
Dodatek č. 2-Charakteristika a specifika budov 

MŠ Příčná 226 a 227 
 

Obecné informace  

MŠ Příčná má dvě oddělené budovy. Tyto pracoviště se nachází v blízkosti Křinického 
sídliště. Každá budova má pro lepší orientaci na plášti budovy namalovaný obrázek pejska a 
kočičky. V budově 227 (kočička) se nachází ředitelství MŠ Broumov. Každá budova má 2 třídy. 
Pracoviště 226 (pejsek) má jmenovanou zástupkyni ředitelky, která spravuje výše jmenované 
pracoviště. Provozní doba na pracovišti 227 (kočička) je od 6:30 hod. do 16:00 hod. Provozní 
doba na pracovišti 226 (pejsek) je od 6:00 hod. do 16:00 hod.  

 
 

 

Prostory  

V mateřské škole se nachází v přízemí i v 1.patře hlavní třída, ve které najdeme širokou 
nabídku hraček a her a dále prostor s pracovními stoly, kde mohou děti pracovat u stolečků – 
kreslení, modelování, haní společenských her, další tvoření, práce s interaktivní technikou. 
Jako další místnost se zde nachází herna, kterou děti využívají k různým prostorovým 
stavbám, ke hře s konstruktivními stavebnicemi, ale i k pohybu, ke každodennímu cvičení a 
k povídání si v komunitním kruhu. Prostor herny je po obědě využíván jako ložnice pro 
odpočinek dětí. 
 

Zahrada, hřiště 

U obou pracovišť se nachází velká   propojená  zahrada s drobným zastíněním a bohatou zelení. Na 

zahradě se nachází 2 velká pískoviště, mobilní hračky, dopravní hřiště, houpadla, dřevěný domeček, 

svah na zimní radovánky, kameniště.  

 
Hygiena prostor 

Každá třída na jednotlivých budovách   má svoji  umývárnu, která je umístěná vedle třídy.Ve třídě u 

větších dětí jsou 4 záchody a dva pisoáry. Děti mají k dispozici 5 umyvadel. Ve třídě u menších dětí je 

5 záchodů a jeden pisoár. Děti mají taktéž k dispozici 5 umyvadel. V každé umývárně je pro případ 

potřeby sprcha.  

Aktivity mimo MŠ 

MŠ Příčná má možnost plaveckého výcviku v plavecké škole Veba Broumov. Dále mají v blízkosti 

sportovní areál Emricha Rátha.  

Spánek a odpočinek  



Každé dítě má v mateřské škole svoje lehátko k odpolednímu klidu, na kterém pravidelně 
odpočívá dle svých potřeb. Lehátka jsou mobilní, vzhledem k prostorám v MŠ se každý den 
rozkládají a skládají zpět. Respektujeme individuální potřeby dětí v pohybových aktivitách, 
odpočinku. U dětí s nižší potřebou spánku jsou po poslechu pohádek dětem nabízeny klidové 
programy či odpočinkové činnosti. Jsou respektovány potřeby dětí.   
 

 

 


