
 

 

 10.                                ZŠ Pardubice – Polabiny, npor. Eliáše                               

adresa npor. Eliáše 344 

530 09 Pardubice     

telefon 464 629 941      

e-mail zspol3@zspol3.cz      

web http://www.zspol3.cz/  

                                             Pavilonová škola, pavilony: A – jednopodlažní, B - třípodlažní, 

                                             C - jednopodlažní, D – dvoupodlažní vstupní , E – dvoupodlažní.  

                                            Pavilony jsou v 1.NP a 2.NP vzájemně propojeny. 

Parkování obecné, možnost příjezdu branou z ul. Lidická přes školní hřiště k 

vedlejšímu vstupu do pavilonu B. 

Přístup přístupný 

Po chodníku ze zámkové dlažby k hlavnímu vstupu. 

Vstup přístupný  (do vstupní haly pavilonu D) 

Závětří před hlavním vstupem a je bezbariérově zpřístupněno pochozí 

plochou ve sklonu 6%, v délce 3000 mm, navazující na chodník. 

Vstupní dveře dvoukřídlé – š. hlavního křídla 900 mm, s madlem a se 

samozavíračem se zpožděním. 

Zádveří: hloubky 2000 mm, š. hlavního křídla 900 mm, s madlem a se 

samozavíračem se zpožděním. 

Interkom (sekretariát) -  v. 1450 mm, přivolávací zvonek raní družiny ve  

v. 800 mm.  

přístupný s dopomocí (od školního hřiště povilonem B) 

Přístup od hřiště pochozí plochou ve sklonu 8% v délce 2500 mm. 

Vstupní dveře dvoukřídlé – š. hlavního křídla 900 mm, s madlem a se 

samozavíračem se zpožděním. 

Přivolávací zvonek – v. 1500 mm, bez možnosti vertikální manipulace 

vozíčkářem. 

Interiér přístupný 

Jednotlivé pavilony jsou vzájemně propojeny. 2.NP a 3.NP je přístupné 

šikmou schodišťovou plošinou.  

Vnitřní propojovací dvoukřídlé dveře zůstávají v době výuky otevřené.                                                                                                                                       

Šikmá schodišťová 

plošina 

přístupná   

Šikmá schodišťová plošina š. 900 mm, hl. 850 mm o nosnosti 250kg je 

umístěna v 1.NP pavilonu B. 

WC přístupné – závada, v 1.NP obtížně přístupné s dopomocí 

WC kabina v 1.NP (pavilon “D” -  I. stupeň) - š. 1350 mm, hl. 1500 mm –  

pevné madlo u WC mísy dl. 550 mm, mezi umývadlem a WC mísou prostor 

pouze 100 mm, vypínač mimo dosah vozíčkáře, 

není – madlo na dveřích, zámek odjistitelný zvenčí, signalizační systém 

nouzového volání, madlo u umývadla. 

přístupné – závada, ve 2.NP 

WC kabina ve 2.NP (pavilon “B” - II. stupeň) - š. 2000 mm, hl. 1800 mm a 

výklenek s umývadlem š. 1000 mm a hl. 650 mm. 

není – zámek odjistitelný zvenčí 

Kabina je vybavena signalizačním systémem nouzového volání, signalizace 
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vyvedena  na chodbu u dveří.   

Šatny přístupné v 1.NP 

pavilon D – I. stupeň ZŠ 

pavilon B – II.stupeň ZŠ 

Tělocvična přístupná  školou v 1.NP 

nepřístupná  

Vstup z venkovního prostoru 2 schody a´140 mm.                                                                           

WC a sprcha: není 

Jídelna přístupná v 1.NP 

Družina přístupná v pavilonu E – I. stupeň ZŠ 

Školní hřiště přístupné s dopomocí 

Přes pavilion B v 1.NP 

  

Přemapováno 11/2019  zpracoval: A. Bělohlávková 

      

 

 

        


