
  
     

 
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 
Název projektu: MŠ Jílová - zprovoznění oddělení 
 
Registrační číslo projektu: CZ.1.12/2.1.00/32.01617 
 

Dotační titul: Regionální operační program Střední Morava (ROP SM), 32. výzva k podávání žádostí o poskytnutí 
podpory prioritní osy 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu, oblasti podpory 2.1 Rozvoj regionálních center. 

  
Žadatel: Statutární město Olomouc 
 
CÍL PROJEKTU 
 
Cíl projektu: Cílem projektu MŠ Jílová - zprovoznění oddělení byly stavební úpravy stávající dvoupodlažní budovy, ve 
které bylo umístěno celkem pět oddělení mateřské školy. Stavební úpravy se týkaly dvou nevyužívaných oddělení (o 
celkové užitné ploše 480,07 m2), které po výše uvedených úpravách navýšily kapacitu MŠ Jílové o 56 nových míst. 
 
Popis projektu: Realizací projektu vznikla dvě nová oddělení (v každém podlaží jedno), která jsou v průběhu dne 
účelově členěna na hrací místnost, prostory pro odpočinek, vzdělávání a prostor jídelny. Dále v každém z podlaží 
vzniklo sociální zázemí - WC + umývárna (pro děti i personál), sklad hraček, šatny (pro děti i personál), přípravna jídel, 
úklidová místnosti, zvedací plošina a vstupní hala s chodbou, ve 2. NP také 2 lodžie. Stavební úpravy oddělení v 
přízemí byly navrženy tak, aby bylo přístupné a využitelné i pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 
Projekt přispěl nejen k rozšíření celkové kapacity MŠ Jílové o 56 míst, ale také k vytvoření kvalitních podmínek pro 
rozvoj výchovně-vzdělávacího procesu dětí mateřských škol, zlepšení jejich znalostí, dovedností a schopností, a k 
celkovému zkvalitnění systému předškolního vzdělávání. Prostřednictvím moderního a funkčního zázemí školky se 
zlepšila infrastruktura pro vzdělávání vzhledem k současným trendům a potřebám, což v několika nejbližších letech mj. 
přispěje ke zvýšení atraktivity a přitažlivosti lokality sídliště.  
Realizací projektu došlo také k vytvoření 2 nových pracovních míst (pedagogických pracovnic vykonávajících činnosti 
spojené s výchovně vzdělávacím procesem) na HPP, což napomohlo k celkovému snížení nezaměstnanosti ve městě. 
 
HARMONOGRAM PROJEKTU 
 
Podání žádosti:  9.7.2012 
 
Zahájení fyzické realizace: 4.5.2012 
 
Ukončení fyzické realizace: 20.8.2012 
 
Ukončení projektu: 14.8.2015 
 
FINANCOVÁNÍ PROJEKTU 
 
Celkové náklady: 5,1 mil. Kč 
 
Celkové způsobilé náklady: 3,7 mil. Kč 
 
Dotace: 3,1 mil. Kč 
 
Vlastní zdroje: 2,0 mil. Kč 


