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1. Úvod o obci 
 

Obec Březina se nachází v jižní části Drahanské vrchoviny, která se nazývá Adamovská 

vrchovina. Tvoří ji dvě bývalé samostatné obce - Březina a Proseč. Rozprostírá se na zvlněné 

lesnaté vrchovině severovýchodně od Brna v přímé vzdušné vzdálenosti 14,5 km, 

jihovýchodně od Blanska 13 km a její nadmořská výška je 420 - 430 m n. m.  

Na konci roku 2013 žilo v obci 906 obyvatel. Obec disponuje obecním úřadem, 

knihovnou, základní a mateřskou školou, kostelem, prodejnou se smíšeným zbožím a 

restauračním zařízením. V obci se také nachází sokolovna s víceúčelovým sportovním 

hřištěm. V obci funguje nespočet spolků a klubů, mezi které patří například TJ Sokol Březina, 

SDH Březina, Mažoretky Březina, PRO Březinu Prosperita – Rozvoj – Obnova z.s., Cyklo 

Gang Březina, Klub seniorů Březina nebo třeba Březínek mateřské a dětské centrum. 

Z takového velkého množství spolků je logické, že obec žije kulturním i sportovním životem 

na vysoké úrovni.  

Obec Březina leží z velké části na území CHKO Moravský kras. Obec je obklopena 

hustými lesy, skrývajícími krásy Moravského krasu. Velmi blízko obce se nachází 

zpřístupněná jeskyně Výpustek. Součástí obce je také přírodní rezervace Březinka. V obci se 

nachází architektonicky zajímavý kostel, jehož základní kámen byl posvěcen samotným 

papežem v roce 1990. Ve vedlejším městysi Křtiny, se nachází poutní kostel Jména Panny 

Marie, jehož tvůrcem byl Santini.  

 

2. Úvod o mateřské škole  

 

2.1 Typ školy 

Mateřská škola Březina patří právně do subjektu pojmenovaný Základní škola a mateřská 

škola Březina, příspěvková organizace. Cílová skupina jsou děti předškolního věku z obce 

Březina. MŠ Březina má jednu spádovou obec Habrůvka.  

 2.2 Prostorové vybavení školy 

Mateřská škola má v současnosti dvě pracoviště. První se nachází v obci Březina a druhé 

ve vedlejším městysi Křtiny. Pracoviště v Březině disponuje  dětskou hernou, ložnicí pro děti, 
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školní družinou a jídelnou a nachází se v přízemí budovy ZŠ a MŠ Březina. V prvním 

poschodí se nachází základní škola. Detašované pracoviště ve Křtinách má k dispozici jednu 

třídu jako hernu pro děti, sociální zařízení pro děti a zvlášť pro personál, lehárnu, sklad 

špinavého prádla, úklidovou místnost, sklad prádla a hraček, přípravnu jídel a šatnu. 

MŠ bude mít od 8. 10. 2014 k dispozici zcela novou zahradu v přírodním stylu, která je 

vybudována v rámci 54. výzvy OPŽP v areálu budovy současné ZŠ a MŠ Březina. Od budovy 

plánované MŠ bude Zahrada v přírodním stylu a Přírodní učebna vzdálena v docházkové 

vzdálenosti 10 minut (viz Obrázek 1.). 

Obrázek 1 Trasa z plánované budovy MŠ do Zahrady v přírodním stylu 

 

 

2.3 Spolupráce s různými subjekty 

Mateřská škola Březina spolupracuje s velkou řadou spolků a organizací, které fungují 

v obci i mimo obec. MŠ Březina aktivně spolupracuje s obcí Březina, SDH Březina, TJ Sokol 

Březina, Svazem zahrádkářů, Mateřským a dětským centrem Březínek , ZŠ Bukovina, MŠ 

Bukovinka a ZŠ a MŠ Křtiny.  

 

 2.4 Zaměření školy 

MŠ Březina je zaměřena na environmentální výuku dětí. V rámci projektu MŽP byla vy-

budována přírodní učebna s bylinkovou spirálou, pumpou s koryty, brouzdalištěm a lavička-

mi. Na začátku školního roku 2014/2015 bude dokončen projekt Školní zahrada v přírodním 

stylu MŠ Březina, který je financovaný z OPŽP. A v rámci tohoto projektu bude Environmen-
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tálně zaměřený Školní vzdělávací program „S kamarády za celý rok uděláme velký krok“ 

jedním ze stěžejních dokumentů, kterým se bude budoucí výuka směřovat. Velkou výhodou 

MŠ Březina je, že je ve svém okolí jedinou školou, která nabízí dětem environmentální vý-

chovu a to ještě na tak vysoké úrovni, že již nyní musí MŠ u zápisů odmítat děti z okolních 

obcí, jako jsou Křtiny, Bukovina anebo Bukovinka.  

