
 

 

13.                            Základní škola Pardubice - Spořilov  

adresa Kotkova 1287 

530 03 Pardubice 

 

telefon 466 652 387, 466 652 391 

e-mail skola@zs-sporilov.eu  

omluvy@zs-sporilov.eu 

obedy@zs-sporilov.eu  

web www.zs-sporilov.eu    

 

Parkování U budovy na parkovišti nejsou vyhrazena stání pro ZTP. Parkování pouze 

obecné. 

Přístup K hlavnímu vstupu po chodníku ze žulové mozaiky. Podélný sklon 5 %. K 

zadnímu vstupu po chodníku ze zámkové dlažby.  

   

Vstup hlavní vstup - nepřístupný  

Před vstupem jeden schod v. 160 mm. 

Vstupní dveře 3x dvoukřídlé. Šíře otvíravého křídla 860 mm. 

U hlavního vstupu informační cedule o bezbariérovém vstupu. 

Je vzadu za budovou ve dvorní části. 

 

zadní vstup - přístupný – zvonek (výtah) 

Na levé straně budovy u vstupu do dvorní části je na sloupku u vrat  

intercom. Tlačítko ve v. 940 mm s piktogramem vozíčkáře. Nutno zazvonit 

na personál školy, aby otevřeli výtah. Je pouze na čip.  

Výtah je vzadu za budovou. Vstupní dveře do výtahu š. 900 mm, samočinně 

vodorovně posuvné. 

 

Interiér přístupný 

Výtahem 1. PP – 3. NP. 

Nepřístupná pouze část – sborovna, studovna, cvičná kuchyňka, výchovný 

poradce, 1x učebna. 

 

Výtah Kabina výtahu š. 1110 mm x hl. 1440 mm. Šířka dveří 900 mm. Dveře 

samočinně vodorovně posuvné.  

 

WC přístupné ve zvýšeném 1. NP 

WC kabina š. 1780 mm x hl. 2300 mm. WC kabina je vybavena 

signalizačním systémem nouzového volání. Signalizace vyvedena nad dveře 

WC.  

 

 Šatny:            přístupné výtahem v 1. PP.  

                       Šatny pro první třídy nepřístupné. Na chodbě od výtahu schod 

                       v. 70 mm. 
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Tělocvična:   nepřístupná. Z budovy školy jsou schody. Vstup z 

                       venkovního prostoru za školou 1x schod v. 190 mm. Vstup 

                       pro veřejnost 1x schod v. 120 mm a za dveřmi 10 x schod. 

                       WC a sprchy nejsou bezbariérové. 

                       Přístup na hřiště z budovy školy výtahem a dále po chodníku 

                       ze zámkové dlažby. Pro veřejnost je vstup bezbariérový z 

                       ulice Sezemické brankou š. 1000 mm.  

Jídelna:         nepřístupná. Z budovy školy jsou schody (8x v. 160 mm). 

 

Družina:       nepřístupná. Z budovy školy jsou schody. Vstup z  

                      venkovního prostoru nepřístupný – 2x schod v. 160 mm.  

                      Vstupní dveře jednokřídlé š. 800 mm.  

  

Přemapováno 05/2019  zpracovala: Irena Čáslavková 
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Přístup k zadnímu vstupu  

 

 
 

Zadní vstup - výtahem  
 

 


