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ZŠ Pardubice, Josefa Ressla

Adresa:

Josefa Ressla 2258
530 02 Pardubice, Zelené Předměstí

Tel.:
Web:

734 643 543, 734 643 544, 466 303 971
www.zsjres.cz

ZŠ Josefa Ressla - budova ve tvaru písmene U. Sekce A – čtyřpodlažní, sekce B –
dvoupodlažní, sekce C – jednopodlažní. Vstupní hala sekce A je v úrovni terénu.
Parkování:

obecné

Vstup:

přístupný ( sekce A )
Troje vstupní dveře dvoukřídlé, šířka otvíravého křídla
1000 mm ( bez madla, se samozavíráním ). Chybí
kontrastní značení. Přivolávací zvonek v. 1600 mm – bez
možnosti vertikální manipulace vozíčkářem.

Interiér:

nepřístupný
Ze vstupní haly 10 schodů a´150 mm do zvýšeného 1.NP
a 10 schodů a´150 mm do 1.PP ( šatny ).
Sekce B a C jsou propojeny se sekcí A v úrovni
mezipodesty 1.PP a 1.NP a samostatnými vstupy ze dvora
školy.
Vnitřní dveře na požárních úsecích jsou opatřeny
samozavíračem.

Výtah:

není

WC:

není

ŠATNY:

nepřístupné ( sekce A – 1.PP )
Ze vstupní haly 10 schodů a´150 mm do částečně
zapuštěného 1. PP. Dveře 800 mm – práh 80 mm.

TĚLOCVIČNA:

nepřístupná ( sekce C )
Přístup školou do tělocvičny je ze sekce A v úrovni
mezipodesty 1.PP a 1.NP. ( každé schodišťové rameno
má 10 schodů a´150 mm )
Vstup z prostoru dvora - 1 schod a´160 mm.
Tímto vstupem je dochůzné i školní hřiště.
WC a sprcha :

není
přemapováno: říjen 2014

JÍDELNA:

nepřístupná ( sekce B )
Přístup školou do jídelny je ze sekce A v úrovni
mezipodesty 1.PP a 1.NP. ( každé schodišťové rameno
má 10 schodů a´150 mm )
Vstup z prostoru dvora – dveře 700 mm ( bez madla se
samozavíráním ). Úprava proti rozbití spodního
zasklení pěti vodorovnými madly, umožňuje průjezd
pouze v š. 600 mm.
Vodorovná plocha před dveřmi hl. 1200 mm ( dveře
otvírané směrem ven) je vyrovnána rampou ve sklonu 4 %
se školním dvorem.

DRUŽINA:

nepřístupná ( sekce B )
Ve 2.NP.

Škola, šatny, jídelna, družina a tělocvična jsou pro vozíčkáře nepřístupné.
Škola je přístupná pouze na vstupu do vstupní haly.

přemapováno: říjen 2014

