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Střední škola automobilní Holice

adresa

Nádražní 301
534 01 Holice

telefon
e-mail
web

466 682 029, 466 682 031
spsauto@spsauto.cz
www.spsauto.cz

Parkování

Před budovou nejsou vyhrazená místa pro ZTP. Parkování pouze obecné.

Přístup

K hlavnímu vstupu po chodníku ze zámkové dlažby. K bočnímu vstupu
brankou š. 1150 mm. Ke školícímu středisku po rampě, před kterou jsou
nerovné panely.
Hlavní vstup (budova K) – nepřístupný
Před vstupem je 8 schodů, v. 170 mm.
Vstupní dveře dvoukřídlé, š. otvír. křídla 700 mm, otvírají se ven.
Boční vstup (budova J) – nepřístupný
Před vstupem 2 schody v. 160 a 180 mm.
Dveře jednokřídlé, š. otvír. křídla 750 mm, otvírají se dovnitř.
Školící středisko (budova F) – vstup přístupný po nájezdové rampě š. 1350
mm a délky 2550 mm, sklon 7,5 %. Nemá madla ani zábranu proti sjetí
vozíku. Vstupní dveře jednokřídlé, š. otvír. křídla 900 mm, otvírají se ven.
Domov mládeže – nepřístupný.
Před vstupem je 1x schod v. 150 mm.
Dveře dvoukřídlé, š. otevír. křídla 900 mm, otvírají se dovnitř.
Ve dvorní části školního areálu je nerovný povrch – panely, dlažební
kostky.
Vstupy do budov praktické výuky ze dvorní části – budova A – vstup
přístupný, budova B – vstup přístupný jedním vstupem, druhý má na vstupu
1 x schod v. 140 mm, budova E – vstup přístupný, budova H – vstup
přístupný jedním vstupem.
Budova C,D,G, – probíhá rekonstrukce.

Vstup

Interiér

Výtah

Budova K – přístupná pouze část interiéru v 1. NP (učebny, šatny, jídelna)
Budova J – nepřístupný (administrativní část - ředitelství, technickoekonomický úsek)
Budova F – přístupný (školící středisko, autoškola, přijímací kancelář)
Domov mládeže – přístupný pouze v 1. NP.
Budova B – přístupný jedním vstupem (dílny, šatny)
Budova E – přístupný (hala)
Budova A – přístupný (hala)
Budova H – přístupný jedním vstupem (dílna, šatny), nepřístupný – sprchy
(výškový rozdíl 200 mm)
Budova C,D,G, – probíhá rekonstrukce
není

Schodiště
WC

Přemapováno
Hlavní vstup

Boční vstup

Přímé, madlo na jedné straně.
přístupné – závada (v budově F – školící středisko).
WC kabina š. 1550 mm x hl. 1530 mm.
Není madlo na dveřích WC kabiny, není zámek odjistitelný zvenčí, dveře
nejsou označeny piktogramem, není madlo u umyvadla, vzdálenost madel u
WC mísy je 730 mm, výška mísy je 410 mm. Manipulační prostor vedle
vedle mísy je 600 mm. WC kabina není vybavena signalizačním systémem
nouzového volání.
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Vstup - školící středisko

Vstup - domov mládeže

