
 

Mateřská škola Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, 
příspěvková organizace 

 
Informace pro rodiče k plánované 

rekonstrukci MŠ Masarykovo náměstí 
 od dubna 2021 do srpna 2022 

 
Vážení rodiče, 
dovolte, abychom Vás s předstihem  informovali o důležitých změnách v provozu MŠ 
Masarykovo náměstí 86, které nastanou ještě v tomto školním roce 2020/2021. 
 

Jak již asi víte, Zastupitelstvo Města Velká Bíteš schválilo na svém zasedání 
dne 25. ledna 2021 projekt Zkapacitnění MŠ Masarykovo náměstí. Projekt počítá 
s celkovou a rozsáhlou rekonstrukcí této mateřské školy, a zároveň s jejím rozšířením 
z dosavadní jedné třídy na třídy tři, včetně jejího zázemí a zahrady. 
Termín realizace projektu je stanoven od počátku dubna 2021 do 31. srpna 2022. 
  

Vzhledem k rozsahu stavebních prací nelze tyto provádět za přítomnosti dětí  
a třída bude přemístěna do náhradních prostor v přízemí budovy Základní školy, 
Sadová 579, Velká Bíteš. V současné době probíhají stavební úpravy prostor tak, 
abychom mohli mateřskou školu na přelomu března a dubna 2021 přestěhovat.   

 
Co budeme mít k dispozici v základní škole: oddělený prostor v přízemí.   

Zde bude třída, výdejna stravy, šatna, umývárna a další zázemí, včetně oploceného 
pozemku s altánem u budovy ZŠ. Využívání těchto prostor bylo projednáno  
a schváleno Krajskou hygienickou stanicí ve Žďáru nad Sázavou. 

 
Provoz na dočasném pracovišti v ZŠ budou zabezpečovat stejní 

zaměstnanci, jako dosud tj. paní učitelky Klimešová Lenka, Tesařová Milada 
a provozní pracovníci Tomšíková Jaroslava a Švandová Soňa. Provozní doba zůstane 
stejná jako na Masarykově náměstí, tj. od 6,00 do 16,00 hodin. Rodiče budou do 
budovy vstupovat pomocí čipových karet, podobně jako v MŠ Lánice.  

 
Počátkem dubna 2021 musíme proto přestěhovat veškerý nábytek, 

pomůcky, hračky, ale i vybavení školní jídelny, šaten a všech dalších přilehlých prostor. 
Všichni doufáme, že i přes náročnost stěhování a přípravy třídy a dalšího zázemí vše 
zvládneme v týdnu od 29. března do 1. dubna 2021 tak, abychom mohli od 6. dubna 
2021 zahájit provoz v náhradních prostorech Základní školy Sadová 579, Velká Bíteš.  

 



 

Vážení rodiče, 
počítejte tedy, prosím, s tím, že v uvedeném termínu od 29. 3. do 1. 4. 2021 bude 
mateřská škola na Masarykově náměstí UZAVŘENA. 

 
Jakmile budeme mít k dispozici další aktuální a konkrétní informace, budeme 

Vás o nich informovat opět e-maily a také v mateřské škole.  
 
I když nás všechny čeká mnoho práce, doufáme, že se děti budou v dočasných 

prostorách základní školy cítit stejně dobře jako na Masarykově náměstí.  
 
Zároveň také věříme, že po realizaci celého náročného projektu budou  

od 1. 9. 2022 vytvořeny velmi kvalitní podmínky pro předškolní vzdělávání Vašich dětí. 
Již se na to těšíme! 

 
 
 
 
 
                                              Za kolektiv zaměstnanců   
                                                       Mgr. Hana Sedláková, ředitelka školy 
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