
Obec Mouřínov 
Mouřínov 190, 685 01 Bučovice, okres Vyškov 

 

Projekt 

Nástavba MŠ Mouřínov 

je spolufinancován Evropskou unií. 

 

Operační program: Integrovaný regionální operační program  

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_014/0000633  

Výzva: kolová výzva č. 15 - Infrastruktura pro předškolní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality 

 Specifický cíl: 2.4 - Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení  

Příjemce dotace: Obec Mouřínov  

Zhotovitel projektové dokumentace: Atelier 99 s.r.o. 

Zhotovitel nástavby:  ISS stavtrade s.r.o. 

Zhotovitel dětského hřištěte: hřiště.cz, s.r.o. 

Dotace:  8 089 082,10 Kč  

Celkové náklady:  10 557 614,00 Kč 

Doba realizace: do 19. 2. 2019 

 
Stručný popis: 

Předmětem projektu bylo rozšíření objektu mateřské školy s jedním podzemním a jedním nadzemním podlažím 

o druhé nadzemní podlaží a zajistit bezbariérovost. Součástí projektu byla také úprava venkovního prostranství. 

Cílem projektu bylo zajistit rovný přístup k dětem s pohybovým omezením a přijímat větší počet dětí předškolního 

věku. 

Vzhledem k přístavbě proběhla úprava prvního nadzemního podlaží (výměna vstupních dveří, úprava zdí, dveří, 

podlah kolem měněných konstrukcí a podlahy v měněném sociálním zázemí). Celý objekt byl nově zateplený 

tepelnou izolací z EPS. Fasáda byla provedena standartním kontaktním zateplovacím systémem s finální omítkou. 

Objekt prosvětlují jednotlivá a pásová okna v kombinaci se střešními okny.  

V blízkosti mateřské školy bylo vybudované dětské hřiště, na kterém se nachází pískoviště 3x3 m s akátovým 

olemováním, škuner 90 houp skládající se z lezecké stěny s chyty, lanových sítí, skluzavky, kládových výlezů, 

vyhlídkové věže, plachty, kormidla, skrýše a dvojhoupačky, hnízdo 90 tj. zavěšený houpací koš a jachta sestávající se 

z křížového trupu, stěženi, vlajky, lanových, balančních lan a 4 pružin.  Pod zmiňovanými prvky je zbudovaný povrch 

tlumící pád – štěrk (kačírek).  

Výsledkem rozšířením mateřské školy je navýšení kapacity na 36 dětí, potažmo uspokojení poptávky rodičů po 

umístění jejich dětí do tohoto školského zařízení. 

Využití dětského hřištěte  se očekává jak pro mateřskou školu, tak pro veřejnost - děti do 14-ti let. Přístup dětí do 

6 let je povolen pouze v doprovodu dospělé osoby a jejich vstup na herní prvky je povolen pouze při zabezpečení 

trvalého dozoru dospělé odpovědné osoby. 
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Fotografie nástavby mateřské školy 
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