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ZŠ Studánka Pardubice

adresa

Pod Zahradami 317
530 03 Pardubice
466 651 602
skola@zs-studanka.cz
http://www.zs-studanka.cz/
Pavilonová škola, pavilony: A1, A2, A3, A4 – dvoupodlažní,
B - dvoupodlažní, C- dvoupodlažní, D – dvoupodlažní, E - jednopodlažní
Pavilony jsou mezi sebou vzájemně přístupné zastřešenými chodníčky.
obecné v areálu školy – vjezd z ul. Pod Zahradami;
V ulici Luční vyhrazena 2 parkovací stání s bezbariérovým přístupem na
chodník.
přístupný
Po chodníku ze zámkové dlažby v ulici Luční vstupní brankou š. 1000 mm
do areálu školy.
Vjezd z ulice Pod Zahradami.
PAVILON “A” – sekce A1, A2, A3, A4 (učebny)
přístupný s dopomocí
Jenotlivé sekce jsou dispozičně řešeny jako řadové a nejsou vzájemně
propojeny, mají samostatné vstupy do jednotlivých sekcí a šaten.
Vstupní dveře dvoukřídlé – š. hlavního křídla 850 mm, bez madla se
samozavíračem.
Interkom ve výšce 1500 mm.
Vstupní dveře k šatnám jednokřídlé – š. křídla 700 mm, bez madla, bez
samozavírače. Šatny klecové – vstupní dveře a dveře z chodby š. 800 mm,
bez madla a bez samozavírače.
sekce A1, A2, A3 – přístupné 1.NP, nepřístupné 2.NP
sekce A4 – přístupné 1.NP a 2.NP šikmou schodišťovou plošinou
Přímé s madlem po obou stranách – sekce A1,A2,A3.
S madlem po jedné straně – sekce A4 (+šikmá schodišťová plošina)
přístupná
Šikmá schodišťová plošina š. 1000 mm, hl. 800 mm o nosnosti 300 kg je
umístěna v 1.NP.
přístupné – závada
Kabina šířky 1600 mm a hloubky 1600 mm. Odsazení WC mísy od zadní
stěny 600 mm. Signalizační systém nouzového volání u WC mísy a u
umývadla mimo dosah a vyveden nad vstupní dveře. Toaletní papír mimo
dosah dítěte.
PAVILON “B” (odborné učebny)
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Parkování

Přístup

Vstup

Interiér
Schodiště
Šikmá schodišťová
plošina v sekci A4
WC v sekci A4

Vstup

přístupný s dopomocí
Vstupní dveře dvoukřídlé – š. hlavního křídla 850 mm, bez madla se
samozavíračem.
Interkom ve výšce 1400 mm.
Vstupní dveře k šatnám jednokřídlé – š. křídla 700 mm, bez madla, bez
samozavírače. Šatny klecové – vstupní dveře a dveře z chodby š. 800 mm,
bez madla a bez samozavírače.

Interiér
Šikmá schodišťová
plošina
WC

Vstup

Interiér
Šikmá schodišťová
plošina
Kantýna pro děti

Vstup

Interiér
WC

přístupný
Přístupné 1.NP a 2.NP šikmou schodišťovou plošinou
přístupná
Šikmá schodišťová plošina š. 1000 mm, hl. 800 mm o nosnosti 300 kg je
umístěna v 1.NP.
přístupné – závada
Kabina šířky 1600 mm a hloubky 1600 mm. Odsazení WC mísy od zadní
stěny 600 mm. Signalizační systém nouzového volání u WC mísy a u
umývadla mimo dosah a vyveden nad vstupní dveře. Prostor mezi mísou a
umývadlem pouze 250 mm.
PAVILON “D” (1.NP – jídelna, šatna)
(2. NP - hospodářský pavilion, učebny, cvičná kuchyň, knihovna)
Přístupný s dopomocí
Vstupní dveře jednokřídlé – š. křídla 950 mm, bez madla se samozavíračem.
Interkom ve výšce 1350 mm
Vstupní dveře do šatny dvoukřídlé – š. hlavního křídla 800 mm, bez madla a
bez samozavírače.
přístupný
Přístupné 1.NP a 2.NP šikmou schodišťovou plošinou
přístupná
Šikmá schodišťová plošina š. 850 mm, hl. 900 mm o nosnosti 225 kg je
umístěna v 1.NP.
přístupná
Výdejní okénko v š. 1200 mm, v. 850 mm s předsunutou plochou hl. 250 mm.
PAVILON “E” (učebny pro první třídy)
přístupný
Závětří před hlavním vstupem a vstupem do šatny je bezbariérově
zpřístupněno pochozí plochou ve sklonu 9%, v délce 2000 mm, navazující
na přístupový chodníček.
Vstupní dveře dvoukřídlé – š. hlavního křídla 900 mm, bez madla, bez
samozavírače.
Zádveří dl. 2500 mm – dveře v zádveří stabilně otevřené.
Interkom ve výšce 1400 mm, umístěn v rohu zádveří – nedostupný pro
vozíčkáře.
Vstupní dveře do šatny jednokřídlé – š. křídla 850 mm, bez madla, bez
samozavírače. Šatny klecové – vstupní dveře a dveře z chodby š. 800 mm,
bez madla a bez samozavírače.
přístupný – 1.NP
přístupné – závada
Kabina šířky1540 mm a hloubky 1580 mm. Výška mísy 500 mm, dl. 600 mm
(před mísou prostor pouze 200 mm), umývadlo v. 900 mm, nástěnná
baterie v. 1100 mm.
chybí: zámek odjistitelný zvenčí, signalizační system nouzového volání,
háček na oděvy, madlo na dveřích, madlo u umývadla, pevné madlo
u WC mísy.

