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Základní škola Pardubice – Ohrazenice ul. Trnovská
(2. – 9. třída)

adresa

Trnovská 159
533 53 Pardubice

telefon

kancelář – 466 415 676
ředitelna – 466 415 716
jídelna – 734 854 299, 466 415 541
družina – 734 854 298
sekretariat.zsohrazenice@seznam.cz , zs.ohrazenice@tiscali.cz
www.zsohrazenice.cz

e-mail
web
Parkování
Přístup

Vstup

U budovy na parkovišti nejsou vyhrazena stání pro ZTP. Parkování pouze
obecné.
K hlavnímu vstupu z chodníku brankou š. 2530 mm, dále po chodníku ze
žulových kostek a k zadnímu vstupu k výtahu po chodníku ze zámkové
dlažby.
hlavní vstup - nepřístupný
Před vstupem jsou 2 schody (v. 80 a 150 mm).
Vstupní dveře 2x jednokřídlé š. 970 mm, otvírají se ven, nemají madla a 1x
vstupní dveře dvoukřídlé, šíře otvíravého křídla 810 mm, nemají madlo.
U hlavního vstupu je informační cedule o bezbariérovém vstupu.
Je vzadu kolem budovy.
zadní vstup - přístupný – (výtah)
Kolem budovy po chodníku š. 2050 mm ze zámkové dlažby. Na výtahu je
cedulka s tel. číslem. Volat personál školy pro otevření výtahu.
Výtah je vzadu za budovou. Vstupní dveře do výtahu š. 900 mm, samočinně
vodorovně posuvné.

Interiér

přístupný
Výtahem 1. PP – 3. NP.
Učebny 1. tříd jsou umístěny v odloučeném pracovišti v ZŠ Ohrazenice – ul.
Arbesova.

Výtah

Kabina výtahu š. 1100 mm x hl. 1430 mm. Šířka dveří 900 mm. Dveře
samočinně vodorovně posuvné.

WC

přístupné ve 2. NP
WC kabina š. 2280 mm x hl. 2190 mm. WC kabina je vybavena
signalizačním systémem nouzového volání. Signalizace vyvedena na
chodbu a do sborovny ve 2. NP.
Šatny:

přístupné výtahem v 1. PP.

Samotné klece mají šíři dveří 710 mm.
Tělocvična: nepřístupná.
Je mimo budovu školy. Naproti přes ulici Trnovská 212. Před
vstupními dveřmi je pět schodů. Vstupní dveře jsou
dvoukřídlé, š. otvír. křídla 970 mm, otvírají se ven. Nemají
madlo, mají samozavírač.
WC a sprchy nejsou bezbariérové.
Přístup na hřiště z budovy školy výtahem a dále po chodníku
ze zámkové dlažby. Z venkovního prostoru areálu školy
přístupné.

Přemapováno
Přístup ke škole

Jídelna:

nepřístupná.
Je mimo budovu školy v ul. Arbesova. Před vstupem je
1schod (v. 180 mm). Vstupní dveře dvoukřídlé, š. otvír. kř.
710 mm, mají samozavírač. WC není bezbariérové.

Družina:

přístupná ve zvýšeném 1. NP
V učebnách po výuce.
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zpracovala: Irena Čáslavková

Hlavní vstup

Přístup k zadnímu vstupu

Zadní vstup - výtahem

