
 

Technický popis budovy ZŠ a MŠ Rataje 

 Hlavní budova ZŠ a MŠ Rataje byla vystavěna asi v 19. století, pravděpodobně z pálených 

cihel. Tato budova není podsklepena. Po roce 2000 došlo k její rekonstrukci. Má dřevěná 

eurookna a zateplenou fasádu. 

  Přízemí: 

V přízemí, za vstupním prostorem, se nachází chodba školy, ze které je přístup po schodišti 

do dalších pater budovy. 

Za vstupními dveřmi se nachází jídelna s kapacitou 100 strávníků, která slouží ke stravování 

dětí, žáků a zaměstnanců školy. Také je zde výdejna - přípravna stravy. V přízemí je také 

kabinet učitelek MŠ se sociálním zařízením a po rekonstrukci školy i nová kotelna. Na 

protější straně vlevo je třída MŠ Berušky - menší děti, umývárna, toalety dětí a šatna třídy 

Berušky. Od roku 2013 vznikla rekonstrukcí přízemí i druhá prostorná třída MŠ – Sluníčka se 

sociálním zázemím, umyvárnou a kotelnou. V zadním traktu přízemí vznikla keramická dílna 

sloužící také k výuce výtvarné výchovy. Je zde keramická pec, společenská místnost sloužící 

jako tělocvična, nářaďovna a nově vybudované sociální zařízení. V přední části najdeme 

úklidovou místnost. 

Přímo proti vstupu do školy se nachází schodiště s mezipatrem, které vede do prvního 

nadzemního podlaží školy. Vlevo od schodiště pokračuje chodba směrem k přístavbě nebo na 

hrací hřiště s prolézačkami a pískovištěm. V jeho těsné blízkosti se nachází multifunkční 

hřiště, které slouží ke sportovním aktivitám dětí základní i mateřské školy nebo je může 

využívat i široká veřejnost. 

 První nadzemní podlaží: 

 V prvním nadzemním podlaží se po pravé straně od schodiště nachází šatna žáků ZŠ, kabinet 

- sklad pomůcek a archiv, toalety dívek a chlapců. Po levé straně od vstupu do šatny se 

nachází učebna č. 1, která se využívala v odpoledních hodinách do roku 2019 i jako místnost 

pro ŠD. Přímo naproti schodišti je vstup do učebny č. 2. 

Odbočíme-li vlevo, mineme schodiště, směřující původně na půdu školy, nyní od roku 2019 

do nově zrekonstruovaného 2. nadzemního podlaží. V chodbě vlevo se nachází ředitelna, 

sborovna učitelů ZŠ se sociálním zařízením a učebna č. 3 sloužící dříve i jako učebna 

informatiky. 

 Druhé nadzemní podlaží: 

Ve druhém nadzemním podlaží se nacházely půdní prostory, které byly v létě 2018 

zrekonstruovány pro potřeby školy. Vznikla zde učebna č. 4 – učebna informatiky a velká 

místnost cca 74m2 – učebna č. 5 s knihovnou, kterou využívají odpoledne děti školní družiny. 

Naproti schodišti je sborovna pro pedagogické pracovníky. Samozřejmostí je sociální zařízení 

pro děvčata, chlapce a zaměstnance a také úklidová místnost. 