PAVILON “C” (tělocvična)
Vstup

Interiér

Schodiště
WC

přístupný s dopomocí
Vstupní dveře dvoukřídlé – š. hlavního křídla 800 mm, bez madla se
samozavíračem.
Zádveří dl. 1250 mm – dveře v zádveří stabilně otevřené.
Ve vstupní chodbě vyrovnávací rampa ve sklonu 13 % v délce 1200 mm.
Vstup pro veřejnost z ul. Luční – přístupný s dopomocí
Vstupní dveře dvoukřídlé – š. hlavního křídla 800 mm, bez madla se
samozavíračem .
Interkom ve výšce 1450 mm.
přístupný – 1.NP
nepřístupný – 2.NP (gymnastický sál, galerie)
Sprcha - není
Smíšené s madlem po obou stranách, bez kontrastního značení prvního a
posledního schodu.
přístupné – závada
Předsíňka šířky 1400 mm a hloubky 1250 mm, umývadlo v. 870 mm,
nástěnná baterie v. 1050 mm.
chybí: madlo u umývadla, madlo na dveřích
Kabina šířky1400 mm a hloubky 1800 mm.
chybí: zámek odjistitelný zvenčí, signalizační system nouzového volání,
háček na oděvy, madlo na dveřích.

Jídelna

přístupná v 1.NP pavilonu “D” s dopomocí
Boční vstup
Vstupní dveře dvoukřídlé – š. hlavního křídla 800 mm, bez madla se
samozavíračem .

Družina

nepřístupná v 1.NP
Vstupní dveře dvoukřídlé – š. hlavního křídla 800 mm, bez madla, bez
samozavíračem. Na vstupu výškový rozdíl 70 mm. Ke třídě 2 schody á 150 mm.
nepřístupná ve 2.NP
Vstupní dveře jednokřídlé – š. 900 mm, bez madla, bez samozavírače. Za
dveřmi Podesta hloubky 950 mm a schodiště.

Školní hřiště

přístupné – pro veřejnost z ulice Pod Zahradami
Vstupní branka š. 900 mm.
Zázemí správce
Vstupní dveře k místnosti správce jednokřídlé – š. 900 mm, bez madla, se
samozavíračem.
Zvonek ve výšce 1400 mm.
WC – přístupné - závada
Kabina šířky 1750 mm a hloubky 2300 mm, Tlačítko systému nouzového
volání v dosahu z WC mísy vyvedeno do místnosti správce.
chybí - madlo u umyvadla, systém nouzového volání ve spodní úrovni

Hřiště otevřeno pro veřejnost
od 1. dubna do 31. října
po – pá 15 – 19 hod.
so – ne
9 - 19 hod.
Přemapováno

12/2019

zpracoval: A. Bělohlávková

vchod do areálu školy z ulice Luční

vjezd do areálu školy z ulice Pod Zahradami

pavilon A – sekce A1

pavilon A – sekce A2

pavilion A – sekce A3

pavilon A – sekce A4

pavilion B

pavilion E

pavilion D

jídelna – pavilion D

tělocvična – pavilion C

družina vstup do 1.NP

školní hřiště – zázemí správce

tělocvična – vstup pro veřejnost z ul. Luční

družina vstup do 2.NP