 
Pro představu uvádíme tematické části, které obsahuje výše zmíněný ŠVP: 

 

 

PODZIM  
Tematické části: 

 Chodím do školky – adaptace dítěte po vstupu do MŠ, seznámení s novým prosto-

rem, vytvoření útočiště  

 Mám kamaráda – čeho lze dosáhnout na základě spolupráce, budování vztahů, 

ohleduplnost  

 Věci kolem nás – poznávání a rozvoj smyslů, pozorování přírodních jevů  

 Krásy podzimní přírody – Ovoce a zelenina, podzimní plody, svět přírodních barev 

v okolní krajině, opadání listí  

 Les na podzim  

 Když chci být zdravý – zdravá a pravidelná strava, imunita při sportování a pobytu 

na čerstvém vzduchu i za nepříznivého počasí apod.  

 Podzimníček maluje – svět podzimních barev pro dětské poznávání  

 Za zvířátky do pohádky  

 Duchové lesního království  

 Každý jsme jiný  

 Deštníky a slunečníky – koloběh vody, sluneční záření a jejich vliv na život živých a 

neživých organismů  

 Naše zdravé tělo – zdravý pohyb, sportování, poznávání a rozvoj smyslů, zdravá 

strava  

 

ZIMA  
Tematické části:  

 Čertohraní  

 Svět pohádek  

 Čekání na Ježíška  

 Paní Zima  

 Kdo co dělá  
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 Zvířátka v zimě  

 Než půjdu do školy – co bych měl umět a co umím  

 Naše Země – přírodní živly, živá a neživá příroda  

 Putování vodní kapky – koloběh vody, ranní rosa, déšť, přeměna led, tání sněhu aj.  

 Masopust  

 Máme rádi sportování  

 

JARO  
Tematické části:  

 Jarní víla  

 Jaro na dvorku  

 Kamarádka kniha  

 Rozkvetlá zahrádka  

 Jaro má svátek  

 Tady jsem doma – dítě samostatně rozhoduje o svých činnostech, umí si vytvořit 

svůj názor a vyjádřit jej  

 Voda, půda  

 Rodí se mláďata  

 Já a moje rodina  

 Maminko, přeji Ti  

 Na zahrádce a na poli  

 Co děláme celý den? – vyprávění, povídání zážitků, procvičování dětské paměti  

 Na skok ve světě zvířat  

 

LÉTO  
Tematické části:  

 Máme svátek (Den dětí)  

 Dopravní školka  

 Návštěva v ZOO  

 Loučíme se s předškoláky  
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2. 5  Plánované aktivity MŠ Březina v oblasti rozvoje vzdělávání v příštích 10 

kalendářních letech – dle stávajícího ŠVP a výhled na roky 2015 – 2025 

 
Tab. 1. Plánované aktivity MŠ Březina 

Měsíc Akce

Lesní škola Jezírko

Návštěva Arboreta

Den stromů

Výlov rybníka v Arboretu

Pouštění draků

Výlet za koníkem

„Povidlování“

Prosinec Rozsvěcení vánočního stromu

Leden Zimní procházka

Únor Ukázky výcviku psů pro slepce

Cesta vody

Lexikon lesních skřítků

Duben Den Země

Lesní pedagogika

Canisterapie

Aranžování květin

Den dětí

Školní závěrečná besídka

s pohoštěním pro dospělé

Pasování budoucích prvňáčků

Nocování ve stanech

Září

Říjen

Listopad

Březen

Květen

Červen

 

Většina z těchto aktivit je již každoroční a děti se na ně vždy těší. Jak lze vidět z plánu 

aktivit MŠ Březina, je zcela jasné, že koresponduje s metodikou pro hodnocení programů 

environmentální výchovy pro předškolní a mladší školní věk. Jelikož má environmentální 

zaměření výuky velké úspěchy, MŠ Březina bude v tomto zaměření pokračovat i v dalších 10 

kalendářních letech. A zavazuje se, že se bude snažit udržet množství aktivit na současné 

nadstandardní úrovni.  

Každý měsíc se děti účastní nějaké kulturní akce. Činnosti v ŠVP se zaměřují především 

na environmentální výchovu, proto MŠ zařazuje do programu pravidelné půldenní vycházky a 

výlety zaměřené na poznávání širšího okolí obce Březina i okolních obcí (Křtiny, Bukovina, 

Bukovinka, Habrůvka a Jedovnice). Děti se učí poznávat rostliny, jejich prospěšnost i 

nebezpečí, sbírají se byliny.  

