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DĚTI si při slavnostním otevření mateřské školy Na Dolech ihned vyzkoušely darované hračky. Například zástupce zhotovitele stavby, společnost Podzimek a syno-
vé,  dětem daroval velký jeřáb a další hračky se stavební tematikou. Foto: Jakub Koumar

Jedinečná školka je otevřena!
Mateřská škola Na Dolech 

poskytuje jako jediná na Vyso-
čině internátní provoz.

Po necelých třech letech, kdy byl 
podepsán první dokument o spo-
lečném projektu města Jihlavy a 
největšího zaměstnavatele ve měs-
tě, společnosti BOSCH Diesel, se 
otevřely dveře do nové mateřské 
školy Na Dolech. Týden před zahá-
jením školního roku si novou škol-
ku společně se zástupci všech orga-
nizací, které se na stavbě moderní 
budovy podíleli, prohlédly i malé 
děti.

„Nedokáži popsat, jak hezká ta škol-
ka je. To totiž dokáží jen děti, které si 
tady kolem nás hrají, běhají a výska-
jí. Je však důležité si uvědomit, že celý 
tento projekt vznikl na základě spo-
lupráce města, místní architektonické 
kanceláře, místní stavitelské společnosti 
a lokálního zaměstnavatele. Je to prostě 

SPOLEČNÉ přestřižení pásky. Zleva: Stavbyvedoucí Zdeněk Novotný, ředitel staveb-
ní společnosti Martin Podzimek, ředitelka školky Ljubica Váchová-Nováková, náměs-
tek Petr Laštovička, primátorka Karolína Koubová, architekt Jaroslav Huňáček, jed-
natel BOSCH Diese Ralph Klaus Carle, ředitelka územního odboru IROP Renata 
Marková, ředitel pro český a slovenský region BOSH Diesel Milan Šachta. 
 Foto: Jakub Koumar

ci celého kraje Vysočina tkví v mož-
nosti přespání dětí, kterou ocení 
zejména rodiče pracující na nočních 
směnách.

Do stavby mateřské školy měs-
to investovalo necelých 85 milio-
nů korun, a to s finanční podporou 
z Integrovaného regionálního operač-
ního programu. Společnost BOSCH 
Diesel se zavázala po deset let finanč-
ně podporovat provoz školky milio-
nem korun ročně.

„Chceme, aby se Jihlava a Kraj Vyso-
čina staly přitažlivým místem pro chyt-
ré mozky, nejlepší talenty a vzdělané 
inovátory nových myšlenek. Z tohoto 
pohledu je investice do vzdělání dětí v 
předškolním věku nejen dobrou inves-
ticí do zajištění budoucnosti naše-
ho závodu, ale i dobrou investicí pro 
budoucnost nás všech,“ doplnil při 
úvodním proslovu ekonomický ředi-
tel společnosti BOSCH Diesel Ralph 
Klaus Carle.  -tz-

školka od nás pro nás, navíc postavena 
včas, a to za pouhých 353 dní,“ uve-
dl náměstek primátorky pro rozvoj 
města Petr Laštovička.

Kapacita školky je 100 míst, avšak 
75 z nich je vyhrazeno pro děti 
zaměstnanců společnosti BOSCH 
Diesel. Jedinečnost školky v rám-


