
Dodatek č. 3-Charakteristika a specifika budov 

MŠ Cihlářská 156 
 

Obecné informace  

MŠ Cihlářská je jako jediné pracoviště jednotřídní. Toto pracoviště se nachází 
v okrajové části Broumova s názvem Olivětín. Budova je v těsné blízkosti sídliště v Olivětíně. 
Pracoviště mateřské školy se nachází v budově se základní školou. Budovu najdete v malém 
lesoparku. Jedná se o jediné jednotřídní pracoviště. Toto pracoviště má jmenovanou 
zástupkyni ředitelky, která spravuje výše jmenované pracoviště. Provozní doba je od 6:00 
hodin do 16:00 hodin. 
 

Prostory  

V mateřské škole se nachází 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. Třetí místnost slouží jako ložnice dětí. V mateřské škole v suterénu se 
nachází oddělená jídelna, do které děti musí po 17 schodech dolů. Bezpečnost na schodech 
je zajištěna zábradlím, a to na obou stranách. Pro děti je využitelná velká tělocvična.  
 

Zahrada, hřiště 

Mateřská škola má v bezprostřední blízkosti upravenou školní velkou zahradu s dobrým 
zastíněním a bohatou zelení. Nachází se zde velké pískoviště, altán, travnatá plocha 
s mobilními i pevnými herními prvky, které umožňují rozvoj po stránce pohybové. Dále se na 
hřišti nachází velká zpevněná plocha pro jízdu na malých dopravních prostředcích. Toto má 
využití ale i za nepříznivého počasí. Zahrada je pro děti velká učebna, kde získávají mnoho 
podnětů pro tvořivou hru. Při pobytu na školní zahradě zajišťují dozor nad dětmi vždy 2 
pedagogové. Jako další prostor je využíván lesopark, který přiléhá k zahradě.  K dispozici mají 
děti i svah k zimním radovánkám a k tomu odpovídající náčiní.  
 
Hygiena prostor 

V  mateřské  škole se nachází dvě umývárny, jedna pro menší děti, zde se nachází 3 záchody, 3 

umyvadla a prostor na ručníky. Druhá umývárna je pro starší (předškolní děti), zde se nachází 2 

záchody a 2 umyvadla, sprcha pro děti  a  také  prostor na ručníky. Při pobytu v umývárnách zajišťují 

bezpečnost 2 pedagogové, každý v jedné umývárně.  

 

 



Aktivity mimo MŠ 

MŠ Cihlářská má možnost plaveckého výcviku v plavecké škole Veba Broumov, kam děti dojíždí 

autobusovou či vlakovou dopravou.  

Spánek a odpočinek  

Každé dítě má v mateřské škole svoje lehátko k odpolednímu klidu, na kterém pravidelně 
odpočívá dle svých potřeb. Lehátka jsou umístěna v trvalé ložnici. 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.   
 

 

 