MŠ se zaměřuje na pohybové hry v přírodě, pozorování změn v přírodě (počasí apod.), 

poznávání dění v obci (plánují se návštěvy místních podniků: závod Hlubna, Stolařství 

Neužil, ZD Agos Bio, farma Noe, obecní úřad, obchod, hasičská zbrojnice atd.).  
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V chladnějších měsících děti navštěvují každý týden místní Sokolovnu, kde se 

pedagogové zaměřují na rozvoj všeobecně snížené pohybové aktivity dětí. 

Vzhledem k vyššímu počtu dětí v MŠ je klade důraz na maximální samostatnost 

v sebeobsluze. 

Podrobnější plán aktivit v rámci EVVO je součástí nepovinné přílohy. 

 2.6 Doprava dětí do MŠ Březina 

 

Děti navštěvující oddělení v Březině č. 50 jsou především z obce Březina, což je 

regulováno stanovenými kritérii přijímacího řízení. Děti v pobočce Křtiny č. 65 jsou taktéž 

převážně z obce Březina, ale 3 místa škola rezervuje na základě smlouvy dětem z obce 

Habrůvka. Zájem o zápis je i ze strany rodičů z městyse Křtiny a obcí Bukovina a Bukovinka. 

Do obou oddělení školy lze snadno dojet linkovým autobusem. Obec leží na trase Brno – 

Jedovnice, po níž v  ranních a odpoledních hodinách projíždějí autobusy v 10 minutových 

intervalech. Mimo frekventované časy jezdí autobusy každou hodinu. K nim jsou návazné i 

příjezdy z výše zmiňovaných obcí.  

Do základní školy navíc dojíždějí postupně již několik let žáci z Blanska, Bukoviny, 

Křtin. Z těchto obcí jsou žáci přiváženi především rodiči, ačkoliv je škola snadno dostupná 

dopravou IDS.  

 

3. Naléhavost řešení situace  
 

Mateřská škola Březina byla nucena od školního roku 2012/2013 vytvořit nové prostory 

v městysi Křtiny, jelikož již kapacitně nedokázala pojmout veliké množství dětí, které nyní 

v Březině žijí. Obec musela pronajmout, zrekonstruovat a vybavit prostory ve Křtinách, které 

disponují kapacitou dalších 22 dětí. Ovšem v současnosti jsou obě pracoviště kapacitně 

nedostačující. Proto je velmi akutní potřeba po novém pracovišti. V současnosti tedy MŠ 

Březina navštěvuje 48 dětí. V obci Březina je kapacita 26 žáků.  

Kapacita MŠ je již 9 let nevyhovující, rodiče si musí hledat náhradní řešení v Brně, v 

soukromých školkách, individuálním hlídáním nebo pozdějším nástupem do pracovního 

procesu. 
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Kapacita ZŠ zatím ještě vyhovuje. Vzhledem k tomu, že je ve školce 48 dětí a ve škole je 

k 1. 9. 2014 zapsaných 40 žáků, pak do budoucna kapacita 60 žáků nemůže dostačovat. 

Prostory pro mateřskou školu jsou v tuto chvíli na hranici dimenze. Přerušovaně se 

využívaly udělené výjimky pro Březinu 50. Zde je doposud povolená kapacita 24 dětí, ale 

paní učitelky si musely poradit s počtem 28 dětí. Od 1. 9. 2014 bude trvale schválená kapacita 

26 dětí v Březině č. 50 a dvouletá výjimka 22 dětí v oddělení Křtiny. Zůstává 48 dětí. 

Tímto však není vyřešen blížící se problém. Základní škola má schválenou kapacitu 60 

dětí. Tento údaj je z roku 2000, kdy škola neměla družinu (žáci v těchto letech odcházeli 

domů k prarodičům, starousedlíkům) a ve škole neexistovala školní jídelna.   

Od roku 2007 je zřízeno 1 oddělení školní družiny, ale od šk. roku 2015/16 bude 

nezbytné zajistit 2. oddělení.   

Ve škole funguje v odpoledních hodinách výuka ZUŠ Adamov (flétna, kytara, tanečky), 

keramický kroužek Sdružení Březínek, kroužek flétny, anglického jazyka pro začátečníky, 

hodiny náboženství a výuka předmětů 5. ročníku končí ve 14:05. Pro tyto aktivity potřebuje 

školka prostory a již v současnosti vznikají stresové situace, při hledání volných prostor. 

