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Návrh řeší umístění třídy předškoláků do jižní koncové části půdy pod sedlovou střechou budovy základní školy. Konstrukce sedlové střechy s valbou  je tvořena krovem vaznicové soustavy.
Středové vaznice jsou podepřené slouply, které jsou neseny vazními trámy nad podlahou střechy. Na podlaze pod vazními trámy je nyní rozložená vodorovná tepelná izolace z minerální vlny.
Krytina střechy je skládaná z azbestocementových šablon na bednění. Přístup na půdu je dvouramenným schodištěm, situovaným ve středové poloze dvorní fasády. Část půdu vedle schodiště je
využívaná telekomunikační společností. Do těchto prostor nebude zasahováno.
 Konstrukční  řešení:  Stávající plné vazby tesařské konstrukce krovu, s vazními trámy nad úrovni podlahy půdy,brání efektivnímu využití půdy. Je navržená celková demontáž krovu  vč.
azbestocementové krytiny (nebezpečný odpad - likvidace krytiny pouze specializovanou firmou) . Nová sedlová střecha bude vynesená ocelovou konstrukcí. Okapní hrana střechy na straně do ulice
bude mírně zvýšená tak, aby se dosáhlo vetší využitelnosti prostoru půdy. Ve střešní rovině valby v koncové části půdy je navržen pultový vikýř. Nová střecha bude zateplená, dvouplášťová,
větraný se sádrokartonovým podhledem.
 Technické řešení:  Půdní vestavba bude napojena na vnitřní rozvody inženýrských sítí v budově MŠ. Řešení bude přizpůsobeno kapacitním možnostem stávajících rozvodů. Sociální
zázemí  pro děti a personál nového oddělení je umístěno v jižní dvorní části. Předpokládá se využití stávající kanalizace  v této části budovy.
 Dispoziční řešení:
Děti nového oddělení budou vystupovat po stávajícím schodišti do 3.NP, tj. úroveň dnešní půdy. Schodišťová rameny mezi 2.NP a 3.NP budou mít výškově upravené schodišťové stupně tak, aby
odpovídaly normě. Z koncové schodišťové podesta se vchází do šatny dětí nebo přímo do herny. Hlavní místnosti (herna a ložnice) jsou situovány podél západní hrany střechy. V koncové části
tohoto prostoru je kabinet učitelky.  Touto místností je veden průchod do sousední, stavebně oddělené části půdy. Vedle prostoru pro technologické zařízení spojů je sklad (využiti   bude bude
specifikováno v případě realizace. Sociální zázemí dětí a personálu je vedle šatny. Stravování dětí nového oddělení bude ve školní budově, ve vymezených hodinách provozu školní jídelny.

 
 Kapacitní údaje: počet dětí - předškoláci ........ 14 dětí   (herna/ložnice .... 4 m2/dítě)
  užitná plocha pro předškoláky 126,92 m2

 

 Orientační cena:  - adaptace do prostoru půdy obestavěný prostor..... 470 m3
 x 6 500,- Kč/m3  (budovy občanské: nová střešní konstrukce)
   celkem  3 050 000,- Kč
 CENA VČETNĚ REZERVY (x 1,2) 3 660 000,- Kč

KLADY A ZÁPORY VARIANTY "C"
 
 - PROVEDENÍ NOVÉ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE A KRYTINY
 - NAVYKÁNÍ PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ NA PROVOZ ZŠ
 
 - PRAVDĚPODOBNĚ NEVYHOVUJÍCÍ SCHODIŠTĚ - NUTNÉ ÚPRAVY
   (stávající sch.ramena jsou strmá pro MŠ, požární hledisko - únik.cesta)
 - ODTRŽENÍ DĚTÍ OD PROVOZU MŠ - MOŽNOST VYUŽITÍ ZAHRADY
 - MANIPILACE S AZBESTOCEMENTOVOU KRYTINOU - ODSTRANĚNÍ
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