NÁZEV PROJEKTU:
Novostavba mateřské školky v obci Plav
Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_042/0006180

Stručný popis projektu:
Předmětem projektu je výstavba MŠ v obci Plav za účelem zajištění dostatečné kapacity (25
míst) pro předškolní vzdělávání dětí bydlících v obci Plav a v okolních obcích Vidov, Heřmaň a
Borovnice. Projekt vychází z neuspokojivé kapacitní situace v oblasti předškolního vzdělávání
ve zmíněné lokalitě. V současnosti děti z obce Plav a výše uvedených okolních obcí mohou ve
velmi omezené míře využívat mateřskou školu v Doudlebech, Kamenném Újezdu nebo
mateřské školy v Č. Budějovicích.
Cíle projektu:
Základním celkovým cílem projektu je prostřednictvím vybudování kvalitní a dostupné
infrastruktury zajistit rovný přístup k předškolnímu vzdělávání v obci Plav, která spolu se
sousedními obcemi Vidov, Heřmaň a Borovnice, patří mezi oblasti s pozitivním
demografickým vývojem a tím odstranit bariéry pro zapojování rodičů na trh práce a
současně posunout limity ve využití předškolního vzdělávání k vytváření a rozvíjení studijních
schopností a sociální integrace jednotlivců.
Problematika zajištění rovného přístupu ke vzdělávání bude řešena s ohledem na děti ze
sociálně a kulturně znevýhodněných rodin a děti se specifickými vzdělávacími potřebami
(SVP), kdy je nutné uzpůsobit vzdělávací zařízení pro inkluzi osob v souladu s požadavky
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání, aby byly vytvořené předpoklady pro jejich zapojení do vzdělávacího procesu a
rozvoj jejich klíčových schopností.
Tento základní celkový cíl, který je plně v souladu se Specifickým cílem 2.4. Integrovaného
regionálního operačního programu může být dosažen pouze prostřednictvím naplnění
několika specifických dílčích cílů. Tyto dílčí specifické cíle projektu jsou následující:
a) Vybudovat novou budovu mateřské školy v obci Plav tak, aby byla s ohledem na
předpokládaný demografický vývoj schopna pojmout všechny uchazeče o předškolní
vzdělávání z obce Plav a z dalších okolních obcí, z nichž je v současnosti evidován zájem o
umístění dětí v mateřské škole.
b) Zřídit jako příspěvkovou organizaci obce Mateřskou školu a začlenit jí do sítě mateřských
škol v Jihočeském kraji a ORP České Budějovice.
c) Zlepšit podmínky pro vzdělávání dětí se specifickými vzdělávacími potřebami a tím posílit
integrační funkce obce.
d) Vytvořit podmínky pro zvýšení kvality předškolního vzdělávání tak, aby v jeho rámci
docházelo k intenzivnějšímu rozvoji mentálních a pohybových schopností dětí.

Očekávané výsledky a výstupy projektu:
Obecně lze říci, že výsledkem projektu se stane naplnění všech dílčích specifických cílů
projektu.
Konkrétně pak lze výsledky vyjmenovat následovně:
1) Výsledkem projektu bude nová mateřská škola v obci Plav s kapacitou 25 dětí, čímž dojde
k uspokojení poptávky občanů obce po školském zařízení pro předškolní děti.
2) Výsledkem projektu bude vybudování budovy nové mateřské školy, která bude splňovat
všechny závazné stavebně technické parametry a hygienické normy tak, aby nedocházelo k
negativním nálezům ze strany odpovídajících kontrolních orgánů.
3) Mezi zásadní výsledky projektu bude patřit technická a prostorová připravenost mateřské
školy pro vzdělávání dětí se specifickými vzdělávacími potřebami a integrace těchto dětí do
kolektivu stejně starých dětí a do předškolního výchovně vzdělávacího procesu.
4) Výsledkem projektu bude vyšší úroveň předškolního vzdělávání dosahovaná díky širokým
technickým a prostorovým možnostem v nové budově mateřské školy a vybavení školkové
zahrady herními prvky.
Pozitivní výsledky je možné identifikovat i ve vztahu k území sídelní aglomerace České
Budějovice. Ty lze charakterizovat následujícím způsobem:
a) Projektem se zvýší celková kapacita míst v mateřských školách v ORP České Budějovice a
projekt tak přispěje k vyrovnání poptávky a nabídky v těch školkách, které dosud musely řešit
žádosti rodičů z obce Plav.
b) Zásadním pozitivním dopadem a přínosem pro rodiče bude možnost lépe sladit rodinný a
pracovní život. Umístění dětí do školky a jistota, že zde mají kvalitní podmínky pro předškolní
vzdělávání a výchovu umožní rodičům těchto dětí lépe se realizovat ve svých zaměstnáních,
dosahovat v nich lepší výsledky a tím posilovat svoji socio-ekonomickou situaci, což se
následně projeví i v lepším ekonomickém zázemí jejich dětí.
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