V případě schválení projektu stavby nové budovy MŠ se zároveň vyřeší i velmi akutní 

kapacitní problémy ZŠ (viz Tab. 1.) 

 
Tabulka 1 Budoucí využití stávajících prostor MŠ 

školní rok počet tříd počet ročníků počet učeben cvičebna, družina

2012/2013 2 5 2 1

2013/2014 3 5 2 dopoledne učebna

2015/2016 4 5

1/1 odpoledne  

ŠD dopoledne učebna  

         

3.1 Zdůvodnění nenaplnění dosavadní snahy o budování potřebných kapacit 

 

Zřizovatelem MŠ je příspěvková organizace ZŠ a MŠ Březina. Dosavadní snahy nebyly 

naplněny, jelikož obec Březina nedisponuje finančními prostředky, které by mohly financovat 

kapacitně dostačující budovu MŠ. Vzhledem ke skutečnosti, že rozpočet zřizovatele 

neumožňuje realizaci takto rozsáhlé investice, je nucen ji řešit v rámci pomoci dotačních 

programů. 
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Od prvních známek nárůstu počtu obyvatel hledají zastupitelé již po dvě volební období 

jakékoliv řešení pro rozšíření kapacity. Doložitelné jsou studie k: 

 návrhu využít půdní prostory ve stávající historické budově. Zamítnuto kvůli 

nevyhovující nosnosti stropu a nízkým krovům. 

 možnosti přesunout školní jídelnu do suterénu a z kuchyně vybudovat učebny. Opět 

zamítnuto, kvůli nevyhovující výšce stropů 

 stavbě oddělení v zahradě školy. Vypracovaný projekt ke stavbě budovy pro 1. 

oddělení byl zvážen jako finančně náročný a jednostranně využitelný. Navíc by žáci 

školy přišli o výborné zázemí pro realizovanou environmentální výuku a předškolním 

dětem by se venkovní relaxační prostor zmenšil na hranici nouzového minima. 

 existuji studie návrhu kontejnerové školky, kdy se do hledání řešení zapojila i 

rodičovská veřejnost. I zde vznikl problém s nedostatečným finančním krytím.  

 V roce 2010/11 ředitelka školy jednala s majitelem rozsáhlejšího objektu na kraji lesa 

za účelem vybudování pobočky v podobě lesní školky. V danou chvíli však MŠMT 

teprve tento systém pilotovalo a nebyla jistota, že plánovaná investice bude 

akceptovatelná. 

 současné řešení má dočasnou podobu. Obec si pronajala část prostor bývalé staré 

školy ve Křtinách a provedla na vlastní náklady legislativou stanovené stavební 

úpravy. Tento pronájem však končí v roce 2018. 

   

 3.2 Demografická studie vývoje v počtu žáků za posledních 10 let  

 

Demografická situace v obci Březina v posledních 10 letech prošla velkou změnou. Obec 

Březina, která od roku 2007 patří správně do okresu Brno – venkov a SO ORP Šlapanice, 

zaznamenala právě po této změně velmi výrazný růst počtu nově přistěhovalých lidí. Od roku 

2007 se migrační přírůstek zvýšil mnohonásobně. Jelikož věková struktura přistěhovaných 

byla demograficky velmi příznivá, začal se zvyšovat i přírůstek přirozený. Vlivem těchto 

dvou přírůstků pak celková populace obce od roku 2006 do roku 2013 vzrostla z 598 obyvatel 

na 906.  
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Tabulka 2 Vývoj počtu obyvatel obce Březina v letech 2004 až 2013 

2004 582 5 15

2005 591 5 19

2006 598 4 13

2007 650 3 62

2008 686 14 42

2009 725 14 34

2010 769 12 43

2011 818 14 44

2012 873 21 55

2013 906 15 44

Rok
Počet 

obyvatel

Počet 

narozených 

obyvatel

Počet nově 

přihlášených 

obyvatel

 

Zdroj: ČSÚ, dostupné z: www.czso.cz 

Růst počtu obyvatel je zapříčiněn především díky tomu, že obec se stala velmi žádanou 

lokalitou mladých rodin, které nechtějí své potomky vychovávat ve velkoměstě, ale raději ve 

vesnickém prostředí. Obec Březina leží v blízkém zázemí města Brna, a proto tedy 

suburbanizace zvýšila počet místních obyvatel tak výrazně. Jelikož katastr obce Březina leží 

částečně na území CHKO Moravský kras a současně sousedí s Křtinami a jeskyní Výpustek, 

je její pozoruhodnost a poutavost k potenciálním obyvatelům velmi vysoká.  

