
 

 
 

MODERNIZOVANÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VIMPERKU 
 

Více než rok provozu mají za sebou modernizované objekty mateřských škol ve Vimperku. 
Jedná se o MŠ 1.máje a MŠ Klostermannova, které zajišťují péči o děti předškolního věku pro 
Vimperk a jeho místní části. K realizacím obou projektů vedl především stavebně technický 
stav budov a neustále vzrůstající požadavky na zvyšování standardů vybavení těchto zařízení 
a kvalitu výchovného procesu zde umístěných dětí. Mikroregion Horní Vltava – Boubínsko 
byl partnerem obou projektů, neboť problematika předškolního vzdělávání dětí je 
problematikou nadregionální a potýkají se s ní takřka všichni zřizovatelé MŠ. 
Město Vimperk,jako zřizovatel obou vimperským mateřských škol a vlastník jejich budov 
požádalo na oba projekty o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad a 
v obou případech bylo úspěšné. Projekty představovaly práce a dodávky za přibližně celkem 
18 mil. Kč , přičemž získaná dotace činila cca 13 mil. Kč.  
 
Zatímco se modernizace MŠ 1.máje soustřeďovala kromě rekonstrukce střechy, fasády, 
zdravotní instalace a elektroinstalace zejména na nové vybavení tříd, heren, šaten a zahrady, 
projekt modernizace MŠ Klostermanova sestával zejména ze stavebních prací - kompletní 
rekonstrukce kuchyně, elektroinstalace a z nového zastřešení objektu sedlovou střechou. Nově 
nakoupené vybavení MŠ sestávalo v daném případě spíše z výukových pomůcek a zahradních 
herních prvků. 
 
Spolupráce Vimperka a Mikroregionu Horní Vltava – Boubínsko v rámci těchto svou projektů 
zvyšovala jejich šance na získání potřebné dotace. Nyní, ve fázi udržitelnosti projektů, je naší 
povinností upozornit na tuto skutečnost zejména jako na příklad spolupráce úspěšné. 
Každá obec uvažující o realizaci obdobných projektů může kdykoliv využít zkušeností, rad a 
podnětů města Vimperk nejen ke zpracování vlastní žádosti o dotaci z ROP, ale též k vlastní 
realizaci, zásadám řešení změn či vyúčtování.  
Každý úspěch jakékoliv z obcí ležících na území mikroregionu je pak úspěchem 
mikroregionu celého. V případě projektů investujících do dětí, jakožto naší budoucnosti, těší 
každý úspěch dvojnásob. 
 



     
Interiér MŠ .máje 

     
Pohled na budovu a zahradu MŠ 1. máje 
 
 

     
Kuchyně a exteriér MŠ Klostermannova 
 
 



      
Interiér a jeden ze zahradních herních prvků MŠ Klostermannova 


