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Praha 17.12.2020 

Vážení rodiče a přátelé MŠ Jeseniova 98, 

Městská část Praha 3 dlouhodobě monitoruje statiku budovy školky Jeseniova 98, která byla postavena 
před 60 lety na nestabilním podloží. Zřejmě v důsledku srážkové činnosti, kolísání výšky spodní vody či 
v kombinaci dalších faktorů došlo k urychlení statických změn probíhajících v budově, načež bylo 
nezbytné jedno z křídel budovy uzavřít. Městská část následně nechala budovu důkladně zkontrolovat 
dvěma nezávislými statiky. Oba potvrdili, že druhé křídlo je stabilní a bezpečné a mohou jej navštěvovat 
děti. 

Vyvstala však otázka, jak dále s budovou, která je již na konci své životnosti, naložit. Městská část stála 
před rozhodnutím, zda investovat do oprav, statického zajištění a pokusu o prodloužení životnosti, 
nebo do demolice a postavení školky nové. Budova postavená v šedesátých letech je bohužel poplatná 
své době. Vzhledem k výše zmíněným konstrukčním vadám se jeví investice do případných oprav a 
zajištění jako značně riziková. Dle několika oslovených projektantů by velmi pravděpodobně ani 
nevedla ke splnění jejího účelu, tedy zastavení chátrání a prodloužení životnosti. 

Přestože řešení stavebním zajištěním byla pro Městskou část z finančních důvodů variantou 
preferovanou, nezbylo než rozhodnout o demolici budovy a postavení nové moderní školky, jejíž 
konstrukce bude splňovat dnešní normy a bude dlouhodobě stabilní. I v případě stavebního zajištění 
budovy by v každém případě bylo nezbytné školku na několik let uzavřít. 

Od školního roku 2021/2022 tedy bude školka muset být uzavřena, protože v budově začnou probíhat 
přípravné práce. Z toho logicky plyne, že po dobu nejméně tří let, kdy bude probíhat výstavba budovy 
nové, nebude MŠ Jeseniova 98 moci fungovat. Pro děti i personál bude třeba najít umístění v ostatních 
školkách, jejichž kapacita bude přechodně posílena. Tento vývoj nás velmi mrzí. Snad jediným 
pozitivem je, že městská část ve střednědobém horizontu získá novou moderní budovu školky, která 
bude technologicky odpovídat dnešní době. 

Chtěli bychom pro Vás před Vánoci mít lepší zprávy. Je pro nás však důležité být v našem postupu 
transparentní a s co největším předstihem informovat i o věcech, které nás netěší, abyste měli dostatek 
času se zařídit a případně zvážit přesun do jiné školky. 

Do konce školního roku 2020/2021 bude provoz mateřské školy ve stejné podobě, v jaké funguje již 
nyní. Děti, které chodí do budovy Jeseniova 98 a využívají bezpečnou část budovy, zde budou 
pokračovat až do června 2021. Stejně tak děti, které se se svou třídou přestěhovaly do prostor MŠ 
Seifertova a MŠ Waldorfská, budou do těchto škol chodit do konce června 2021. V dalším školním roce 
však již bude budova Jeseniova 98 uzavřena celá a budou se tam odehrávat stavební práce. Pro všechny 
děti najdeme místo v jiné školce na Praze 3. MŠ Jeseniova 98 společně s MČ Praha 3 Vám předloží 
konkrétní nabídku pro umístění v jiných zařízeních. Z tohoto důvodu prosím řešte umístění do nové 
školky až v průběhu února, a to i když budete umístění jinde na Praze 3 řešit individuálně.  

Pokud budete s umístěním Vašeho dítěte potřebovat pomoc, obraťte se prosím na Odbor školství 
Městské části Praha 3, Mgr. Alenu Strosserovou, tel.: +420 222 116 344, mobil:775 857 886, email: 
strosserova.alena@praha3.cz 

S pozdravem 

Štěpán Štrébl, MPhil., místostarosta                                                         Mgr. Iva Sovová, ředitelka školky 


