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Základní škola Pardubice - Benešovo náměstí
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Benešovo náměstí 590
530 02 Pardubice

telefon
e-mail
web

464 629 213, 464 629 210
skola@benesovka.cz
www.benesovka.cz

Parkování
Přístup

Před budovou školy jsou na parkovišti vyhrazena 2 stání pro ZTP.
K hlavnímu vstupu po chodníku ze zámkové dlažby a z dlaždic 50 x 50 cm.
K výtahu po chodníku ze zámkové dlažby.
K jídelně a družině po chodníku ze zámkové dlažby.
hlavní vstup - nepřístupný
Před vstupem jsou 4 schody (v. 190, 140, 150, 150 mm).
Vstupní dveře dvoukřídlé. Šíře otvíravého křídla 880 mm. Otvírají se ven.
Mají samozavírač. Nemají madlo.
U hlavního vstupu informační cedule o bezbariérovém vstupu.
Je vlevo od hlavního vstupu.

Vstup

vedlejší vstup - přístupný – (výtah)
Umístěn vedle hlavního vstupu vlevo po chodníku ze zámkové dlažby. Na
výtahu je cedulka s tel. číslem. Volat personál školy pro otevření výtahu.
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 zvýšeném 1. NP
WC kabina š. 2130 mm x hl. 2870 mm. WC kabina je vybavena
signalizačním systémem nouzového volání. Signalizace vyvedena nad dveře
WC a do kanceláře školy.
Šatny:

přístupné výtahem v 1. PP.
Většinu šaten tvoří skříňky ve volném prostoru 1. PP. Uličky
mezi skříňkami š. 1350 - 1630 mm. Část šaten jsou klece,
dveře š. 730 mm.

Tělocvična: nepřístupná. Z budovy školy je 9 schodů. Vstup z
venkovního prostoru před školou 1x schod v. 170 mm. Tento
vstup je určen pro veřejnost. Dveře š. 900 mm, otvírají se ven,
mají samozavírač. Nemají madlo.

WC nejsou bezbariérové, šatny přístupné - lavičky v.
460 mm, sprchové boxy o velikosti - ženy - š. 880mm a hl.
990 mm, muži - š. 880 mm a hl. 900 mm.
Přístup na hřiště z budovy školy od tělocvičny, dveře
š. 820 mm. Nemají madlo ani samozavírač. Výškový rozdíl
30 mm. Další přístup na hřiště je brankou š. 1200 mm z
veřejného chodníku.
Jídelna

vstup - přístupný s dopomocí
Je v samostatné budově vedle školy.
Přístup ke dveřím po rampě š. 2200 mm, délky 6 m, o sklonu 9,1 %. Madla
po obou stranách.
Vstupní dveře jednokřídlé š. 790 mm. Otvírají se ven. Nemají madlo ani
samozavírač. Na vstupu výškový rozdíl 50 mm.

Interiér

přístupný
Dveře do jídelny dvoukřídlé, š. otvír. křídla 800 mm. Stoly umožňují podjetí
vozíku.

WC

přístupné ve zvýšeném 1. NP - závada
WC kabina š. 1800 mm x hl. 1860 mm. Není madlo u umyvadla. WC
kabina není vybavena signalizačním systémem nouzového volání.

Družina

hlavní vstup - nepřístupný
Přístup z hlavního chodníku brankou š. 1240 mm.
Před vstupem jsou 3 schody (v. 160 mm).
Vstupní dveře dvoukřídlé. Šíře otvíravého křídla 930 mm. Otvírají se
dovnitř. Mají samozavírač. Nemají madlo.
Družina je v budově vedle jídelny. Jsou vnitřkem propojeny. Dveře
dvoukřídlé, š. otvír. kř. 800 mm. Mají samozavírač, nemají madlo.
zadní vstup - přístupný s dopomocí
Jako vstup do jídelny.
Přístup ke dveřím po rampě š. 2200 mm, délky 6 m, o sklonu 9,1 %. Madla
po obou stranách.
Vstupní dveře jednokřídlé š. 790 mm. Otvírají se ven. Nemají madlo ani
samozavírač. Na vstupu výškový rozdíl 50 mm.

Interiér

přístupný

WC

není bezbariérové - malé kabiny
Možno použít bezbariérové WC u jídelny.
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