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MŠ Jeseniova 4 
Do MŠ je možný bezbariérový přístup - výtah. soc. zařízení je však koncipováno na současný 
maximální počet dětí. Technické řešení vybudování speciálního soc. zařízení nelze v současné 
době při max. počtu dětí posoudit. 

MŠ Jeseniova 98 
Zajištění bezbariérového přístupu by bylo technicky i finančně náročné. Bylo by možné přistavět 
výtah za předpokladu zmenšení některé ze tříd pro umožnění vstupu do výtahu. Sociální 
zařízení je počtem přizpůsobeno stávajícímu počtu žáků. 

MŠ Jeseniova 204 Bezbariérovost nelze zajistit - úzké schodiště v jediném přístupu do MŠ, výtah nelze vestavět 
ani přistavět. 

MŠ Waldorfská  
Zajištění bezbariérového přístupu by bylo technicky i finančně náročné. Bylo by možné přistavět 
výtah za předpokladu zmenšení některé ze tříd pro umožnění vstupu do výtahu. Sociální 
zařízení je počtem přizpůsobeno stávajícímu počtu žáků. 

MŠ Libická  Bezbariérovost nelze zajistit formou vestavby ani přístavby výtahu. Památkově chráněná 
budova. 

MŠ Na Balkáně  
Zajištění bezbariérového přístupu by bylo technicky i finančně náročné. Bylo by možné přistavět 
výtah za předpokladu zmenšení některé ze tříd pro umožnění vstupu do výtahu. Sociální 
zařízení je počtem přizpůsobeno stávajícímu počtu žáků. 

MŠ Na Vrcholu  Předpoklad celkové rekonstrukce objektu. V současné době je zpracována studie, pokračují 
práce na PD pro územní řízení. Rekonstrukcí se objekt stane částečně bezbariérový. 

MŠ nám. J. z Lobkovic  Bezbariérovost nelze zajistit - úzké schodiště v jediném přístupu do MŠ, výtah nelze vestavět 
ani přistavět. 

MŠ Milíčův dům  Bezbariérovost nelze zajistit - úzké schodiště v jediném přístupu do MŠ, výtah nelze vestavět 
ani přistavět. 



 
 

 
 

MŠ Sudoměřská  
Do MŠ je možný bezbariérový přístup. Soc. zařízení je však koncipováno na současný maximální 
počet dětí. Technické řešení vybudování speciálního soc. zařízení nelze v současné době při 
max. počtu dětí posoudit. 

MŠ U Zásobní zahrady  
Do MŠ je možný bezbariérový přístup. Soc. zařízení je však koncipováno na současný maximální 
počet dětí. Technické řešení vybudování speciálního soc. zařízení nelze v současné době při 
max. počtu dětí posoudit. 

MŠ Vozová  MŠ je složená z několika pavilonů. Bezbariérově přístupná je pouze 1 třída jednoho pavilonu, 
nelze zajistit přístup do tělocvičny, společenského sálu a dalších prostor budovy. 

MŠ Pražačka   

Bezbariérovost nelze zajistit formou vestavby ani přístavby výtahu. 

ZŠ a MŠ Chelčického MŠ v ulici Žerotínova  

viz. ZŠ 

ZŠ a MŠ nám. J. z Lobkovic  MŠ v ulici 
Perunova viz ZŠ 

ZŠ a MŠ J. Seiferta MŠ v ulici Přibyslavská  

Bezbariérovost nelze zajistit - úzké schodiště v jediném přístupu do MŠ - viz ZŠ. 

ZŠ a MŠ Jarov 

Bezbariérovost je možné zajistit vestavbou plošiny. 

  

Další podmínkou bezbariérovosti objektů je vybudování speciálních WC pro invalidy, což znamená zohlednění technických, provozních a 
kapacitních podmínek. Což v této fázi není možné objektivně posoudit. 

 


