
Dodatek č. 1- Charakteristika a specifika budov 

MŠ Masarykova 233 
 

Obecné informace  

MŠ Masarykova je největší budova spadající do právního subjektu MŠ Broumov. Jedná se o jediné 

trojtřídní pracoviště. Toto pracoviště má jmenovanou zástupkyni ředitelky, která spravuje výše 

jmenované pracoviště, jedná se o paní Jitku Ducháčovou. Provozní doba je od 6:00 hod. do 16:00 

hod. Na toto pracoviště přednostně umisťujeme děti dvouleté, kterým je zajištěn po většinu času 

dohled dvou učitelek.  

Prostory  

V přízemí se nachází 1. třída, kde jsou 2 – 3,5 leté děti, umývárna uzpůsobena dle antropometrickým 

požadavkům, společná jídelna, která je taktéž přizpůsobena antropometrickým požadavkům, kuchyň 

a šatny pro všechny děti, šatna učitelek a dále kancelář pro vedoucí jídelny. V prvním patře se nachází 

2. a 3. třída, umývárna, prostor využívaný jako tělocvična, hudební centrum s klavírem a také jako 

místnost pro odpočinek nejmenších dětí, dále ložnice pro 2. třídu a kancelář zástupkyně ředitelky. Do 

budovy mateřské školy se dostanete po 7 schodech. Do prvního patra vede 25 schodů. 

Zahrada, hřiště 

Na budovu MŠ bezprostředně navazuje zahrada, která má velkou zpevněnou plochu pro jízdu na 

malých dopravních prostředích. K dispozici mají děti i svah k zimním radovánkám. Na zahradě jsou tři 

altánky, 2 pískoviště, travnatá plocha, hopsadla, skluzavky, opičí dráha, horolezecká stěna, plastové 

domečky a kamenný koberec.  

Hygiena prostor 

V přízemí budovy se nachází umývárna pro nejmenší dětí  z  1. třídy (2 – 3,5 leté), která je 

přizpůsobena požadavkům malých dětí.  Jsou zde 4 WC, mezi kterými je přepážka, 4 umyvadla, 

nočník. V prvním patře se nachází umývárna pro 2. a 3. třídu, kde jsou 2 pisoáry, 10 WC, mezi kterými 

je přepážka, 12 umyvadel, pro případ potřeby je zde i sprcha.  

Aktivity mimo MŠ 

Mateřská škola Masarykova má možnost plaveckého výcviku v plavecké škole Veba Broumov. 

V blízkosti MŠ je kluziště, hala na Spořilově a víceúčelové hřiště.  

Spánek a odpočinek  

V mateřské škole jsou 2 samostatné ložnice, a to pro 1. a 2. třídu. Ložnice pro 1. třídu je mobilní. Tato 

místnost se během dne využívá jako tělocvična a je zde umístěn klavír. Ložnice pro 2. třídu je stálá. 

Ložnice pro 3. třídu je zajištěna v herně mobilními lehátky.  

 

 

 


