
 

mapováno: listopad 2014 
 

  ZŠ Pardubice, Štefánikova 

 
Adresa: Štefánikova 448 
                                          530 02 Pardubice, Zelené Předměstí 
  
                                                             
                                                   Telefon:  +420 466 501 534,  +420 466 512 264 
                                                   Mobil:  +420 466 512 264,  +420 466 513 02 
                                       Web:   www.zsstefanikova-pce.cz 
 

 
 
Parkování: 3 x vyhrazené na náměstí Legií 
 
 
Vstup: nepřístupný  
 Prahový schod v. 90 mm a hl. 300 mm 

Vstupní dveře dvoukřídlé, šířka otvíravého křídla 900 mm  
- bez madla.  
 

Interiér: nepřístupný ve zvýšeném 1.NP, 2.NP, 3.NP 
 V zádveří 4 schody a´150 mm do zvýšeného 1.NP. 
                                          Dveře v zádveří dvoukřídlé, šířka otvíravého křídla 800 

mm – bez madla. U dveří přivolávací zvonek v. 1300 mm. 
 
Výtah: není  
                          
WC:                                   není 
 
 
 
ŠATNY:                             přístupné s dopomocí ve zvýšeném 1.NP 
 Vstupní dveře š. 800 mm bez madla. 
 
 
TĚLOCVIČNA:                  nepřístupná       

Přístup školou do tělocvičny – 3 schody a´140 mm.  
  Vstupní dveře š. 850 mm bez madla. 

Vstup z prostoru dvora – vodorovná plocha hl. 1000 mm a 
v. 130 mm. 
Dveře dvoukřídlé, šířka otvíravého křídla 700 mm – bez 
madla. 
Tímto vstupem je  dochůzné i školní hřiště. 
 

 WC a sprcha : není 
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JÍDELNA:                          nepřístupná - v samostatné budově v 1.NP 

Přístup školou do jídelny – 3 schody a´140 mm přes vstup  
do prostoru dvora - dveře dvoukřídlé, šířka otvíravého 
křídla 700 mm – bez madla. Před dveřmi vodorovná 
plocha hl. 1000 mm a v. 130 mm. 
Vstup do jídelny: 

                                           Prahový schod v. 90 mm a hl. 350 mm 
Vstupní dveře dvoukřídlé, šířka otvíravého křídla 800 mm  
- bez madla.  
 
 
 

DRUŽINA:                         nepřístupná - v samostatné budově ve 2.NP,  šatny v  
 1.NP. Vstup z ulice Malá. 
 Vstup: Prahový schod v. 120 mm a hl. 350 mm. 

Vstupní dveře dvoukřídlé, šířka otvíravého křídla 800 mm  
- bez madla. Přivolávací zvonek v. 1500 mm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Škola, jídelna, družina a tělocvična jsou pro vozíčkáře nepřístupné.  
Šatny přístupné s dopomocí. 
 
Školní dvůr přístupný brankou z ulice Malá. 


