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Základní přehled přístupnosti

Uživatelský popis
Vstup
Hlavní vstup do budovy školy je bariérový. Před vstupem je +1 schod (výška 11 cm). Zvonková
signalizace (výška 149 cm) je umístěna nad schodem. Za dvoukřídlými vstupními dveřmi (šířka 2x 72
cm) jsou další +4 schody, které nedostatečně kompenzují kovové ližiny ve sklonu schodiště (sklon 50
%). Nad schody jsou dvoukřídlé kyvné dveře (šířka 2x 60 cm), vedou do chodby ve zvýšeném přízemí.
Vedlejší upravený vstup je možný z druhé strany budovy a tvoří ho průchozí výtah na fasádě, který
ústí přímo na chodník. Před vstupem do výtahu je mírná přímá rampa (sklon 4 – 6 %, šířka 173 cm,
délka 460 cm), rampa není opatřena madly.
Jedna třída a běžná toaleta jsou k dispozici ve vedlejší budově s vlastním přístupem přes nevhodný
nájezd (sklon 17,5 %, šířka 71 cm, délka 93 cm), nad nájezdem je nedostatečný manipulační prostor
(hloubka 71 cm), do kterého se otevírají jednokřídlé vstupní dveře (šířka 80 cm).
Interiér
Prostory školy se nachází ve zvýšeném přízemí, prvním patře a rekonstruované půdě. Osobní výtah
propojuje uliční úroveň se všemi patry s výjimkou půdy.
Ve zvýšeném přízemí se nachází šatna s jednokřídlými dveřmi (šířka 80 cm), jídelna s jednokřídlými
dveřmi (šířka 90 cm), vybavená samoobslužným pultem (výška 94 cm) a stoly s podjezdem (výška 64
cm). Dále tělocvična, družina a jedna třída, všechny místnosti jsou přístupné jednokřídlými dveřmi
(šířka 90 cm).
V prvním patře je dalších 5 tříd s jednokřídlými dveřmi (šířka 90 cm) a prahy (výška max. 2 cm).
Na nepřístupné půdě jsou další dvě třídy a cvičná kuchyňka. Podlaha v jedné ze tříd je rozdělena
dalšími +3, -3 schody.
K dispozici je pouze běžné WC.
Výtah
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Výtah na fasádě (automaticky otevírané dveře šířka 90 cm; klec šířka 110 cm, hloubka 154 cm) slouží
jako vedlejší vstup přímo z uliční úrovně a spojuje uliční úroveň, zvýšené přízemí a 1. patro.
Manipulační prostor před výtahem je dostatečný. Průchozí klec je vybavena madlem a zrcadlem na
boční stěně. Sklopné sedátko je k dispozici. Ovladač na nástupních místech je ve výšce max. 99 cm,
maximální výška ovladačů uvnitř klece je 110 cm.
Hygienické zázemí
K dispozici je pouze běžné WC.
Parkování
Vyhrazené parkovací stání není k dispozici.
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