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Parkování

Před budovou jsou vyhrazena na parkovišti 2 místa pro ZTP.

Přístup

Po chodníku ze zámkové dlažby.
Přístup pro veřejnost k tělocvičně je brankou š. 1400 mm.

Vstup

přístupný
Vstupní dveře 2x dvoukřídlé, š. otvír. křídla 1010 mm, otvírají se ven.
Zádveří je hl. 2780 mm a š. 7510 mm. Dveře zádveří 2x dvoukřídlé š. otvír.
křídla 1010 mm, otvírají se do zádveří.
Vedle dveří umístěna čtečka na čipy pro vstup do budovy ve výšce
1370 mm. Zvonek umístěn ve výši 1520 mm.

Interiér

přístupný.
1. NP – vstupní hala, šatny, učebny, bufet, tělocvična, posilovna, kabinety.
2. NP – vedení školy, sborovna, učebny, knihovna, studovna, jídelna
3. NP – učebny, laboratoře
4. NP – učebny

Výtah

Kabina výtahu š. 1100 mm x hl. 1400 mm. Dveře š. 800 mm samočinně
vodorovně posuvné. Není zrcadlo, tlačítka výtahu nejsou označena
Braillovým písmem.

WC

přístupné v 1. NP - závada
WC kabina š. 1560 mm x hl. 2210 mm. Není madlo na dveřích WC kabiny,
není zámek odjistitelný zvenčí, není informace o umístění klíče od WC,
není madlo u umyvadla, odsazení mísy od zadní stěny je 575 mm. WC
kabina není vybavena signalizačním systémem nouzového volání.
přístupné ve 2. NP - závada
WC kabina š. 1340 mm x hl. 1770 mm. Není madlo na dveřích WC kabiny,
není zámek odjistitelný zvenčí, není informace o umístění klíče od WC,
není madlo u umyvadla, odsazení mísy od zadní stěny je 570 mm,
vzdálenost madel je 710 mm. Manipulační prostor vedle mísy je 540 mm.
WC kabina není vybavena signalizačním systémem nouzového volání.

Tělocvična

přístupná
Pro studenty v 1.NP
přístupná s dopomocí

Pro veřejnost z chodníku brankou š. 1400 mm a dále dveře dvoukřídlé, š.
otevír. křídla 1010 mm. Na vstupu výškový rozdíl 35 mm.
Sprchy

nepřístupné
Sokl výšky 80 mm, sprchové boxy o velikosti š. 800 mm a hl. 900 mm.

Přemapováno

10/2018

Hlavní vstup

Vedlejší vstup

zpracovala: Irena Čáslavková

Přístup k tělocvičně – veřejnost

Vstup do tělocvičny - veřejnost

