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 Návrh řeší umístění třídy předškoláků do nové přízemní přístavby k objektu mateřské školy. Nová přístavby o zastavěné ploše 103 m2 je přízemní objekt
obdélníkového půdorysu situovaný před jihovýchodní fasádou stávající budovy. Vstup do budovy je zachován a bude sloužit i pro nové oddělení. Výšková úroveň hlavních
místností navržené přístavby je o cca 1,30m níž, než je ±0,00 stávající školky. Toto snížení je dáno svažitostí terénu přes školkou. Půdorysný rozměr přístavby nezasahuje do
ochranného pásma stávalícíka sdělovacího vedení v travnaté ploše před budovou MŠ.
 
 Konstrukční  řešení:  Přístavba bude provedena v tradiční zděné technologii, strop bude dřevěný trámový v mírném spádu střechy, odvodnění zaatikovým žlabem
včetně venkovního svodu.
 
 Technické řešení:  Přístavba bude napojena na vnitřní rozvody inženýrských sítí v budově MŠ. Řešení bude přizpůsobeno kapacitním možnostem stávajících
rozvodů. Pro dopravu jídla je navržen malý jídelní/stolový výtah, umístěný při stávající fasádě vedle navrženého vyrovnávacího schodiště do oddělení.
 
 Dispoziční řešení:
Děti nového oddělení vchází do budovy stávajícím vstupem. V místě dnešní přípravny jídla je nová šatna. Přípravna je přemístěná do středu objektu a bude využívána oběma
třídami. Z šatny nového oddělení se vychází na podestu a následuje vyrovnávací schodiště, po kterém se vstupuje do nové třídy. Ta slouží jako herna i ložnice s ukládáním
lehátek do skladu. Dostatečná SV třídy (herny) zajistí požadovaný objem vzduchu na dítě. V zadní části herny je kabinet učitelky a sklad lehátek. Blíže ke schodišti je
hygienické zázemí dětí. WC pro personál je využito stávající vedle šatny současné třídy. Ve stávajícím provozu MŠ se vymění poloha herny a ložnice (spaní je řešeno jako
stále bez ukládání lehátek vzhledem k poloze ve vnitřní dispozici a bazilikálnímu prosvětlení nad střechou přístavby). Variantně lze ložnici posunout k jižní venkovní fasádě za
cenu přesunu kanceláře ředitele MŠ do provozu předškolních dětí. Doprava jídla pro nové oddělení je stolovým výtahem.
 
 Kapacitní údaje: počet dětí - předškoláci ........ 14 dětí   (herna/ložnice .... 4 m2/dítě)
  užitná plocha pro předškoláky 105,68  m2

  stávající MŠ - třída po úpravě ....... 14 dětí   (jen ložnice .... 1,7 m2/dítě + jen herna .... 3 m2/dítě)
 
 Orientační cena: 
 - přízemní novostavba:  obestavěný prostor    ............... 445 m3

     x  6 500,- Kč/m3  (budovy občanské: zděné, z cihel a tvárnic)    =     2 900 000,- Kč
 - úpravy uvnitř MŠ:   obestavěný prostor ....... 63 m3 ...... odhad ceny =        450 000,- Kč
   (nové zděné příčky, zapravení podlah,  úprava instalací třídy a přípravny, jídelní výtah)
   CENA  celkem       3 350 000,- Kč

KLADY A ZÁPORY VARIANTY "A"
 - NAPOJENÍ NA SPOLEČNÝ HLAVNÍ VSTUP MŠ
 - MOŽNOST VÝHLEDOVÉ KOMBINACE S VARIANTOU "B"
 - NEPŘEDPOKLÁDAJÍ SE VÁŽNĚJŠÍ TECHNICKÉ PROBLÉMY

 - VARIANTA ZMENŠÍ STÁVAJÍCÍ KAPACITU MŠ
   (nutné opětovné posouzení a žádání o vyjímku pro navýšení kapacity)
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