Obrázek 2 Vývoj počtu obyvatel obce Březina v letech 2004 až 2013 

 

Zdroj: ČSÚ, dostupné z: www.czso.cz 
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Tabulka 3  Věková struktura obce Březina v porovnání s ČR v roce 2013 

 

0-14 15-64 65 +

Březina 19,8 64,0 16,2

ČR 15,0 67,6 17,4

Území
Věkově kategorie

 

Věková struktura obce Březina je v porovnání s celorepublikovým průměrem výrazně 

mladší a tedy příznivější v budoucím vývoji obce. Dětská složka tvoří 20 % populace, kdežto 

na území ČR je průměrná hodnota jen 15 %. V posledních letech, zvyšující se porodnost bude 

déle trvající trend, jelikož skupina lidí ve věku 25 až 39 je výrazně nadprůměrná. Z toho tedy 

plyne i nutnost rozšíření kapacit MŠ, která v současnosti využívá pronajaté prostory ve 2 km 

vzdáleném městysi Křtiny.  

Obrázek 3 Věková struktura obce Březina v roce 2013 

 

 

 

Z okolních obcí Březina zaznamenává nejvyšší nárůst obyvatel. V Březině se od roku 

2007 zvyšuje počet obyvatel téměř konstantně. Podobně je na tom Bukovinka, která má každý 

rok pravidelný nárůst obyvatel. K nárůstu obyvatel dochází podobně jako v Březině díky nové 

výstavbě rodinných domů. Nárůst obyvatel však není tak markantní jako v Březině. 
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Obrázek 4 Srovnání nárůstů obyvatel obce Březina a sousedních obcí v letech 2004 až 2013 

 

Naopak Křtiny se v posledních 10ti letech pohybují  téměř ve stejných číslech. Důvodem 

této stagnace je nedostatek ploch vhodných pro vytvoření nových stavebních parcel, a kdy 

jsou tedy pro výstavbu využívány pouze stávající stavební pozemky. Z toho vyplývá fakt, že 

Březina má od roku 2012 více obyvatel než městys Křtiny s počtem 786. 

V obci Habrůvka je nová výstavba poměrně nevýrazná, počet obyvatel je celkově rostou-

cí, ale vzhledem k rokům, kdy počet obyvatel klesal, není nárůst obyvatel nějak zásadní. 
Tabulka 4 Vývoj počtu žáků -dětí  v MŠ Březina od roku 2003/2004 do roku 2013/2014 

2003/2004 18

2004/2005 15

2005/2006 18

2006/2007 18

2007/2008 18

2008/2009 24

2009/2010 28

2010/2011 24

2011/2012 24

2012/2013 48

2013/2014 48

Školní rok
Celkový 

počet žáků
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Vývoj počtu žáků v MŠ Březina v letech 2003/2004 až 2009/2010 měl rostoucí tendenci. 

Již od školního roku 2005/2006 je trvale vyčerpána kapacita MŠ Březina. MŠ Březina se 

pokoušela tuto situaci řešit již dříve, a proto navýšila kapacitu z 18 dětí na 24 od školního 

roku 2008/2009. Avšak toto navýšení nebylo dostačujíc, proto o rok později požádala MŠ o 

výjimku a na jeden školní rok mohla mít 28 dětí. Poté však hygiena tuto výjimku zrušila. 

V následujících dvou letech už tak výjimka nebyla možná a MŠ Březina byla schopna 

přijmout jen 24 dětí. Ze strany rodičů byl vyvíjen tlak na zřizovatele (Obec Březina), aby byla 

kapacita dostačující. Přistoupilo se proto k již zmíněnému provizornímu řešení, pronájmu a 

rekonstrukce prostor v bývalé budově MŠ v obci Křtiny 65. Díky tomuto opatření byla MŠ 

Březina schopna zdvojnásobit kapacitu z 24 dětí na 48 od školního roku 2012/2013 respektive 

od 28. 10. 2012. S touhle kapacitou počítá zřizovatel až do školního roku 2014/2015. Poté je, 

ale podle počtu narozených dětí jasné, že kapacity budou opět nevyhovující. A proto je nutné 

vybudovat kapacitně dostačující MŠ, která by byla schopna poskytnout dostatečný rozvoj dětí 

předškolního věku pro všechny děti z obce Březina. 

