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Informace k projektu „Základní škola Dobříš – stavební úpravy, nástavba 

a přístavba – šatny, varna, učebny“ 

Dne 29. 1. 2016 byla městem Dobříš podána žádost o dotaci na stavební úpravy ZŠ Dobříš, 

Komenského nám. 35, okr. Příbram do programu Ministerstva financí ČR (Podpora rozvoje a obnovy 

materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst). Předložený záměr byl MF ČR 

schválen a na jeho realizaci byla přislíbena dotace ve výši 26 280 000 Kč. 

Projekt řeší navýšení kapacity, která je dlouhodobě naplněna na maximální úroveň. Navrhované 

úpravy zahrnují nástavbu s učebnami, přístavbu šaten, úpravu varny a dalších souvisejících 

prostor budovy (sociální zařízení, bezbariérový přístup v podobě schodišťové rampy a výtahu, 

optimalizace únikových cest, přestavba kanceláře vedoucí stravovny). Celková kapacita bude 

pomocí těchto opatření navýšena o 50  žáků.  

V současné době probíhá zpracování prováděcí projektové dokumentace a příprava zadávacího řízení 

na zhotovitele stavby. S projektantem stavby a s dalšími dotčenými orgány je řešen harmonogram 

akce včetně provozu školní jídelny a varny v klíčové době realizace (= v době odstranění stávající 

vzduchotechniky nad školní kuchyní). Krajská hygienická stanice Středočeského kraje doporučila 

školní jídelnu v související době uzavřít, nicméně o tomto postupu se stále jedná. Snahou školy 

i města je dobu výměny vzduchotechniky zkrátit na minimum. Prozatímní odhad je 4 – 8 týdnů, 

přesný termín a délka případné odstávky budou záviset především na navazujících pracích 

při nástavbě školy a budou známy až po výběru konkrétního zhotovitele. 

Na základě jednání mezi investorem, školou, projektantem a zástupcem externí poradenské firmy bylo 

dohodnuto, že některé úpravy budou provedeny již v době školních prázdnin v rámci přípravných 

prací. Jde především o takové úpravy, které by během realizace projektu výrazně omezily provoz 

školy, a které nejsou zároveň příliš nákladné (tyto práce budou muset být vyňaty z dotace). Konkrétně 

jde o přestavbu kanceláře vedoucí školní stravovny, vybudování náhradní zásobovací rampy, úpravy 

v prostorách za vstupními dveřmi školy a úprava samotných vstupních dveří.  

Předpokládané zahájení stavebních prací je stanoveno na začátek října 2016 a jejich ukončení je nutné 

do konce srpna 2017. Vzhledem k velikosti veřejné zakázky bude zhotovitel stavby vybírán 

v podlimitním zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. 

Jde o druh zadávacího řízení, kde jsou zákonem stanovené lhůty delší (zveřejnění zadávacího řízení, 

doba pro podání nabídek, vyhodnocení zadávacího řízení, doba pro podání námitek apod.), nelze jej 

zkrátit a začít se stavbou dříve. Dalším důvodem je příprava co nejkvalitnější zadávací dokumentace 

pro zadávací řízení a nutnost dodržení podmínek poskytovatele dotace, aby nebylo ohroženo 

financování projektu. 

Předem děkujeme všem rodičům za pochopení a trpělivost. O dalším postupu budeme průběžně 

informovat prostřednictvím ředitele školy a na webových stránkách města či školy. 

Za město Dobříš Ing. Markéta Flígrová 
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