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Parkování

Vyhrazené 2x v ulici před areálem
1.NP: Integrační školka
2.NP: Rehabilitační centrum (popis viz. Sociální služby)
přístupný 1. a 2. vstup
Přístup k budově bez výškových rozdílů. Vstup do areálu brankou. Do
budovy vedou 2 vstupy. 1. vstup zepředu budovy - vstupní dveře
jednokřídlé o š. 850mm (bez samozavírání, s madlem), otevíravé ven. 2.
vstup z boku budovy - vstupní dveře jednokřídlé o š. 850mm (bez
samozavírání, s madlem), otevíravé dovnitř.

Vstup

Interiér

přístupný – zvonek
Integrační školka se nachází v 1.NP . Dveře v interiéru školky jsou o š.
800mm umožňující projetí vozíkem. Dveře do jednotlivých tříd nejsou
volně přístupné – nutné zazvonit. Zvonky ve v. 1120mm.
V areálu jsou 2 samostatné budovy školek.
Zelený pavilon přístupný– zvonek
Vstupní dvoukřídlé dveře o š. otevíravého křídla 800mm a š. vedlejšího
křídla 500mm (se samozavíráním se zajištěním v otevřené poloze), nejsou
volně přístupné – nutné zazvonit. Zvonek před vstupem ve v.1200mm.
Interiér školky v jedné výškové úrovni, dveře o š. 800mm.
Červený pavilon přístupný– zvonek
Vstupní dvoukřídlé dveře o š. otevíravého křídla 800mm a š. vedlejšího
křídla 500mm (se samozavíráním se zajištěním v otevřené poloze), nejsou
volně přístupné – nutné zazvonit.
Zvonek před vstupem ve v.1200mm. Interiér školky v jedné výškové
úrovni, dveře o š. 800mm.

Výtah

V 1.NP – blíže 2.vstupu
Přístup k výtahu z chodby – jednokřídlými dveřmi o š. 850mm (se
samozavíráním se zajištěním v otevřené poloze, s madlem). Dveře do
kabiny výtahu samočinné vodorovně posuvné o š. 800mm. Kabina š.
1090mm x hl. 1420mm. V kabině výtahu není zrcadlo a sedátko.

WC

Hlavní budova (1.NP Integrační školka):
přístupné - závada (2.NP - chodba)
WC kabina š. 1400mm x hl. 1500mm. Prostor před čelem mísy k umyvadlu
400mm. Madlo u umyvadla není. Ve WC kabině signalizační systém
nouzového volání v dosahu z WC mísy ve v. 900mm + šňůrka a u dveří ve
v. 900mm.
přístupné (2.NP interiér rehabilitačního centra)
WC kabina š. 1600mm x hl. 1700mm. Ve WC kabině signalizační systém
nouzového volání v dosahu z WC mísy ve v. 920mm + šňůrka a u dveří ve
v. 920mm. WC kabina v plném rozsahu vybavení.
Není (červený + zelený pavilon školky)
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Vstup do budovy

Vstupní branka do areálu

Budova Integrační školky (1.NP) a Rehabilitačního
centra (2.NP)

Školka – pavilon

