
 

 

2. Základní škola Jiráskova  I. stupeň  

adresa Pod Kaštany 720, Vysoké Mýto 566 01 

telefon Ředitelna +420 465 424 663, +420 465 325 395 
Kancelář +420 465 424 335 
Školní jídelna  +420 465 424 273, +420 731 412 046   
Školní družina +420 736 227 399, +420 465 424 330 

e-mail Škola info@zs-jiraskova.cz  
Školní jídelna jídelna@zs-jiraskova.cz  
Školní družina druzina@zs-jiraskova.cz  

web www.zsjiraskova.vmyto.cz  

Základní škola Jiráskova I. stupeň se skládá ze dvou budov – nová budova  + stará budova. Do areálu 
školy vedou 2 vstupy.  
Obě budovy jsou v interiéru v 1.NP vzájemně propojeny rampou.  
V areálu školy je sportovní hřiště, které je pro vozíčkáře přístupné.  
Parkování Obecné stání na parkovišti před areálem školy, blíže k hlavní budově - 

1.vstup.   
Obecné stání (před provozovnou Nopek), blíže ke staré budově - 2.vstup.  

Přístup Přístup k nové budově (1.vstup) - bránou (otevřená v době provozu školy). 
Přístupová  komunikace o  sklonu 3 – 4% (u brány), 8,5% (za bránou 
směrem ke vstupu).   
Přístup k hlavní budově  (2.vstup) od obecného stání – brankou.   

Vstup Přístupný – zvonek: Nová budova ZŠ I. stupně - před vstupem schod v. 
125mm, z boku nájezd ke dveřím o sklonu 6%, délky 2m. Vstupní dveře 
automatické. Před vstupem zvonek ve v. 1480mm. Za vstupem prostorný 
vestibul. Z vestibulu 2 x vstup do šaten a do interiéru školy - dveře 
dvoukřídlé o š. křídla 900mm (se samozavíráním, bez madla).  
Nepřístupný: Stará budova ZŠ I. stupně - před vstupem schody. Vstupní 
dvoukřídlé dveře o š. otevíravého křídla 840mm a druhého 730mm (se 
samozavíráním, bez madla). Dveře ze zádveří dvoukřídlé o š. otevíravého 
křídla 900mm a druhého 500mm (se samozavíráním, bez madla).  
Stará budova je přístupná přes novou budovu (viz. vstup nová budova).  

Interiér Přístupný – zvonek: Nová budova ZŠ I. stupně - patrová budova ( 1.NP – 
4.NP). Za vstupem prostorný vestibul. Z vestibulu 2 x vstup do šaten a do 
interiéru školy - dveře dvoukřídlé o š. křídla 900mm (se samozavíráním, bez 
madla). Ve vestibulu přede  dveřmi do interiéru školy zvonek (interkom) ve 
v. 1430mm.   
1.NP: Vedení školy, Školní družiny, Školní jídelna    
2.NP – 4.NP: Učebny , Kabinety     
Nová budova je pro vozíčkáře přístupná, bez výškových rozdílů v interiéru, 
průchody a dveře jsou dostatečně široké a umožňují průjezd vozíku.  
Jednotlivá NP propojuje výtah. V jednotlivých NP jsou bezbariérová WC.  
Přístupné 1.NP: Stará budova ZŠ I. stupně - patrová budova bez výtahu 
(1.NP – 2.NP). V zádveří přede dveřmi do interiéru školy zvonek (interkom) 
ve v. 1500mm. 
1.NP : Kabinety,  Školní družiny, Tělocvična, Učebny  
2.NP:  Učebny   
Stará budova je přístupná pouze v 1.NP, bez výškových rozdílů v interiéru. 
2.NP je nepřístupné, v budově není výtah. 
Tělocvična( stará budova): Přístup do tělocvičny z nové budovy  po rampě, 
dále přes šatny staré budovy.  Dveře do tělocvičny dvoukřídlé o š. křídel 
660mm (bez samozavírání, bez madla), práh 0mm.  



 

 

Jídelna (nová budova): Přístup do jídelny ze staré budovy přes šatny staré 
budovy, dále  po rampě. Dveře dvoukřídlé o š. křídla 900mm (bez 
samozavírání, bez madla).  
Školní zahrada (ze zadu staré budovy) - vstup  ze šaten staré budovy.  

 Tělocvična (1.NP stará budova) je pro vozíčkáře v případě mimoškolních 
aktivit oficiálním vstupem zvenčí  nepřístupná (před vstupem schody), 
přístupná je pouze přes novou budovu školy po rampě (v 1.NP v interiéru 
školy).   

Výtah Nová budova – 1.NP (uzamčený).   
Kabina výtahu š.1100 x hl.1360mm.  Dveře samočinné vodorovně posuvné 
š.800mm. Tlačítka ve výtahu nejsou označena Braillovým písmem.     

Rampa  Dvouramenná rampa (1.NP): 
1.rameno -  sklon 9%, délky 8m, dále podesta délky 1450mm.  
2.rameno -  sklon 9%, délka 10m, šířka ramp a podesty 2800mm, s madlem  
po obou stranách ve v. 930mm.  

WC Nová budova :  
Přístupné – závada: Bezbariérové WC (1.NP). 
WC kabina š. 2430mm x hl. 1700mm. Na dveřích není odjistitelný zámek 
zvenčí. Chybí háček na oděvy. WC kabina není vybavena  signalizačním 
systémem nouzového volání.  
Přístupné – závada: Bezbariérové WC (2.NP a 3.NP totožné). 
WC předsíň – dveře š. 900mm (se samozavíráním, bez madla, bez 
označení), předsíň š. 1800mm x hl. 2300mm. Další dveře do druhé WC 
předsíně - zašupovací š. 670mm (možnost seřízení na větší průchozí šířku). 
WC kabina š. 2100mm x 2300mm. Ve WC kabině není madlo u umyvadla. 
WC kabina není vybavena signalizačním systémem nouzového volání.   
Stará budova – bezbariérové WC není.  

  

Přemapováno 10/2018 zpracoval: R. Zamastilová  
 

 

                 
    Vstup do nové budovy školy                        Vstup do staré budovy školy 

 

 



 

 

                  
     Vstup do tělocvičny (stará budova                    Hřiště v areálu školy  

       školy) 


