
 

 

3. Základní škola Jiráskova II. stupeň 

adresa Jiráskova 317, 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 II. stupeň se skládá ze dvou budov – hlavní budova (3 vstupy) + přístavba (1 
vstup). Obě budovy jsou v interiéru (ve zvýšeném 1.NP)  vzájemně propojeny schodištěm.   
V areálu školy je sportovní hřiště, které je pro vozíčkáře přístupné. 

Parkování Obecné.  
Vstup Přístupný s dopomocí – zvonek: Hlavní budova + jídelna (vstup ze zadu 

budovy – areál školy) - před vstupem zvonek (interkom) ve v. 1600mm.  
Vstupní dvoukřídlé dveře o š. obou křídel 900mm (se samozavíráním, bez 
madla, s prahem v. 30 – 60mm). Dveře nejsou zvenčí volně přístupné, vstup 
možný  pouze po zazvonění a otevření dveří pracovníkem školy.   
Nepřístupný: Hlavní budova - školní družina (vstup z boku budovy) - před 
vstupem schody (2x) bez madla. Zvonek nad schody přede dveřmi ve v. 
1480mm. Vstupní dveře dvoukřídlé o š. otevíraného křídla 750mm (se 
samozavíráním, bez madla) a druhého křídla 420mm. Dveře nejsou zvenčí 
volně přístupné.  
Nepřístupný: Přístavba (vstup ze zadu budovy – areál školy) - před 
vstupem schody (4x) bez madla. 2 x vstupní dveře a 2 x dveře ze zádveří 
automatické. Dveře nejsou zvenčí volně přístupné. Vstup do budovy pouze 
na čip. U vstupu není zvonek.    
Nepřístupný: Vstup (ze předu budovy) – před vstupem schody (4x) bez 
madla. Vstupní dveře dvoukřídlé o š. obou křídel 1000mm (bez madla). 
Dveře nejsou zvenčí volně přístupné. U vstupu není zvonek. Tento vstup se 
nevyužívá. Za dveřmi  schodiště do zvýšeného 1.NP. 

Interiér Přístupné 1.NP: Přístavba je patrová budova bez výtahu (1.NP – 3.NP). 
1.NP: pracovny, cvičný byt, univerzální dílna, kabinety 
2.NP: třídy, kabinety, pracovna chemie  
3.NP: třídy, pracovna přírodopisu, kabinety   
Nepřístupný: Hlavní budova je patrová budova bez výtahu (1.PP – 3.NP). 
Za vstupními dveřmi zádveří - dveře ze zádveří dvoukřídlé o š. obou křídel 
900mm (bez madla). Za zádveřím schody do 1.PP  a do 1.NP.    
1.PP: školní jídelna, kancelář ŠJ 
1.NP: třídy, sborovna 
2.NP: třídy, kancelář, ředitelna 
3.NP: třídy, kabinety 
Nepřístupný: Hlavní budova – školní družina – za vstupními dveřmi 
schodiště do 1.PP (jídelna) a do zvýšeného 1.NP (školní družina).  

Výtah Není v obou budovách.   
Schodiště Schodiště propojující hlavní budovu s přístavbou přímé  š. 2500mm s 

madlem po 1 straně.  
Přístavba + hlavní budova +  školní družina – přímé schodiště s madlem po 
1 straně.  

WC Bezbariérové není.  
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