včetně dřevěného obkladu CEDR s povrchovou úpravou olejovým 
nátěrem.  

� Oprava fasády MŠ U Parku 
náklady 2,5 mil Kč bez DPH 

Jedná se o 150 let starý objekt. Hlavní práce spočívají v provedení nové fasády a instalaci nových 
klempířských prvků a nátěry oken, sundání lešení, úpravu vnějších zpevněných ploch a konečnou 
úpravu pozemku před stavbou. Na fasádě mateřské školy bude poutavá výmalba vhodná pro dané 
prostředí.  

� Oprava elektroinstalace ve 3 NP ZŠ Dukelská  
� Zateplení MŠ Stavbařů  

Stavební úpravy se týkají zateplení obálky budovy. Město zateplením budovy, investuje do úspor 

energií. Jde o všeobecný trend zateplování budov, snižující energetickou náročnost a poskytující 

optimální tepelné podmínky během celého roku. V zimě se šetří energie za vytápění, naopak v létě se 

pak objekt obejde bez klimatizace.  

ZŠ Dukelská - výměna vchodových dveří na rampu, výměna výtahu ve staré budově, oprava krovu a 

krytiny - hlavní budov, rekonstrukce - I. etapa – PD, rekonstrukce vzduchotechniky, Základní škola  

Krále Jiřího z Poděbrad - rekonstrukce oplocení, dopravní hřiště, zastřešení vstupu před školní 

družinou, rekonstrukce WC a umýváren, rozšíření sborovny - stavební úpravy, nová kancelář - 

stavební úprav, oprava vzduchotechniky, rekonstrukce umývárny nádobí, stavební úpravy bytu, 

rekonstrukce škrabárny brambor, ZŠ Povážská ošetření dřevěných oken, údržba venkovního hřiště.  

V Plánkově ulici čeká školku odvlhčení budovy a oprava fasády, dále opravy podlah ve třídách. U 

některých ze školek je v havarijním stavu oplocení, bude tedy opraveno. Vybavení jako například 

pískoviště projdou rekonstrukcí.  
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Jednoznačně největší finanční zátěží jsou opravy střech, fasád, rekonstrukce vody a kanalizace, 

rekonstrukce sociálních zařízení.  

Město ovšem vynakládá tyto finanční prostředky jako vklad do budoucnosti strakonických dětí.  
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