
MŠ Teplého – rozšíření kapacit

Cílem projektu je přístavba k současnému 
objektu mateřské školky s navýšením kapacity o 
100 dětí, tj. 4 třídy ve věku od 2 do 6/7 let.



Potřebnost realizace  - nedostatečná kapacita v MŠ v Pardubicích

• Aktuální situace ve školském obvodě č. III (Svítkov, Dukla, Višňovka), kde se chystá 

masivní bytová výstavba, je vzhledem ke kapacitnímu vytížení do budoucna velice 

nejistá. Na základě toho byla k rozšíření kapacit vytipována MŠ Teplého na sídlišti 

Dukla.

Realizací tohoto projektu dojde: 

• ke zvýšení kvality a zajištění odpovídajícího materiálně technického vybavení pro 

předškolní vzdělávání v Pardubicích

• k vybudování nových 4 tříd v MŠ Kamarád formou přístavby ke stávající budově

• K vybudování bezbariérových prostor nové přístavby

• ke snížení počtu nepřijatých dětí v předškolním vzdělávání 

• k vytvoření odpovídajícího zázemí pro děti s hendikepem.



Současný stav MŠ Teplého 

• současný dvojpodlažní objekt mateřské školy Kamarád, ulice Teplého čp. 2100, se 

nachází v blízkosti městského arboreta na sídlišti Dukla v Pardubicích 



Současný stav MŠ Teplého 

• budova je využívána pro děti předškolního věku od 3 do 6/7 let 

• mateřská škola má v současné době celkem 4 třídy s kapacitou 104 dětí



Fotodokumentace současného stavu



Výstavba nové MŠ na S.K. NeumaaVýstupy projektu

Cíl projektu: 

• rozšířit formou přístavby ke stávající mateřské škole Teplého čp. 2100  

• kapacita max. 100 dětí (2– 6/7 let) 

• přístavba čtyř nových tříd

• úprava stravovacího provozu

• úprava zahrady včetně herních prvků

• nové průjezdné parkoviště se šikmo řazeným parkovacím stáním 



Výstavba nové MŠ na S.K. NeumaaVizualizace budoucího stavu



Výstavba nové MŠ na S.K. NeumaaVizualizace budoucího stavu



Výstavba nové MŠ na S.K. NeumaaVizualizace budoucího stavu



Výstavba nové MŠ Tnová

• 04/2021 – schválen projektový záměr a identifikační listina projektu

• 05/2021 – výběr dodavatele a zahájení zpracování návrhu stavby

• 12/2021 – dokončení návrhu stavby s odhadovaným rozpočtem

• 09/2022 – 05/2023 – zpracování projektové dokumentace

• 10/2023 – předložení projektové žádosti do výzvy ŘO

• 01/2024 – datum zahájení realizace akce

• 08/2025 – datum ukončení realizace akce

Předpokládaný harmonogram



Finanční náklady akce

Projekt „MŠ Teplého – rozšíření kapacit“ je zařazen do Strategie území Hradecko-

pardubické aglomerace 2021+ v rámci operačního programu IROP - Mateřské školy

Specifický cíl operačního programu: IROP 4.1 Zlepšování rovného přístupu k inkluzivním a

kvalitním službám v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a celoživotního učení pomocí

rozvoje přístupné infrastruktury, mimo jiné posilováním odolnosti pro distanční a on-line

vzdělávání a odbornou přípravu.

• Celkové výdaje projektu 95 000 000,00 Kč

• Celkové způsobilé výdaje 91 647 058, 82 Kč

• Celkové nezpůsobilé výdaje 3 352 941 18 Kč

• Podpora - příspěvek EU 77 900 000,00 Kč



Monitorovací indikátory

• 500 401 - Počet uživatelů nové nebo modernizované péče o děti za rok

Počáteční hodnota: 104 Cílová hodnota: 204

• 509 011 – Navýšení kapacity předškolního vzdělávání

Počáteční hodnota: 0 Cílová hodnota: 100

• 500 002 – Počet podpořených škol či vzdělávacích zařízení

Počáteční hodnota: 0 Cílová hodnota: 1


