
 

 

 3.                                  ZŠ Bratranců Veverků     

adresa Bratranců Veverkových 866 

530 02 Pardubice     

telefon recepce, podatelna   734 169 000     

e-mail info@zsbrve.cz        

web www.zsbrve.cz 

                                             Budova ve tvaru písmene H se nachází v ochranném pásmu městské                     

                                            památkové rezervace. Areál školy je oplocen. 

Parkování obecné v areálu školy, u jižního křídla budovy   

Přístup přístupný  

Po žulovém dlážděném chodníku v ulici Bratranců Veverkových k bráně u 

severního křídla školy, odtud po zámkové dlažbě k vedlejšímu vstupu v 

severním křídle školy  

Vstup hlavní vstup - nepřístupný  
Před vstupními dveřmi 6 schodů á 140 mm.  

vedlejší vstup v severním křídle – přístupný – zvonek 

Vstupní dveře jednokřídlé – šířka 1200 mm, se samozavíračem se zpožděním. 

Přivolávací zvonek/interkom – v. 1150 mm 

Interiér 1.NP – zvýšené, je od vstupu v severním křídle přístupné šikmou 

schodišťovou plošinou. 

1.PP až 4.NP jsou přístupná výtahem z jižního křídla školy. 

Výtah Kabina šířky 1100 mm a hloubky 1400 mm. Dveře samočinně vodorovně 

posuvné šířky 800 mm. Výška přivolávacího tlačítka 1100 mm. Tlačítka 

nejsou označena Braillovým písmem.   

Šikmá schodišťová 

plošina 

přístupná   

Šikmá schodišťová plošina š. 1000 mm, hl. 800 mm o nosnosti 250kg je 

umístěna za vstupem v severním křídle školy. 

WC přístupné – závada, ve 4.NP 

WC kabina  - š. 2200 mm, hl. 3000 mm a atypická výseč s umývadlem – 

výška mísy 510 mm.  

Kabina je vybavena signalizačním systémem nouzového volání u WC mísy, 

signalizace vyvedena  na chodbu u dveří. 

přístupné – závada, v 1.PP (u jídelny) 

WC kabina  š. 2000 mm, hl. 1600 mm – výška mísy 510, volný prostor před 

mísou 430 mm. 

Kabina je vybavena signalizačním systémem nouzového volání u WC mísy 

signalizace vyvedena  na chodbu u dveří 

Šatny přístupné s dopomocí 

V 1.PP v severním křídle školy, přístupné výtahem z jižního křídla  přes  

2 vyrovnávací rampy o sklonu 12% v délce 6000 mm ve středovém křídle 

školy. 

Tělocvična nepřístupná        

Přístup školou do tělocvičny je z 1.PP přes šatny a 3 schody a´ 145 mm. 

nepřístupná  
Vstup z venkovního prostoru 5 schodů a´185 mm. 

Tímto vstupem dochůzné i školní hřiště. 

WC a sprcha : není 
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Jídelna přístupná s dopomocí 

V 1.PP ve středovém křídle školy, přístupná výtahem z jižního křídla  přes  

vyrovnávací rampu o sklonu 12% v délce 6000 mm.  

Družina přístupná s dopomocí 

V 1.NP v severním  křídle školy, přístupná výtahem  z jižního křídla nebo 

schodišťovou plošinou od vedlejšího (bezbariérového) vstupu. 

  

Přemapováno 12/2019 zpracoval: A.Bělohlávková 
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