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Klidně působící jednopodlažní dřevostavba s terasou – to je mateřská školka v 
severní klidové zóně bydlení. Nachází se na nároží ulice Bieblovy a obslužné 
komunikace na třídě Generála Píky. Je zasazena do parkově upravené plochy. 
Přistupuje se k ní jak po pěší cestě spojující bytové domy, tak z parkoviště na západní 
straně. Školka poskytuje kapacity pro nové obyvatele a nahrazuje nedalekou 
dosluhující školku ze 60. let. Ta může být buď zbourána, nebo přeměněna např. na 
klubovnu zájmového kroužku.Školka sestává ze dvou oddělení pro 30 – 45 dětí. 
Ty jsou symetricky umístěny ke středovému bloku se vstupními prostory na straně 
severní a dominantní prosklenou hernou s galerií na straně jižní. Severní, vstupní 
strana je vyhrazena veškerému zázemí, skladům a zásobování. Jídla jsou dovážena 
hotová, není zde vlastní kuchyně. 
Tyto prostory jsou prosvětleny pásovým oknem po celé délce budovy. Výraznějším 
prvkem jsou vstupní dveře kryté konzolou střechy, která se u nich mění v závětrnou 
stěnu. Zvýrazněný vstup zlidšťuje minimalistickou kompozici a usnadňuje orientaci. 
Motiv pásového okna je zopakován také na bočních stěnách. Jižní strana je v zájmu 
pasivních slunečních zisků a splnění přísných požadavků na oslunění maximálně 
prosklená. Dominuje jí převýšená hmota středové galerie, kde je přiznána i její nosná 
konstrukce z dřevěných lepených sloupů, na které navazují vazníky stejného pro9lu. 
Tyto vazníky jsou také přiznány při pohledu z boku. K tomu kontrastuje světlá omítka 
s jednotnou barevností dle bytových domů. Její čistá plocha je prořezána francouz-
skými okny navazujícími přímo na dřevěnou terasu.

Užitná plocha                     1612 m2
Zastavěná plocha  2820 m2 
Obestavěný prostor  5642 m3

č.míst. název místnosti plocha (m²) 
 87,11 ířevdáz 101

102 hala 40,70
103 šatna 33,20
104 šatna 33,20
105 šatna učitelek + hyg. zázemí 16,34
106 ředitelna + hyg. zázemí 16,34
107 úklidová místnost 2,38
108 úklidová místnost 2,38
109 wc + umývárna 20,70
110 wc + umývárna 20,70
111 sklad hraček 6,10
112 sklad hraček 6,10
113 sklad lehátek a lůžkovin 10,10
114 sklad lehátek a lůžkovin 10,10
115 výdejna jídla 12,25
116 výdejna jídla 12,25
117 zásobování 7,54
118 zásobování 7,54
119 pracovna, dílna, jídelna 225,00
120 pracovna, dílna, jídelna 225,00
121 herna 122,70
122 terasa 770,00

plocha celkem 1612,00 
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