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Pr vodní technická zpráva 

Školka je umíst na v klidné zástavb  rodinných dom . Ze severní strany vede místní 
komunikace, ze které je školka obsluhovaná. Z jihu k pozemku školky p iléhá lesopark. 

Budova je umíst na p i severní stran  pozemku a díky svému protáhlému tvaru tvo í
bariéru mezi vn jším sv tem a zahradou. Odd lení od okolí umoc ují pásy zelen  po 
stranách pozemku. 

Zvolila jsem podélný tvar budovy, abych mohla školku co nejvíce otev ít k jihu do 
zahrady. Z jihu budovu lemuje terasa opat ená stínicí markýzou, ze severní strany jsou 
zd razn né t i vchody do budovy. 

Jižní fasáda je celoprosklená, tvo ená okny s ervenými rámy. Je tu umožn n p ímý
vstup na p ilehlou terasu. Ochranu p ed nadm rným slune ním zá ením zajiš uje
d ev ná markýza. Severní fasáda je naopak tém  uzav ená, p estože kopíruje podobu 
fasády jižní. P ed v tšinu oken jsou zde umíst ny d ev né sloupky, které d tem 
umož ují „vid t a nebýt vid ny“. Západní a východní fasáda jsou tém  uzav ené, je v 
nich umíst no pouze pár nepravideln  rozmíst ných oken, která díky své výšce 
umož ují výhled ven i malým d tem. Ve st eše je n kolik st ešních oken, která p isv tlují
hlavní místnosti o hloubce šesti metr  a osv tlují prostory ve st edu dispozice. 

Školka je dvout ídní. Každé odd lení o rozm rech 15x12 metr  (5x2moduly) má 
samostatný vstup. V severní polovin  budovy se nacházejí pomocné prostory jako 
zádve í, šatna d tí, umývárna, WC d tí, sklad, p ípravna a zázemí personálu. Jižní ást
zabírá velká ne len ná místnost ur ená pro pobyt d tí.

Ob  odd lení spojuje víceú elová hala, p ístupná vlastním vchodem nebo ze zádve í
každého odd lení. Na ni navazuje kancelá , technická místnost a údržba, úklidová 
komora, WC pro návšt vníky, sklad hra ek a WC pro d ti p i pobytu na zahrad .

Školka je složená z modul  o p dorysných rozm rech 6 x 3 metry a výšce 2,8 metr .
Moduly mají jednu elní stranu uvoln nou, ta pak tvo í otev enou severní i jižní fasádu. 
Podélné st ny tvo í deska prolomená otvory tak, aby na stranách z staly sloupky o 
rozm rech minimáln  100x500 mm a u stropu pás o minimální výšce 400 mm. O p í né
ztužení se stará poslední st na.

Co se tý e barevného i materiálového ešení, snažila jsem se vyhov t jak d tem, tak 
dosp lým. Školka by m la být barevná, ale zárove  ne nevkusná. Na nosné konstrukce 
jsem zvolila ocel nat enou na erno, výpl  bo ních zdí tvo í plech sv tle šedé barvy. 
Neutráln  p sobí sv tlé d evo opat ené bezbarvým nát rem, které je použito na severní 
st n , terase a markýzách. Barevnost a hravost školce dodávají rámy oken, provedené 
v ervené, modré a oranžové a nepravideln  uspo ádaná okna na bo ních fasádách. 


