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Přístavba a rekonstrukce Mateřské školy v Doudlebech
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Stručný popis projektu:
Předmětem projektu je výstavba přístavby ke stávající budově MŠ v obci Doudleby za účelem
navýšení kapacity ze současných 28 na 44 míst pro předškolní vzdělávání dětí bydlících v obci
Doudleby a v okolních obcích a další nezbytná rekonstrukce v stávající budově MŠ. Projekt vychází
z neuspokojivé kapacitní situace v oblasti předškolního vzdělávání ve zmíněné lokalitě. V současnosti
je z důvodů nárůstu počtu obyvatel v uvedené spádové oblasti evidován převis poptávky po
umístnění dětí v MŠ.

Cíle projektu:
Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti vzdělávání v Mateřské škole Doudleby. Cílem
je zvýšení kapacity mateřské školy ze stávajících 28 dětí na 44 dětí. Tento nárůst bude realizován
prostřednictvím přístavby k objektu stávající mateřské školy. Je tedy možné říci, že základním
celkovým cílem projektu je prostřednictvím vybudování kvalitní a dostupné infrastruktury zajistit
rovný přístup k předškolnímu vzdělávání v obci Doudleby, která spolu se sousedními obcemi patří
mezi oblasti s pozitivním demografickým vývojem a tím odstranit bariéry pro zapojování rodičů na trh
práce a současně posunout limity ve využití předškolního vzdělávání k vytváření a rozvíjení studijních
schopností a sociální integrace jednotlivců.
Problematika zajištění rovného přístupu ke vzdělávání bude řešena s ohledem na děti ze sociálně a
kulturně znevýhodněných rodin a děti se specifickými vzdělávacími potřebami (SVP), kdy je nutné
uzpůsobit vzdělávací zařízení pro inkluzi osob v souladu s požadavky zákona č. 561/2004 Sb., aby byly
vytvořené předpoklady pro jejich zapojení do vzdělávacího procesu a rozvoj jejich klíčových
schopností.
Tento celkový cíl, který je plně v souladu se Specifickým cílem 2.4. IROP může být dosažen pouze
prostřednictvím naplnění několika specifických dílčích cílů. Tyto jsou následující:
a) Vybudovat přístavbu k mateřské škole v obci Doudleby tak, aby byla s ohledem na předpokládaný
demografický vývoj schopna pojmout všechny uchazeče o předškolní vzdělávání z obce Doudleby a
případně i z dalších okolních obcí, z nichž je v současnosti evidován zájem o umístění dětí v mateřské
škole.
b) Zlepšit podmínky pro vzdělávání dětí se specifickými vzdělávacími potřebami a tím posílit
integrační funkce obce.
c) Vytvořit podmínky pro zvýšení kvality předškolního vzdělávání tak, aby v jeho rámci docházelo k
intenzivnějšímu rozvoji mentálních a pohybových schopností dětí.
d) Odstranit překážky, které brání rodičům předškolních dětí v lepší zapojení se na trh práce.

Očekávané výsledky a výstupy projektu:
Obecně lze říci, že změny, které nastanou v důsledku realizace projektu, představujÍ naplnění všech
dílčích specifických cílů projektu. Konkrétně pak lze změny vyjmenovat následovně:
1) Výsledkem projektu bude MŠ v obci Doudleby s kapacitou 44 dětí, čímž dojde k uspokojení
poptávky občanů obce po školském zařízení pro předškolní děti.
2) Výsledkem projektu bude rekonstrukce budovy MŠ, která odstraní stávající technické nedostatky,
které mají za následek především vysokou energetickou náročnost současné budovy.
3) Mezi zásadní výsledky projektu bude patřit technická a prostorová připravenost MŠ pro vzdělávání
dětí se specifickými vzdělávacími potřebami a integrace těchto dětí do kolektivu stejně starých dětí a
do předškolního výchovně vzdělávacího procesu.
Pozitivní výsledky je možné identifikovat i ve vztahu k území sídelní aglomerace České Budějovice.
Ty lze charakterizovat následujícím způsobem:
a) Projektem se zvýší celková kapacita míst v mateřských školách v ORP České Budějovice a projekt
tak přispěje k vyrovnání poptávky a nabídky v těch školkách, které dosud musely řešit žádosti rodičů
z obce Doudleby.
b) Zásadním pozitivním dopadem pro rodiče bude možnost lépe sladit rodinný a pracovní život.
c) Přístavba školky bude pro obec znamenat uspokojení potřeb části svých obyvatel, kteří tak posílí
vztah k obci, kde žijí a oslabí možné tendence k odstěhování a to i mimo ORP České Budějovice.
Projekt tak přispěje ke stabilizaci obyvatel v ORP České Budějovice.
d) Okolní obce, ze kterých rodiče využijí možnost umístit své děti do mateřské školky v Doudlebech,
pomohou uspokojit potřeby svých občanů a mohou eliminovat nebezpečí, že se tito obyvatelé
odstěhují mimo ORP České Budějovice, konkrétně pak do ORP Trhové Sviny nebo ORP Kaplice.
e) Provoz školky s vyšší kapacitou bude znamenat vyšší potřebu/poptávku po službách a dodávkách. Z
této vyšší poptávky budou profitovat příslušní dodavatelé, z nichž někteří budou právě z Doudleb a
většina z ORP Č. B.
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