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ÚVODEM

Budova Mateřské školy Letců je po rozsáhlé rekonstrukci a modernizaci.
I školní zahrada je opatřena novými průlezkami, houpačkami,
skluzavkami, čtyřmi velkými pískovišti, pohyblivým chodníkem, apod.
Zahrada je využívána v každém ročním období a pro děti je zde spousta
podnětů ke hrám a učení, které v nich probouzí tvořivou energii.
Děti si tak formují přirozené schopnosti a posilují své osobnosti.
Školní zahrada je jednou z možností, jak dětem nabídnout prostředí, které
je naučí zacházet s živou přírodou, vnímat ji všemi smysly a pečovat o ni.

V letních měsících zde děti tráví podstatnou část dne. K dokonalosti naší
zahradě však ještě něco chybí… Něco, co i pedagogy často trápí - zajištění
bezpečnosti dětí na zahradě vždy, když někdo potřebuje použít toaletu.
Dále odstranění brouzdaliště, které má dle bezpečnostní zprávy
nebezpečné ostré rohy a není opatřeno protiskluzovou dlažbou.
A pitný režim, který by dostatečně a hygienicky zajistila pitná fontánka.

Proto po zajištění finančních prostředků a potřebné dokumentace
(Např. projektová dokumentace, závazné hygienické a požární stanovisko,
územní souhlas od ÚMČ Praha 19) se mohlo začít s odstraněním
brouzdaliště a výstavbou toalet s pitnou fontánkou. Všechny práce
probíhaly pod kontrolou stavebního dozoru.



PŘED VÝSTAVBOU

Místo pro umístění toalet bylo nejideálnější vedle zahradního domku. 
Toto místo je přístupné všem dětem pohybujícím se na školní zahradě. 

Fotodokumentace brouzdaliště, které bylo při výstavbě toalet
odstraněno z důvodu zajištění bezpečnosti dětí.



VÝKOPY PRO NAPOJENÍ VODY, 
ELEKTŘINY A KANALIZACE

Odstraňování brouzdaliště. Začátky výkopových prací pro napojení. 

Voda, elektřina a kanalizace se napojují k budově školy.



ZÁKLADY TOALET
Odstranění brouzdaliště

Likvidace odpadu proběhla dle normy.

Na stavbě byly provedeny výkopové a betonové práce.



KONSTRUKCE TOALET

Odstranění brouzdaliště

Dřevěná konstrukce, zateplení, protipožární sádrokarton.

Izolace, dvě plastová okna a dveře, dřevěné obložení, elektrorozvody.



NÁTĚRY A KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE

Odstranění brouzdaliště

Na nátěr byla použita přírodní hnědo-oranžová barva – zlatý dub.

Na střechu byl použit šindel. Pitná fontánka je na zpevněné stěně. 



EXTERIÉR A INTERIÉR TOALET

Odstranění brouzdaliště

Exteriér je vyzdoben dětskými motivy.

Interiér je přizpůsoben věku dětí.



HOTOVÉ TOALETY S PITNOU FONTÁNKOU

Stavba byla zahájena dne 22. 7. 2015.
Kolaudace proběhla dne 18. 8. 2015.
Celková cena toalet  s výkopy byla 398 994,-Kč včetně DPH. 

• 2x dětské WC 
a umyvadlo

• 1x dospělé WC
a umyvadlo

• Přímotop a ohřívač

• Zásuvka

• Osvětlení

VYBAVENÍ
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