Projekt má za cíl zlepšit dostupnost předškolního vzdělávání ve městě Trhový Štěpánov a v okolních
obcích. Předmětem projektu je zřízení nové třídy mateřské školy s kapacitou 20 dětí. Cíle bude
dosaženo rekonstrukcí a stavebními úpravami prostor hospodářského pavilonu, který doposud sloužil
k jiným účelům. Dále dojde k venkovním úpravám včetně herních prvků a k vybavení nové třídy.
Výsledkem je školka s novou třídou s kapacitou 20 dětí.
Realizace projektu Rozšíření kapacity mateřské školy Trhový Štěpánov je vyvolána vlivem
neuspokojené poptávky po umístění dětí do mateřské školy. Nutnost rekonstrukce a stavebních úprav
budovy MŠ je vyvolána potřebou navýšení kapacity. V současnosti má MŠ Trhový Štěpánov celkovou
kapacitu 56 dětí. Budova MŠ se skládá ze dvou tříd o celkové kapacitě 56 dětí.
V současné době přestává dostačovat stávající kapacita a musí být odmítány žádosti o přijetí. Při
posledním zápise bylo odmítnuto celkem 7 žádostí. V části budovy mateřské školy (hospodářské
budově) byly doposud prostory využívány pro jiné účely (služby, kadeřnictví, byt). Realizací projektu
dojde ke stavebním úpravám prostor v 1NP a bude zde rekonstrukcí nově zřízena jedna nová třída MŠ
o celkové kapacitě 20 dětí. Budovu, resp. její část nelze nyní využít pro novou třídu bez provedení
stavebních úprav. Školka je nyní naplněna na 100 % dětmi z města Trhový Štěpánov a zároveň dětmi
ze spádových obcí. Děti z okolních obcí jsou přijímány na základě vzájemných dohod a vytvořeného
školského obvodu. Stávající prostory, které byly využívány pro jiný účel, nemohou být bez provedené
rekonstrukce využity jako mateřská škola. Jedná se o nejekonomičtější možné řešení vedoucí k
navýšení kapacity školky. Možnou alternativou by byla nová výstavba, přístavba nebo nástavba.
Všechny tyto varianty jsou však ekonomicky méně výhodné než navrhované řešení úpravami
stávajícího objektu. Navrhovaná kapacita je i s ohledem na plánovanou výstavbu v rozvojové zóně
města.
Projekt Zvýšení kapacity Mateřské školy Trhový Štěpánov má za cíl zajistit dostupnost infrastruktury
pro předškolní vzdělávání ve městě Trhový Štěpánov a spádových obcí.

Podporovanými aktivitami, které jsou v souladu s aktivitami specifického cíle 2.4 IROP a jsou
předmětem projektu, jsou: stavební úpravy prostor budovy MŠ, které byly využívány pro komerční
účely (služby, byt, apod.) a kde se po ukončení realizace projektu bude nacházet nová třída MŠ
(kapacita mateřské školy se tak zvýší o 20 dětí), pořízení nábytku a vybavení MŠ, úpravy venkovního
prostranství, zeleň a venkovní herní prvky. Vše s cílem zajistit dostatečnou kapacitu a kvalitu zařízení
předškolního vzdělávání ve vazbě na území města Trhový Štěpánov a spádových obcí, kde je
nedostatek těchto kapacit. Tímto bude umožněn bezproblémový vstup rodičů s dětmi předškolního
věku na trh práce.

V rámci projektu byly stanoveny následující dílčí cíle projektu:
➢ Zajistit dostatečnou kapacitu předškolního vzdělávání pro místní obyvatele (a obyvatele
okolních obcí) a uspokojit tak vysokou poptávku po umístění dětí do MŠ.
➢ Vytvořit moderní a kvalitní prostředí s dostatkem prostoru pro všestranný rozvoj dětí díky
pořízení vybavení MŠ.
➢ Zajistit díky dostupné předškolní péči o děti lepší zapojení rodičů s dětmi předškolního věku na
trh práce.
➢ Zajistit lepší možnost přijetí dětí mladších tří let ? tato skutečnost umožní rodičům rychlejší
zapojení na trh práce po rodičovské dovolené.
➢ Zvýšit ekonomický přínos pro obec

Projekt vybuduje novou kapacitu mateřské školy s celkem 20 místy a napomůže tak řešit současný
problém s nedostatečnou stávající kapacitou a s přeplněností stávajících tříd. Projekt má z pohledu
města Trhový Štěpánov vysokou prioritu. Cílem projektu je komplexně vyřešit problém s
nedostatečnou kapacitou školky, kterou pociťují obyvatelé spádové oblasti. Přínosy projektu pocítí děti
a jejich rodiče, kteří musí být v současné době odmítány a nemohou se zapojit do systému předškolního
vzdělávání. Realizací projektu dojde k vytvoření nové kapacity a tím i k vyšší možnosti příjmu dětí nejen
předškolních, ale i mladších tří let, popř. dětí se speciálními vzdělávacími potřebami či sociálně
vyloučené, a to nejen z města Trhový Štěpánov, ale i z obcí okolních.

V dnešní době je stále zvyšujícím se trendem krácení rodičovské dovolené na min. dva roky, protože je
ekonomicky i socializačně nutné, aby do zaměstnání nastoupil i druhý rodič. Možnost obou rodičů
uplatnit se na trhu práce bezprostředně po rodičovské dovolené přispěje ke sladění rodinného a
profesního života rodin a zajistí tak zlepšení jejich ekonomické situace.

Rozvoj občanské vybavenosti zvýší prestiž města, což se projeví i v rostoucím zájmu obyvatel o život ve
městě či v okolních spádových sídlech (jedná se zejména o cílovou skupinu rodin s dětmi a obyvatel v
produktivním věku). Přírůstek obyvatel generuje další poptávku (kultura, zdravotnictví, služby atd.),
čímž zvyšuje celkovou zaměstnanost v obci a rozvoj podnikatelských aktivit. V neposlední řadě zvýšení
kapacity vytvoří nová pracovní místa, kdy dojde k zaměstnání nových pedagogických i nepedagogických
pracovníků.