Obrázek 5 Vývoj počtu žáků v MŠ Březina od roku 2003/2004 do roku 2013/2014 

 

 

3.3 Demografická studie vývoje v počtu žáků v příštích 10 letech 

 

Demografická situace v příštích 10 letech bude v obci Březina mít v první polovině 

tohoto období růst především z migračního přírůstku. Obec Březina bude vykazovat stále 

rostoucí trend, protože se v obci stále nachází dostatek již postavených rodinných domů na 

klíč, které stéle čekají na své majitele. Současně jsou v obci podle nově schválených změn 
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územního plánu z roku 2013 desítky volných parcel určených jako plochy pro bydlení 

v rodinných domech. Jelikož je obec od hranic města Brna vzdáleno méně než 10 km a leží 

v nádherné lesnaté krajině CHKO Moravský kras. Počítá se s dalším populačním růstem i 

v dalších letech. 

Tabulka 5 Odhad vývoje počtu obyvatel obce Březina v letech 2014 až 2024 

Počtu 

obyvatel

Počtu 

narozených

Počtu nově 

přihlášených 

obyvatel
2014 947 18 40

2015 988 18 40

2016 1 010 19 20

2017 1 032 19 20

2018 1 053 18 20

2019 1 064 18 10

2020 1 072 15 10

2021 1 078 15 8

2022 1 084 15 8

2023 1 087 15 5

2024 1 090 15 5

Rok

Odhad

 

Zdroj: ČSÚ, dostupné z: www.czso.cz 

V druhé polovině výhledu bude růst zapříčiněn především díky přirozenému přírůstku. 

Přestože je možné, že kapacita katastru obce bude naplněna. Avšak na druhou stranu je nutno 

podotknout, že počet narozených dětí bude nejspíše vyšší, pokud se i ekonomická situace 

zlepší a budou přijata pronatalní opatření jako je například porodné i na 2. dítě v pořadí. 

Pokud tedy budou přijata tato opatření (o kterých bude v nejbližší době jednat poslanecká 

sněmovna) je velice pravděpodobně, že přirozený přírůstek bude mnohonásobně vyšší. Podle 

zvolené prognózy, která je velmi střídmá, tak počet obyvatel neporoste tak rapidně, avšak ve 

skutečnosti bude nejspíše růst rychleji a více. 

 

 

 

 

 

 

 



 
Věcný záměr rozvoje vzdělávání na území obce Březina 

Základní a mateřská škola Březina, příspěvková organizace                                                          Stránka 16 z 23 
Březina 50, 679 05 Křtiny 

 
 

Obrázek 6 Odhad vývoje počtu obyvatel obce Březina v letech 2014 až 2024 

 

Zdroj: ČSÚ, dostupné z: www.czso.cz 

Tabulka 6 Odhad vývoje počtu žáků v MŠ Březina od roku 2014/2015 do roku 2023/2024 

Školní rok

Celkový 

počet 

žáků

2014/2015 48

2015/2016 51

2016/2017 58

2017/2018 60

2018/2019 62

2019/2020 62

2020/2021 65

2021/2022 65

2022/2023 65

2023/2024 65  

V následujících 10 letech MŠ Březina počítá, že v případě realizace projektu bude 

kapacita z důvodu velké lukrativnosti nejspíše brzo naplněna, avšak jejím cílem bude stále 

poskytovat kvalitní výuku s environmentálním zaměřením pro co největší počet dětí. MŠ 

Březina tedy předpokládá, že již ve školním roce 2016/2017 bude kapacita nových prostor 

naplněna a bude tak schopna pomoci i jiným kapacitně přetíženým MŠ v blízkém okolí.  
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Obrázek 7 Odhad vývoje počtu žáků v MŠ Březina od roku 2014/2015 do roku 2023/2024 

 

Kapacita místní MŠ byla převýšena již před 9 lety. MŠ byla poté nucena si v městysi 

Křtiny pronajmout a zrekonstruovat prostory náhradní a posílá své děti do Křtin. Tato situace 

je neunesitelná, a proto se ji obec snaží aktuálně vyřešit. Navíc k tomu již nyní víme, že počty 

dětí narozených v letech 2011 až 2013 budou ve školním roce 2016/2017 převyšovat již 

podruhé upravenou kapacitu MŠ Březina. A populačně silnější ročníky budou ještě přibývat. 

