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Orientační údaje projektu:
Zastavěná plocha školkou (HPP):					
Zastavěná plocha altánem a zahradním skladem:		
Celková zastavěná plocha:					
Čistá podlažní plocha (CPP):					
Obestavěný nadzemní objem stavby:				
Zpevněné plochy dlážděné:					
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Plocha pozemku:							
Procento zastavění pozemku:					
Procento zeleně na pozemku:					

3920
23,3
47,7

m2
%
%

Milé děti,
Zítra půjdete do nové školky. Věříme, že se Vám tam bude líbit. Tvarem je trochu jiná než
ostatní domy, ale není to jen tak, všechno tu má své pevné místo.
Možná Vás rodiče povezou autem a zaparkujete hned u školky, nebo půjdete pěšky, je to z
nového centra jen kousek. To místo je na kopci, na konci ulice Komenského, která prochází
vilkovou čtvrtí. Je skoro na konci s výhledem do lesa, kam budete chodit na procházky.
Nebojte se, školku poznáte.
Vstoupíte do prosvětlené haly, kde na stěnách budou vystavené Vaše obrázky přidělané
magnety na stěny. Možná se tam Vaši rodiče zapovídají se známými, ale to už je odvedete
do své šatny. Je to hned vedle, všechno na rovině. Každá třída bude mít svou barvu, abyste
to nepletli a i dospělí tam trefili. Když tak jim barvu připomenete. V šatnách, toaletách, v
kuchyni a dalších nutných prostorech je vedle sebe všechno pěkně srovnané. To aby se
neplýtvalo, aby místa bylo přesně tolik, kolik je potřeba.

Na zahradě jsme Vám navrhli kopec. Udělá se z hlíny, z výkopů základů a osadí se na něj
klouzačky. Nemusíme se bát, že spadnete z žebříku a můžete spolu závodit. Ty starší z Vás
pak můžou z kopce jet dokola na koloběžce až na dráhu. Uprostřed dráhy je altánek. Než
vyrostou stromy, bude v létě na zahradě docela horko, tak se tam schováte do stínu, nebo
tam budou ve stínu paní učitelky. Vedle altánku je pískoviště pro nejmenší a různé prolézačky
a houpačky.
Školka bude z cihel a bude mít betonovou střechu, aby si v zimě přes noc podržela teplo a v
létě nebyla rozpálená. Dřevěná stěna s okny bude ze sloupků vyplněných vatou. A celá školka
bude zabalená do tepelné izolace jako do peřiny. Bude mít rekuperaci, pro dobré větrání v
zimě, které ušetří peníze za vytápění.

Docela by nás zajímalo, co tomu všemu řeknete.
Vaši architekti

Ale za dveřmi šatny, to je jiná. Tady prostor patří Vám a Hře. Hra Vás učí, aby ste byli šikovní.
Prostor je neočekávaný a zatáčí se. Z místnosti vidíte do více světových stran. Jsou tu malá
okna na větrání, na která nedosáhnete a velká, která se neotevírají, ale je jimi krásně vidět
na zahradu. A malá, jen pro vás. Do nich si můžete sednout, kdyby Vám bylo smutno.
Třídy jsou otočeny k východu a jihu, aby hned od rána chytali sluneční paprsky, se kterými je
svět veselejší. A když je jich moc, budou stínit venkovní rolety.

Vaše město Černošice má ve znaku trojlístek. Tvar školky jej vzdáleně připomíná, i když je
to spíš pětilístek. V každém lístku je něco pro Vás, třídy, kroužek a tělocvična. Paní učitelky
mají své místo hned u vstupu a paní kuchařky mají svůj vlastní vstup, aby pro Vás jídlo které
uvaří bylo překvapením. Dovezou Vám ho vozíkem a budou Vám ho dávat malým okýnkem
hned ve třídě.

barevné řešení:

Josef Albers, Pocta čtverci
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