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Děti přivítá zcela nová moderní školka 

 
 

Už jen několik posledních dní odpočítávají děti z odloučeného pracoviště Mateřské školy Čtyřlístek, 

aby se mohly nastěhovat do nové školní budovy. Ta vyrostla ve Věkově (Markově) ulici 

v Ruprechticích na místě původní staré budovy, která pro svůj havarijní technický stav již 

nevyhovovala. Nová školka pro 84 dětí úspěšně prošla kolaudací, je kompletně vybavena, 

připravena k provozu a v úterý 11. prosince se dočkala slavnostního otevření.  

„Jsem ráda, že se nám podařilo splnit slib, který jsme dali rodičům. A sice, že jejich děti nebudou 

muset trávit další zimu v nepříznivých podmínkách, ale v nové, moderní školce, po které rodiče volali 

už několik let,“ řekla primátorka Martina Rosenbergová.  

Nová školka pojme o 14 dětí více. Oproti té původní je lépe dispozičně uspořádaná, prosvětlenější a 

mimo jiné umožňuje přímý přístup na zahradu. Na přání rodičů zůstala u školky větší zahrada, než se 

původně plánovalo, takže děti budou mít k dispozici 2 916 m2, což znamená 34 m2 prostoru na dítě, 

přičemž zákonná norma nařizuje 4 m2/ dítě. Samotná zahrada by se měla vylepšení dočkat v příštím 

roce, kdy sem s pomocí sponzorů město umístí herní prvky. 

„Součástí stavby je i plnohodnotná samostatná kuchyň, již plně zařízená, která zaručí dětem denně 

čerstvý oběd a dopolední i odpolední svačinu,“ uvedl náměstek primátorky pro školství, kulturu a 

sociální oblast Kamil Jan Svoboda. „Nevyužité vybavení z původní školky přenechá město svým 

příspěvkovým organizacím, které o něj projeví zájem. Jedná se například o funkční myčky na nádobí 

z jednotlivých oddělení,“ doplnil. 

Dvoupodlažní školka byla postavena netradiční modulovou technologií, díky které mohla být hrubá 

stavba dokončena již za dva týdny a celá stavba za necelé tři měsíce, přesně podle časového 

harmonogramu. Jen stavět se začalo o něco déle, než se předpokládalo. Mohly za to průtahy při 

vyřizování podkladů pro územní rozhodnutí. I s touto eventualitou však Statutární město Liberec již v 

počátku projektu počítalo a informovalo o této možnosti na společných jednáních také rodiče. 

Výstavbě nové moderní mateřinky předcházela v létě demolice 30 let staré budovy, která přitom byla 

kdysi stavěna na pouhých pět let. Dostala se až do havarijního stavu, kdy například poslední zimu již 

nebylo možné vytopit ji na teplotu dle hygienických norem. 

Zhotovitelem stavby je společnost AWEA, dodavatelem kontejnerových buněk společnost Touax. Za 

školku zaplatí Statutární město Liberec 38 408 695 korun včetně DPH. Projekt bude hrazen 

dodavatelským úvěrem, částka tedy zahrnuje úroky ve výši 6 868 236 korun. Přibližně 2 miliony korun 

z celkové sumy tvoří vícenáklady za vybudování základové desky a dalších navazujících činností. Po 

demolici starého objektu se totiž zjistilo, že původní obvodové pasy jsou ve špatném technickém 

stavu, střední základový pas chyběl zcela. O možnosti vzniku vícenákladů v této souvislosti se hovoří i 



v SOD se zhotovitelem. O této skutečnosti již byli seznámeni městští zastupitelé na svém posledním 

zasedání. Demolice přišla na 1 349 388 korun včetně DPH a probíhala ve zvláštním režimu, jelikož 

dělníci pracovali s nebezpečným materiálem. Náklady za výstavbu nové školky částečně pokryjí 

finanční prostředky z prodeje staré vily, která byla dříve součástí školky.  

 

V Liberci 11. prosince 2012 