Situace v obci Březina je nanejvýš akutní a je potřeba ji řešit co nejdříve. Proto je stavba nové 

MŠ s kapacitou 65 dětí nevyhnutelným řešením.  
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4. Analýza stávající infrastruktury (např. formou pasportizace) v 

oblasti vzdělávání podle účelu využívaných k výuce s rozlišením 

podle účelu využití (kmenové učebny, odborné učebny, 

stravování, ostatní plochy atd.) a podle toho, zda budou nadále 

využívány i po vytvoření nových výukových kapacit  
 

Obrázek 8 Popis stávajícího stavu oddělení Březina č. 50 

 

 
Po vytvoření nových výukových kapacit, přestavby bývalého zemědělského objektu na 

mateřskou školu,  nebudou prostory oddělení Březina 50 nadále využívány. 
 Uvolněné prostory budou využité pro vytvoření učeben pro základní školu, především 

prostory herny  03, 04, 05, které je možné adaptovat bez náročných stavebních úprav na 

učebny   (viz. obrázek 8). Dále dojte k rozšíření prostoru šaten 06(viz. obrázek 8). Veškeré 

vybavení tohoto oddělení bude přestěhováno do nových prostor mateřské školy.  
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Obrázek 9 Popis stávajícího stavu oddělení Křtiny č. 65 

 
 
 
 
Po vytvoření nových výukových kapacit, přestavby bývalého zemědělského objektu na 

mateřskou školu,  nebudou prostory oddělení Křtiny č.65, nadále využívány. Zřizovatel obec 

Březina, má tyto prostory v pronájmu budovy bývalé základní školy, která je ve vlastnictví 

obce Křtiny. Veškeré vybavení tohoto oddělení bude přestěhováno do nových prostor 

mateřské školy.  
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1. Stávající nebo připravované dohody o spolupráci okolních obcí 

při zajištění školní docházky 
 
 Dohoda o spolufinancování rekonstrukce mateřské školy ve Křtinách viz příloha 

2. Shrnutí potřebnosti projektu 
 

 Uskutečnění projektového záměru je stěžejní z důvodu vybudování nových výukových 

kapacit MŠ na základě výstavby nové mateřské školy. 

 Projekt přispěje ke zvyšování atraktivnosti bydlení pro mladé rodiny s dětmi, pro které 

se zvýší občanská vybavenost obce v podobě zvýšení kapacit mateřské školy (přesun 

třídy ze ZŠ do nové MŠ a přesun třídy MŠ z obce Křtiny). 

 Vybudováním nové budovy MŠ se uvolní prostory v ZŠ, která bude mít v nejbližší 

době kapacitní problémy 

 V rámci územního plánování se očekává další vlna mladých přistěhovalců, z tohoto 

důvodu se porodnost bude nadále zvyšovat a budou přibývat žáci nejen z obce 

Březina, ale i Bukoviny, Bukovinky a Habrůvky. 

 Vybudováním prostoru mateřské školy a s tím související navýšené kapacitě se zvýší 

komfort rodičů i dětí a umožní jim umísťování svých dětí v místě bydliště. 

 Projekt významně posílí spolupráci a činnost spolků a organizací s dětmi a mládeží. 

 Realizací projektu se zjednoduší organizační činnost MŠ v rámci jedné budovy (nyní 

organizace ve dvou budovách v rámci dvou obcí), zaniknou náklady potřebné na 

pronájem prostorů ve Křtinách  
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 Projekt bude udržitelný vzhledem k předpokládanému demografickému vývoji v obci 

Březina, Bukovina i Bukovinka. Poptávka po umístění nových žáků do tříd mateřské 

školy bude v budoucnosti narůstat. 

 

Zpracovala: Milana Štěpánková 

Datum: 28. 8. 2014 

 

 

                     

                                                                                                        Razítko a podpis 

                                                                            Statutárního orgánu školy, školského zařízení 

 

 

 

Stanovisko zřizovatele: 

Zřizovatel, zastupitelstvo obce Březina, souhlasí s obsahem výše navrhovaným věcným záměrem 

rozvoje vzdělání, se kterým byl plně seznámen.  

 

 

 

 

Datum 29. 8. 2014                                                                   Razítko a podpis zřizovatele 
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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 
 

1/ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 
Název : MATEŘSKÁ ŠKOLA BŘEZINA 
Místo : Březina, parc. č. 192/1, 192/2 
Charakter : Nová stavba na brownfieldu 
 
Autor návrhu : Ing. Václav Peloušek, Čejkovická 11, 628 00 Brno, 
autorizovaný inženýr, ČKAIT : 1001344, ve spolupráci : Ing. arch. Josef Ježek, Lidická 44, 
602 00 , autorizovaný architekt, evidovaný v seznamu ČKA pod poř. č. 01 506. 
 
