OBJEKT: Základní škola a Mateřská škola, příspěvková organizace
ADRESA:

OPERATIVNÍ KARTA
Stupeň poplachu

SPOJENÍ: Kancelář školy, telefonní číslo:
Trasa jízdy: Požární stanice HZS – Wolkerova – Poděbradovo nám. – Palackého – Jiráskovo nám. –
Plumlovská – (vzdálenost cca … km)
Charakter objektu:
Budova školy je krajní objekt v řadové zástavbě o 2 NP a je částečně podsklepená. Stavební konstrukce jsou
zděné z pálených cihel, stěny a příčky z cihel, stropy jsou dřevěné trámové. Střecha je sedlová s dřevěným
krovem a střešní krytinou z plechu. Podlahy – PVC v učebnách, schodišti a kabinetech, dlažba na chodbách,
a sociálních zařízeních, koberec v ředitelně. Budova není dělena do požárních úseků. Únikové cesty jsou
nechráněné se třemi východy. Jeden na volné prostranství do ulice a dva do dvora. Přístupová a nástupní
plocha je tvořená přilehlou komunikací a parkovištěm. Vytápění objektu je tělesy ústředního topení z kotlů
na plynné palivo v místnosti pro topení (1.NP dvůr). Výkon kotlů je 2 x 24 kW.
Celková výška objektu cca: h = 11,8 m
Rozměry objektu jsou cca 20 m x 30 m (včetně dvora).
c

Uspořádání objektu:
1.NP: šatna, ředitelna, sborovna, třída ZŠ, výdejna stravy, jídelna, úklidová místnost, třída MŠ, herna,
lehárna, chodba, sociální zařízení, dvůr - plynová kotelna, sklad, keramika, sklípek
2.NP: třídy ZŠ, chodba, šatna, sociální zařízení, vchod na půdu
Vodní zdroje: Nejbližší podzemní hydrant 75B je cca 30m od školy v silnici před budovou č. 237/66.
Další hydrant je cca 65m od hlavního vchodu do školy za říčkou před budovou
nákupního střediska.
DOPORUČENÍ PRO VELITELE ZÁSAHU:
§ V objektu je max. počet osob: 88 žáků ZŠ, 44 dětí MŠ a 20 pracovníků školy.
§ V mateřské škole se běžně vyskytují děti od tří do šesti let, občasně dochází i děti mladší tří let.
§ Pracovní doba školy je od 6:30 do 17:00.
§ Shromaždiště evakuovaných osob je v prostorách trávníku u školy.
Hlavní uzávěry a vypínače inženýrských sítí:
§ HUP je umístěn venku na budově na čelní zdi (severní strana), v plechové skříni.
§ Hlavní uzávěr vody je umístěn v 1.NP v úklidové místnosti pod schodištěm do 2.NP.
§ Hlavní vypínač el. energie je v 1.NP ve vstupní chodbě.
Znalost objektu má:
§ ředitelka školy – mobil:
§ školnice – mobil:
Zpracoval:
Schválil:

