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Obec Babice pořádá slavnostní otevření mateřské školy:  

Mateřská škola Dráček, Babice, příspěvková organizace, Ke Hřišti 390, 251 01 Babice u Říčan 

Nová mateřská škola byla postavena na základě iniciativy zastupitelů obce Babice a díky finančním 

prostředkům z rozpočtu obce ve výši 3 800 000 Kč, , daru firmy OPEN GATE-gymnázium a základní 
škola,s.r.o., ve výši 1 815 600 Kč, dále pak poskytnutého bankovního úvěru České spořitelny a.s. a 

obdržení dotace z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy 2007-2013. 

Stavba byla relizována firmou Haas Fertigbau Chanovice s.r.o. na základě architektonického návrhu 
atelieru S.H.S. Architekti s.r.o. 

Celková investice činila bezmála 14,5 milonu Kč. Z těchto prostředků byla pořízena vlastní stavba, 
příjezdová komunikace, veřejné osvětlení vedoucí k mateřské škole, zasíťování, dětské hřiště a 
sadové úpravy a dále vnitřní vybavení. 

Stavba se začala realizovat na podzim roku 2013, kdy byla postavena základová deska. Vzhledem 
k okolnostem muselo zastupitelstvo obce Babice vyhlásit ještě 2 výběrová řízení, aby konečně našlo 
vhodného dodavatele dřevostavby, a to firmu Haas Fertigbau Chanovice s.r.o.  

Stavební dozor zajišťoval po celou dobu Ing. Jan Rak. 

Díky součinnosti obce, jmenované ředitelky mateřské školy, Krajského úřadu, odboru školství a 
stavebního odboru v Říčanech, dalších institucí a dále pak Sdružení na podporu, rozvoje a 
zefektivnění činnosti územních samospráv se podaří mateřskou školu otevřít k 1. 9. 2014. 

Celý projekt se podařilo realizovat v období, kdy celá Praha-východ trpí nedostatkem míst 
v mateřských školách. Místní mateřská škola umožní vzdělávání dětem z Babic a uleví tak jejich 
rodičům od neustálého dojíždění. 

Další informace je možné najít na www.babiceurican.cz, www.msbabice.cz. 
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