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 Cíle projektu 
 

• Zadání od investora je navrhnout novou budovu občanské vybavenosti.  
 

 

• Mým cílem je navrhnout veřejnou mateřskou školu pro dvě třídy po 25 
dětech.  

 

• Návrh vhodného prostoru - ušitého dětem na míru.  
 

• Poskytnutí bezpečných prostor a pobyt na čerstvém vzduchu.  
 

• Snahou je také vybočení z řad klišé a modernizace této lokality 

 



Veřejná mateřská škola  
Při návrhu jsem se držela těchto vyhlášek: 

 

• Vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a 
provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a 
mladistvých 

 

• 9.7.8 Stavby pro výchovu a vzdělání         ( Ing. Arch. Jiří Skála ) 
 

• Wieneberg Porotherm katalog  

• Lehké obvodové pláště ( Ing.Jaroslava Babánková )  



Popis 
•  Budova je dvoupodlažní s částečně obytným podkrovím a částečnou 

zelenou plochou střechou.  



Popis 

• Provozně je mateřská škola rozdělena na oddělení mateřské školy a 
hospodářskou část. 

 

Oddělení mateřské školy – šatna dětí, umývárna dětí, WC dětí, herna, 
lehárna, pracovna, jídelna, sklad lehátek, hraček, izolace, sklad venkovních 
hraček 

 

 

Hospodářská část -  chodba, WC učitelky, šatna učitelky, WC – kuchyň, 
kuchyň, umývárna, přípravny, sklady, šatny kuchařek, technická místnost, 
ředitelna, šatna ředitele, WC ředitele, prádelna, sklad špinavého a čistého 
prádla, místnosti – sklad, úklid 



1.Nadzemní podlaží 





2.Nadzemní podlaží 





3. Nadzemní podlaží 





Bezpečný a vhodný  
prostor pro děti 

• Střešní zahrada 

 

 

• Zahrada, hřiště, pískoviště, bazén 

 

 

• Místnosti propojeny okny 











Architektonické a 
konstrukční řešení 

• Lehký obvodový plášť  
 

• Systém Porotherm 

  

• Železobetonové  sloupy 

 

• Vazníková a plochá střecha 

 



Lehký obvodový plášť 
• Lehký obvodový plášť je navrhnut po celém obvodu budovy 

• Kotvení je navrhnuto do stropu 

• - s vertikálně orientovaným nosným roštem ze 

Sloupků doplněný příčlemi - do polí osazovány 

jednotlivé průhledné a neprůhledné výplně 

 

 



Konstrukční systém 
Porotherm 

• Nenosné příčky z Porotherm 190, 140, 115 nebo 80. 

• Nosné stěny z Porotherm 440 nebo 240. 

 

 

 

 

 

 

 

• Stropní konstrukce je tvořena v obou případech z Porotherm Pot nosníků 
a miako vložek. A to buď 19/62,5 nebo 19/ 50. Železobetonový věnec 
výšky 250mm po obvodu a věncovka Porotherm 23,5. 

 

 







Vazníková a plochá střecha 



Půlkruhový vazník 
• Dřevěný lepený vazník 

 



Plochá střecha 

Zelené střechy "Střešní zahrada"  
(0-2°)  - optigreen 

 

Zelená střecha Urbanscape 

(knauf insulation) 

 



Závěr 
• Školka je šitá dětem na míru- dispozičním i architektonickým řešením.  
 

• Budova je zábavná barevným provedením, kruhovými okny, půlkruhovou 
střechou, která v jedné části vede až k zemi a ve vzniklé místnosti je sklad 
venkovních hraček. 

 

•  Děti mohou k venkovním aktivitám využívat zahradu nebo střešní zahradu. 

  

• Na zahradě se nachází hřiště, pískoviště, bazén. 

  

• K vnitřním aktivitám slouží místnosti jako je herna, pracovna či místnost ve třetím 
patře, která může být využita i jako aula.  



 
 
 
 
 
 
 
 
Děkuji za pozornost 
 
Anna Kotoučová 
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