2/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE   
 
V uvedené lokalitě navrhuji  nový objekt mateřské školy srovnaný do uliční čáry s okolní 
zástavbou rodinnými domy. Objekt bude osazen v terénu tak, aby splňoval odstupné 
vzdálenosti od okolních pozemků. Bude tak vyřešen problém který vznikl při původním 
oddělování pozemků bez ohledu na technické parametry. 
 
Základní údaje o území 
 
Celková plocha parcely určená k zástavbě: 300 + 248 (celkem 548) m2 
Typ pozemku: zastavěná plocha a nádvoří 
Dopravní napojení: stávající obslužná komunikace na jižní straně pozemku 
Jedná se o území, které vznikne zbouráním původního zemědělského objektu 
(brownfield). 
Nápojné body IS: 
STL plynovod, veřejný vodovod, splašková kanalizace, NN, slaboproud – vše v obslužné 
komunikaci 
Požadovaný rozsah a typ zástavby: Samostatně stojící objekt s vnitřním uspořádáním 
jakožto 3 samostatné třídy mateřské školy. Dvě třídy jsou umístěny v přízemí a jedna 
v patře objektu.  
 
Návrh zástavby: 
 
Objekt mateřské školy 
 
zastavěná plocha:  326,6 m2 
 
Podlažní plocha: 476,16 m2  

 
 
 
Parametry mateřské školy: 
 
Objekt je rozčleněn na tři samostatné sekce (třídy), které jsou dimenzovány pro 
maximální počet dětí předškolního věku a to takto :  
Přízemí : dvě samostatné sekce po 20 dětech (maximum). 
Patro : jedna samostatná sekce po 25 dětech (maximum). 
 
3) Komunikace a zpevněné plochy, inženýrské sítě. 
 
Na komunikační systém obce bude objekt napojen přímo z obslužné stávající 
komunikace na jižní straně pozemku pomocí pojízdného chodníku, který bude sloužit 
rovněž pro manipulaci, pro rodiče s dětmi a pro zásobování (veřejná komunikace bude 
dobudovaná).  
Podél objektu MŠ (po štítových stranách) budou umožněny přístupy do stávajících zahrad 
soukromých objektů (rodinných domů). 
Parkovací a odstavná stání budou navržena na zpevněných plochách před objektem přes 
ulici. Jedná se o nově budované veřejné prostranství.  
Objekt bude napojen přípojkami inženýrských sítí do nápojných bodů v obslužné 
komunikaci.  
Zbývající plochy budou upraveny jako sadové.  
Na pozemku obce – v prostoru veřejného prostranství budou využívány  plochy pro 
dětské hry a sportovní činnost v rámci MŠ. Plošně budou ohraničeny tak, aby splňovaly 
hygienické normy pro daný počet žáků. 
 
 
4/ ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 
 
Objekt mateřské školy je navržen jako klasická zděná dvoupodlažní stavba. Zdivo se 
předpokládá v systému pálených keramických tvarovek s železobetonovým monolitickým 
stropem.  Příčky budou zděné, jak v přízemí, tak i v patře. Stropy 2.NP budou řešeny jako 
protipožární a budou zavěšeny na nosné konstrukci střechy. Objekt je zastřešen 
dřevěným vazníkovým systémem. Jako střešní krytina je použit profilovaný poplastovaný 
plech.  
 
Barevné řešení : objekt je ve zdivu ponechán v bílé transparentní barvě. Sokl bude 
tmavý, v keramickém obkladu a nástavba bude opláštěna dřevěnými lamelami v barvě 
třešně. Střechy jsou navrženy v barvě zelené.  Výplně otvorů – okna a dveře budou 
realizovány rovněž v provedení dřevo – třešeň (je možné použít i plastové profily).  
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Zpevněné plochy budou provedeny z ražených betonových dlažeb ve vícebarevném 
provedení.  
  
 
 
 
PROPOČET CENY STAVBY:  
 
 
Objekt mateřské školy Březina 
 
 
Podlažní plocha: 476,16 m2 
 
 
Položka měrná jednotka výměra Kč/jednotku Kč celkem

Podlažní plocha MŠ m2 476,16 21000 9 999 360,00 Kč                

Terénní úpravy, chodníky m2 221,4 1200 265 680,00 Kč                    

Pojízdný chodník před budovou m2 102 2200 224 400,00 Kč                    

Bourací práce vč. likvidace m3 2880 755 2 174 400,00 Kč                

Přípravné a projektové práce % 0,07 10400000 728 000,00 Kč                    

CELKEM 13 391 840,00 Kč        
 
 
Ceny jsou kalkulovány bez DPH. 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Brně dne 26. 8. 2014                                         Vypracoval: Ing. Václav Peloušek 
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