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Základní škola Závodu Míru – s rozšířenou výukou jazyků

adresa

nábřeží Závodu Míru 1951
530 02 Pardubice
466798570
sekretariat@zszavodumiru.cz
http://www.zszavodumiru.cz/
Pavilonová škola, pavilony: A – jednopodlažní, B - dvoupodlažní,
C - třípodlažní, D – dvoupodlažní vstupní, E – dvoupodlažní.
Pavilony jsou v 1.NP a 2.NP vzájemně propojeny.
Na parkovišti před školou vyhrazena 3 parkovací stání
přístupný
Po chodníku s asfaltovým povrchem.
přístupný (do vstupní haly pavilonu D)
Závětří před hlavním vstupem je bezbariérově zpřístupněno pochozí
plochou ve sklonu 8,5%, v délce 2550 mm, navazující na chodník.
Vstupní dveře dvoukřídlé – š. hlavního křídla 950 mm, s madlem a se
samozavíračem se zpožděním. Chybí kontrastní značení.
Interkom (sekretariát) - v. 1450 mm v rohu těsně u dveří – bez možnosti
vertikální a horizontální manipulace vozíčkářem
přístupný
Jednotlivé pavilony jsou vzájemně propojeny. 2.NP a 3.NP je přístupné
svislou plošinou.
přístupná
Svislá schodišťová plošina š. 900 mm, hl. 1400 mm o nosnosti 320kg je
umístěna ve schodišťovém zrcadle v pavilonu C (II. stupeň ZŠ).
Dveře š. 800 mm s madlem a samozavíračem se zpožděním.
přístupné – závada, v 1.NP, 2.NP, 3.NP
WC kabina v 1.NP (pavilion “B” u jídelny)- š. 1700 mm, hl. 1900 mm –
plně vybavena, výška mísy 540 mm. Kabina je vybavena signalizačním
systémem nouzového volání, signalizace vyvedena na chodbu u dveří.
WC kabina ve 2.NP a 3.NP (pavilion “D” - II. stupeň) - š. 1700 mm,
hl. 1900 mm – plně vybavena, výška mísy 540 mm. Kabina je vybavena
signalizačním systémem nouzového volání, signalizace vyvedena na
chodbu u dveří.
přístupné v 1.NP
pavilon D – I. stupeň ZŠ
pavilon C – II.stupeň ZŠ
přístupná v 1.NP
nepřístupná
Vstup z venkovního prostoru 7 schodů a´180 mm.
Tímto vstupem je ze školy dochůzné i školní hřiště.
WC a sprcha: není
přístupná v 1.NP
přístupná v pavilonu E – I. stupeň ZŠ
přístupné s dopomocí
Ze vstupního pavilonu “D” dveřmi š. 900 mm
Za dveřmi pochozí plocha ve sklonu 10 % v délce 2500 mm
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