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DESIGNOVÝ NÁVRH INTERIÉRU MŠ ŽIDOVICE
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Půdorys třídy a herny

Herna

Herní patro

Třída



Herna s herním patrem



Herna s herním patrem

Vysouvací pojízdné vozíky pro 
uložení matrací

Sklopná skluzavka

Bazén pro umělohmotné míčky

Lanová stěna pro lezení 
+ horolezecká stěna + 

žebřiny

Rozkládací čalouněné se-
zení sloužící jako žíněnky



Herna - herní koutek



Kuchyňka

Úložné prostory na hračky

Herna - herní koutek

Mobilní stolky a boxy pro tvoření 
hnízd a snadnou manipulaci



Pohled na hernu jako celek



Pohled na hernu jako celek



Třída



Třída

Mobilní stoly a kontejnery pro 
snadnou tvorbu zákoutí

Vědeckotechnický koutek

Polstrované sezení s úložným 
prostorem

Výstavní stěna na výkresy (pomocí 
provazů a kladek se dají snadno vý-
kresy pověsit až do horní části stěny)



Třída



Třída



Třída



Třída

Nástěnka opatřena chytrým 
omyvatelným popisovatelným 

nátěrem

Úložné prostory

Úložné prostory pro potřeby na 
výtvarnou výchovu



Půdorys šatna

Úložná skřín

Šatní skřínky



Šatna



Šatna

lanka na věšení výkresů pomocí 
kolíčků na prádlo

Lamelky na sušení oblečení



Šatna



Půdorys společenské místnosti



Společenská místnost



Pohled na podium v uklizeném stavu

Multifunkční rám s rozačním rame-
nem pro snadnější tvorbu kulis (na 
rameno se dají zavěsit látky a pro-

stor tak rozdělit a pod.)

Popisovatelná ná-
stěnka

Retro koutek



Pohled na podium při přednášce, divadle - 50míst k sezení



Pohled na podium při odpoledním trávení volného času

Podium slouží jako 
prostor na hraní

Mobilní stoly jsou 
snadno ukliditelné, 
zasouvají se do pro-
storu pod okenním 

parapetem



Pohled na úložnou stěnu uklizený

Úložný prostor pro 
skládací židle

Úložná stěna pod okny 
obsahuje: pojízdné stolky 
ve dvou velikostech, po-
jízdný kontejner se seda-

cími bobíky, pojízdné kon-
tejnery úložné, police pro 
úložné boxy na hračky.



Pohled na úložnou stěnu při přednášce

Za prostorem, kde jsou 
běžně poskládány židle se 
skrývá dostatečné množ-
ství věšáků pro všechny 

příchozí



Pohled na úložnou stěnu při dětském odpoledni



Pohled na podium v uklizeném stavu



Pohled na podium při přednášce



Pohled na podium při dětském odpoledni



Půdorys ředitelny



Ředitelna



Ředitelna



Ředitelna



Koupelna



Koupelna



Koupelna



Koupelna



Schodiště



Schodiště



Schodiště



Schodiště


