Městys Radomyšl
Maltézské nám. 82
Základní informace o projektu
„Přístavba MŠ Radomyšl“

Projekt „Přístavba MŠ Radomyšl“ byl předložen v rámci 15. výzvy Integrovaného regionálního
operačního programu „Infrastruktura pro předškolní vzdělávání pro sociálně vyloučené
lokality“ v prioritní ose 2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele
regionů.
Projektu, jehož celkové předpokládané náklady činí 28 420 854,58 Kč, z toho způsobilé náklady
28 342 204,58 Kč, byla přiznána dotace ve výši 85 % způsobilých výdajů, tj. 25 507 984,12 Kč.
V rámci projektu „Přístavba MŠ Radomyšl“ dojde k realizaci přístavby a nástavby objektu
mateřské školy. Konkrétně se jedná o přístavbu vstupní haly, schodiště, sociálního zázemí, šatny
a čtyř požárních schodišť v 1. NP a nástavbu dvou učeben včetně sociálního zázemí, knihovny,
šatny, kabinetu, skladu pomůcek a výdejny jídla ve 2. NP. Projektem bude též vyřešena
bezbariérovost objektu, neboť bude vybudován výtah a zajištěn bezbariérový vstup.
Hlavním cílem projektu je zvýšení kapacity mateřské školy a zvýšení dostupnosti tohoto
zařízení prostřednictvím zajištění bezbariérovosti. Tento cíl je plně v souladu se specifickým
cílem 2.4 IROP, kterým je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a
celoživotní učení. Projektem dojde k celkovému zkvalitnění zařízení a vyřešení problému
s nedostatečnou kapacitou, kvůli čemuž školka nemohla přijímat všechny zájemce o předškolní
vzdělávání.
Specifickými cíli projektu jsou:
 zvýšení kapacity zařízení za účelem podpory rozvoje osobnosti dítěte předškolního věku
s cílem podílet se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení
základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů,
 pořízení vybavení, které poskytne podněty pro rozvoj dětských myšlenek a nápadů a
zároveň bude funkční, bezpečné a nákladově optimální,
 vytvoření technických, prostorových a pedagogických podmínek pro kvalitní a
dostupnou nabídku služeb pro osoby, které se vracejí po rodičovské dovolené zpět do
zaměstnání. Realizace projektu tak přispěje k optimálnějšímu sladění osobního a
profesního života,
 zkvalitnění veřejných služeb a zkvalitnění podmínek pro život v městysi Radomyšl,
 úpravy venkovního prostranství, které zajistí předškolním dětem prostředí, kde budou
moci rozvíjet svůj vztah k přírodě a bude jim umožněna výchova environmentálním
směrem,
 úpravy vnitřních prostor zajistí soulad s platnými normami a legislativou, usnadní
organizaci veškerých aktivit s dětmi a provoz zařízení,
 optimalizace výdeje jídel, organizace denního režimu, odpočinkového režimu či
skladování pomůcek.

Projekt „Přístavba MŠ Radomyšl“ je spolufinancován Evropskou unií.

