FORMULÁŘ PRO MAPOVÁNÍ PŘÍSTUPNOSTI OBJEKTŮ DLE MKPO
7 A. ZŠ STOLIŇSKÁ STARÁ BUDOVA
VSTUP HLAVNÍ
Vyhrazené parkovací stání

ano / ne
lokalizace: počet: přístup od VPS ke vstupu do objektu: -

Přístup ke vstupu

obtížný povrch

ano / ne
typ povrchu: kvalitní dlažba

sklon podélný

ano / ne
lokalizace: přístupová komunikace
sklon: 2 – 5 %

sklon příčný

ano / ne
lokalizace: sklon:-

vodicí linie

přirozená / umělá / chybí

Přístupnost vstupu

bez převýšení / jeden schod /více schodů / plošina (příloha č. 2) / rampa (příloha č.
3)

Schody před vstupem

jeden schod

výška: -

více schodů

počet: -

Plocha před dveřmi

šířka: 150+ cm

Zvonek

pouze zvonění / interkom / chybí

hloubka: 150+ cm

výška: 144 cm
AOM (akustický orientační
majáček)

hloubka: -

odsazení od rohu: -

ano / ne
nad osou vstupních dveří: ano / ne
lokalizace AOM v případě, že není nad osou dveří: -

Dveře

jednokřídlé / dvoukřídlé / karuselové
mechanické / automatické / posuvné / kyvné
otevírání ven / otevírání dovnitř / otevírání do stran / otevírání do strany
průjezdová šířka hlavního křídla: 76 cm
šířka vedlejšího křídla: 81 cm
výška prahu: -

Zádveří

šířka: 230 cm

Dveře zádveří

jednokřídlé / dvoukřídlé / karuselové

hloubka: 760 cm

mechanické / automatické / posuvné / kyvné
otevírání do zádveří / otevírání ze zádveří / otevírání do stran / otevírání do strany
průjezdová šířka hlavního křídla: 70 cm
šířka vedlejšího křídla: 70 cm
výška prahu: Schody v zádveří

jeden schod

výška: -

více schodů

počet: 5

hloubka: -

Kontrastní značení
prosklených ploch

prosklené plochy (prosklení níže než 80 cm nad podlahou): ano / ne

Kontrastní značení schodů

první a poslední schod kontrastně vyznačen: ano / ne

ve spodní výškové úrovni / v horní výškové úrovni / chybí

Poznámky
Slovní popis úseku

Přístupová komunikace k objektu je tvořena kvalitní dlažbou v proměnlivém podélném
sklonu (2 – 5 %). Dvoukřídlé vstupní dveře (hlavní křídlo šířka 76 cm, vedlejší křídlo
šířka 81 cm) se otevírají mechanicky směrem dovnitř. Zvonková signalizace s
obousměrnou komunikací (výška 144 cm) je u dveří vpravo. V zádveří se nachází +5
schodů bez možnosti kompenzace. Dvoukřídlé kyvné dveře nad schody (šířka 2x 70
cm) vedou do zvýšeného přízemí budovy.

VSTUP VEDLEJŠÍ
Lokalizace

-

Označení vstupu

vedlejší vstup vyznačen: informace o vedlejším vstupu u vstupu hlavního: -

Vyhrazené parkovací stání

ano / ne
lokalizace: počet: přístup od VPS ke vstupu do objektu: -

Přístup ke vstupu

obtížný povrch

ano / ne
typ povrchu: -

sklon podélný

ano / ne
lokalizace: sklon: -

sklon příčný

ano / ne
lokalizace: sklon: -

vodicí linie
Přístupnost vstupu

přirozená / umělá / chybí

volně přístupný / uzamčený

přístup zajistí: -

bez převýšení / jeden schod /více schodů / plošina (příloha č. 2) / rampa (příloha č. 3)
Schody před vstupem

jeden schod

výška: -

více schodů

počet: -

Plocha před dveřmi

šířka: -

Zvonek

pouze zvonění / interkom / chybí
výška: -

AOM (akustický orientační
majáček)

hloubka: -

hloubka: odsazení od rohu: -

ano / ne
nad osou vstupních dveří: lokalizace AOM v případě, že není nad osou dveří: -

Dveře

jednokřídlé / dvoukřídlé / karuselové
mechanické / automatické / posuvné / kyvné
otevírání ven / otevírání dovnitř / otevírání do stran / otevírání do strany
průjezdová šířka hlavního křídla: šířka vedlejšího křídla: výška prahu: -

Zádveří

šířka: -

Dveře zádveří

jednokřídlé / dvoukřídlé / karuselové

hloubka: -

mechanické / automatické / posuvné / kyvné
otevírání do zádveří / otevírání ze zádveří / otevírání do stran / otevírání do strany
průjezdová šířka hlavního křídla: šířka vedlejšího křídla: výška prahu: -

Schody v zádveří

jeden schod

výška: -

více schodů

počet: -

hloubka: -

Kontrastní značení
prosklených ploch

prosklené plochy (prosklení níže než 80 cm nad podlahou): -

Kontrastní značení schodů

první a poslední schod kontrastně vyznačen: -

ve spodní výškové úrovni / v horní výškové úrovni / chybí

Poznámky
Slovní popis úseku

Vedlejší vstup není k dispozici.

INTERIÉR
Schody v interiéru

ano / ne
jeden schod

výška: -

více schodů

počet: -3, +3; -7

hloubka: -

lokalizace: převýšení ve zvýšeném přízemí, v prvním patře
Schodiště v interiéru
(spojující patra budovy)

ano / ne
přímé / točité
šířka schodiště: 168 cm
zábradlí u schodiště: ano / ne

Zúžený průchod
(méně než 80 cm)

ano / ne
šířka: lokalizace: -

Turnikety

ano / ne
lokalizace: -

Kontrastní značení
prosklených ploch

prosklené plochy (prosklení níže než 80 cm nad podlahou): ano / ne

Kontrastní značení schodů

první a poslední schod kontrastně vyznačen: ano / ne

AOM (akustický orientační
majáček)

ano / ne

ve spodní výškové úrovni / v horní výškové úrovni / chybí

nad osou vstupních dveří: lokalizace AOM v případě, že není nad osou dveří: -

Navigační systém pro osoby ano / ne
se zrakovým omezením
popis: Přístupnost interiéru

celý interiér nebo jeho větší část / pouze část interiéru / nepřístupný interiér

Poznámky
Slovní popis úseku

Prostory školy se nachází ve zvýšeném přízemí až 2. patře. Jednotlivá patra jsou
propojena pouze schodištěm. Úroveň zvýšeného přízemí a prvního patra je rozdělena
dalšími +3, -3 schody (zvýšené přízemí), resp. -7 schody (1. patro) na další výškové
úrovně. Vstupní dveře do tříd jsou jednokřídlé (šířka 80 - 90 cm).

