
 

 

Zvýšení kapacity MŠ Komenského Telč 

 

 Cílem projektu je zvýšit kapacitu mateřské školy v Telči. Mateřská škola poskytuje 

předškolní vzdělávání dětí jak pro město Telč, tak i pro celou řadu dalších spádových obcí. 

Současným problémem je nedostatečná kapacita Mateřské školy Telč. Poptávka výrazněji 

převyšuje kapacitní možnosti školky. I z tohoto důvodu bylo na základě výjimky Krajské 

hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě otevřeno odloučené pracoviště mateřské 

školy v prostorách základní školy Masarykova v Telči.  

Město Telč ve spolupráci s Mateřskou školou Telč posuzovalo různé varianty jak řešit 

rozšíření/zvýšení kapacity školky. Jednou z možností byla realizace nástavby stávající budovy 

školky v ul. Nerudova.  Řešily se i varianty zastavění zahrad školky, případně výstavba nové 

budovy školky. Nicméně jako jednoznačně nejvhodnější vzešla varianta řešit nové kapacity 

přímo v budově školky v ul. Komenského.  Jde o uvolnění prostor, které v současné době slouží 

pro provoz školky (prádelna, žehlírna, dílna školníka a související sklady) a přemístění těchto 

provozních prostor do suterénu školky, kde jsou v současné době velké nevyužívané prostory. 

V rámci uvolněných prostor vznikne nové oddělení mateřské školy pro 25 dětí. 

Výsledkem projektu tedy bude vybudování nového oddělení školky pro 25 dětí v 

prostorách budovy mateřské školy v ul. Komenského v Telči. Uvolněním stávajících 

provozních prostor a jejich přemístěním do suterénu školky získáme velmi vhodné prostory pro 

nové oddělení. Dojde jak k navýšení kapacity školky, tak k přesunu nyní odloučeného 

pracoviště (oddělení školky), které je nyní vytvořeno na základě výjimky Krajské hygienické 

stanice kraje Vysočina. Dále projekt řeší obnovu zeleně a přístupových cest v areálu školky a 

pořízení nového vybavení. Veškeré vybavení bude pořízeno v přímé souvislosti s realizací 

projektu a řešením prostor. Nejde o vybavení jiných stávajících oddělení školky. 

Na celý tento projekt je poskytována finanční podpora z Evropské Unie. Celkové 

náklady na projekt činí 7 119 952,50 Kč. Celková výše dotace z Integrovaného regionálního 

operačního programu činí 6 407 957,25 Kč. Zbylé náklady budou financovány z rozpočtu 

města. 


