Rok 2020
Pořadí Priority
1.
Oprava střechy

2.

Odizolování základů MŠ z vnějšku a
oprava sanační omítky ve sklepě

3.

Výmalba celé MŠ

4.

Začištění a vymalování všech výklenků
kolem topných těles
Instalace klapek do svodů na dešťovou
vodu

5.
6.

Vodovodní přípojka na zahradě MŠ

7.

Vestavné skříňky na míru
Údržba oken

8.
9.
10.
11.

Výměna ochranné sítě na pískoviště
Polštáře do postýlek
Dětské povlečení
Napínací prostěradla

Podrobný popis
Oprava napojení klemp. prvků na
taškovinu u obloukových oken + oprava
oplechování komínu a úžlabí
Vlhký sklep, plíseň- spóry se šíří do
vrchních pater MŠ, vznikají špatné
hygienické podmínky, v přízemí je pod
parketami vlhko – nebezpečí
rozšířeníplísně
Nemalovalo se více, jak 5 let, zdi jsou
špinavé, olupují se, jsou zaprášené
Špinavé, zaprášené
2x klapka (600,-) + 2x nádrž po 300l
(1.300,-) - snaha šetřit pitnou vodou,
environmentální výchova dětí
Potřebná pro otužování dětí v letních
měsících a pro zálivku zahrady, pokud
nebudou zásoby dešťové vody
2x vestavná skříňka (třída a schodiště) –
využití jako vitrína či knihovnička…
(15.000,-)
Odstranění seschlého a oloupaného laku a
ochranný nátěr
6x3m (2.000,-)
25x 100,- (60x40cm=2.500,-)
25x 320,- (8.000,-)
25x 120,- (3.000)

Rok 2021
Pořadí Priority
1.
Oprava topení

2.

Elektroinstalace v celé budově

3.

Položení lina

4.
5.
6.

Položení dlažby a dorovnání podlahy
Dřevěné schodiště
Kompletní úprava zahrady

Podrobný popis
Zrezlá tělesa, která nelze odvzdušňovat –
nebezpečí havárie, jsu špatně usazená,
dotýkají se země = špatně topí, potrubí je
různých průměrů, vznikají tepelné mosty a
nedostatečná výhřevnost
Více zásuvek a světel (zlepšení
hyg.podmínek pro zrak dětí a jejich vývoj),
zastaralé rozvody v hliníku
Přízemí – třída, chodba, vestibul s
dětským koutkem)
Přízemí – vstupní chodba, šatna, výdejna
Nový nátěr
Úprava terénu, výměna dosluhujících
prvků, altán pro výuku v přírodě, osazení
ovocnými keři a stromy, trvalkami,
okrasnými keři

Rok 2022
Pořadí Priority
1.
Nový nábytek do herny a třídy
2.
Nové stoly se židličkami do třídy
3.

Interaktivní tabule

Podrobný popis
Sestava skříněk, boxy (60.000,-)
4 stoly (polohovatelné) + 24 židliček (vyšší
a nižší) – 45.000,Dotyková tabule ActivBoard 10 Touch – 10
dotyků – přibližně 68.000,- ( včetně
projektoru a ozvučení)

