
 
 

 
 

 

Základní školy - bezbariérovost - aktualizace k 30. 6. 2017 

  

ZŠ Cimburkova  Zajištění bezbariérového přístupu by bylo technicky i finančně náročné. Sociální zařízení je 
počtem přizpůsobeno stávajícímu počtu žáků. 

ZŠ a MŠ Chelčického  V červenci 2017 bude zahájena výstavba výtahu a úpravy soc. zařízení pro hendikepované. 
Předpoklad uvedení do provozu je 10-11/2017. 

ZŠ Jeseniova  
Vzhledem k zaměření školy - sportovní - není nutné zajištění bezbariérového přístupu. 

ZŠ a MŠ Chmelnice 
Plánována výstavba výtahu, ve 2 patrech bude vybudováno invalidní WC. 

ZŠ Lupáčova  Zajištění bezbariérového přístupu by bylo technicky i finančně náročné. Sociální zařízení je 
počtem přizpůsobeno stávajícímu počtu žáků. Památkově chráněná budova. 

ZŠ Pražačka Celkovou bezbariérovost nelze zajistit, část budovy je stavebně oddělena a přístupna pouze 
druhým schodištěm, výstavba výtahu by tento problém neřešila. 

ZŠ a MŠ J. z Lobkovic  Bezbariérovost nelze zajistit - vstup jediným schodištěm, při vestavbě výtahu by došlo k 
nežádoucímu zúžení únikové cesty, výtah nelze přistavět ani vně budovy. 

ZŠ J. z Poděbrad  
Bezbariérovost nelze zajistit, ZŠ přístupna pouze schodišti, výtah nelze vestavět ani přistavět.  

ZŠ a MŠ J. Seiferta Bezbariérovost nelze zajistit, ZŠ přístupna pouze schodišti, výtah nelze vestavět ani přistavět. 
Památkově chráněná budova. 

ZŠ a MŠ Jarov - ZŠ Zajištění bezbariérového přístupu by bylo technicky i finančně náročné. Vstupní schodiště do 
budovy je úzké. Sociální zařízení je počtem přizpůsobeno stávajícímu počtu žáků. 



 
 

 
 

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

V současné době je zpracována studie na výstavbu výtahu ve dvorním traktu objektu. V co 
nejkratší době budou pokračovat práce na PD pro územní řízení a stavební povolení, včetně 
výstavby nových soc. zařízení pro hendikepované. 

ZŠ a MŠ Chelčického MŠ v ulici Žerotínova  
Zajištění bezbariérového přístupu by bylo technicky i finančně náročné. Schodiště mezi 
jednotlivými patry budovy jsou úzká Sociální zařízení je počtem přizpůsobeno stávajícímu počtu 
žáků. 

  

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. 

 


