
 

 

14.                            Základní škola Pardubice - Staňkova  

adresa Staňkova 128 

530 02 Pardubice 

 

telefon 466 304 030, 724 276 209 

e-mail gisela.kostelecka@zsstankova.cz  

web www.zsstankova.cz  

 

Parkování U budovy na parkovišti nejsou vyhrazena stání pro ZTP. Parkování pouze 

obecné. Nejbližší 1 vyhrazené stání je v ulici Čs armády.  

Přístup K hlavnímu vstupu po asfaltovém chodníku a k zadnímu vstupu k výtahu po 

chodníku ze zámkové dlažby.  

   

Vstup hlavní vstup - nepřístupný  

Před vstupem jsou 4 schody (v. 150 mm). 

Vstupní dveře dvoukřídlé. Šíře otvíravého křídla 900 mm. Mají 

samozavírač. 

U hlavního vstupu informační cedule o bezbariérovém vstupu. 

Je vzadu za budovou ve dvorní části. 

 

zadní vstup - přístupný – zvonek (výtah) 

Na levé straně budovy u vstupu do dvorní části je branka š. 980 mm. Vedle 

branky je na budově školy umístěn intercom, tlačítko ve v. 1040 mm s 

piktogramem vozíčkáře. Nutno zazvonit na personál školy, aby otevřeli 

branku a výtah.  

Výtah je vzadu za budovou. Vstupní dveře do výtahu š. 900 mm, samočinně 

vodorovně posuvné. 

 

Interiér přístupný 

Výtahem 1. PP – 3. NP. 

 

Výtah Kabina výtahu š. 1100 mm x hl. 1400 mm. Šířka dveří 900 mm. Dveře 

samočinně vodorovně posuvné.  

 

WC přístupné ve 2. NP 

WC kabina š. 1870 mm x hl. 2110 mm. WC kabina je vybavena 

signalizačním systémem nouzového volání. Signalizace vyvedena nad dveře 

WC a do kanceláře školy v 1. NP. 

 

 Šatny:            přístupné výtahem v 1. PP.  

                       Samotné klece jsou nepřístupné, protože mají šíři dveří 

                       620 mm.  

 

Tělocvična:   nepřístupná. Z budovy školy jsou schody. Vstup z 

                       venkovního prostoru od hřiště za školou 1x schod v. 140 mm. 
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                      Vstup pro veřejnost od ulice Rožkova má před vstupními 

                      dveřmi 1x schod v. 150 mm. 

                      WC a sprchy nejsou bezbariérové. 

                      Přístup na hřiště z budovy školy výtahem a dále po chodníku  

                      ze zámkové dlažby. Pro veřejnost je vstup bezbariérový  

                      brankou š. 980 mm.  

 

Jídelna:        nepřístupná. 

                      Je v samostatné budově vedle školy. Před vstupem jsou 

                      4 schody (v. 130 mm). Vstupní dveře dvoukřídlé, š. otvír. kř.  

                      850 mm, mají samozavírač. 

 

Družina:       nepřístupná.  

                      Je v samostatné budově vedle školy společně s jídelnou.  

                      Přístup brankou š. 1200 mm. Následuje chodník ze zámkové  

                      dlažby a 4 schody (v. 150 mm). Vstupní dveře dvoukřídlé, 

                      š. otvír. kř. 800 mm. U dveří intercom, tlačítko ve v.1090 mm. 

  

Přemapováno 06/2019  zpracovala: Irena Čáslavková 
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