Tisková zpráva
Mateřská škola ve Všestarech bude mít více míst pro děti

Mateřskou školku ve Všestarech u Říčan čeká zásadní změna. Díky projektu
spolufinancovanému z Evropské unie bude rozšířena její kapacita, zlepšena výuka a budou
vytvořena další pracovní místa. Zařízení bude kompletně zrekonstruováno, zároveň bude
přistavěno nové křídlo. Kapacita se navýší o 31 míst a celkově se zlepší podmínky pro výuku a
péči o děti. Modernizace bude trvat zhruba půl roku.
Od podzimu loňského roku prochází mateřská škola ve Všestarech komplexní rekonstrukcí. Rozvoj
zástavby v obci, do které se stěhují především mladí lidé a rodiny s dětmi, se stále více projevuje
v nedostatečné kapacitě zařízení předškolní péče. Díky právě probíhající rekonstrukci bude tento
problém z velké části vyřešen.
„Podařilo se nám získat dotaci z Evropského fondu pro regionální rozvoj, díky které můžeme naši
školku nejen rozšířit, ale i zmodernizovat. Chceme dětem a rodičům poskytovat standardní péči
zohledňující výuku předškolních dětí ve 21. století,“ říká Jaromír Jech, starosta obce a dodává:
„Úpravou dispozičních řešení a technického zázemí navíc umožníme individuální přístup k dětem se
specifickými zdravotními omezeními.“
K budově stávající školky bude přistavěn nový objekt, kam bude přesunuta a nově vybavena kuchyň,
zatímco původní objekt projde rekonstrukcí. Dosud používané vytápění kotlem na pevná paliva bude
přebudováno na plyn a školka bude vybavena novým nábytkem, didaktickými pomůckami a novými
hracími prvky. Děti získají pestřejší výukový plán, celkově se zlepší prostorové uspořádání pro
zájmové kroužky. Zvýší se bezpečnost dětí a vytvoří klidový prostor pro odpolední spánek.
Nezanedbatelným přínosem projektu je podpora zaměstnanosti v regionu.
Projekt „Rekonstrukce a rozšíření kapacity MŠ Všestary“ je spolufinancován Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Regionálního operačního programu Střední
Čechy.
„Celkové náklady projektu byly plánovány ve výši 19,3 mil Kč, ale díky výběrovému řízení by se mělo
podařit uspořit téměř třetinu plánované investice,“ upřesňuje starosta obce. Dotace z Evropské unie
pokryje 80% nákladů, a zbývajících 20% bude uhrazeno z rozpočtu obce.
Více informací o projektu naleznete na www.obec-vsestary.cz
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