Provozní úsek

Příloha č. 1 Zadání architektonické studie SUPŠ Karlovy Vary
Název místnosti, kapacita

Zkratka

Výměra/m2
dle hyg.
požadavků
příp. odhad

Minimální
prostory pro
provizorní
provoz

Stavební program
Popis činností, vybavení, mobiliář, specifika provozu

Provozní úsek A: Školní výuka - uzavřený provoz školy
Kmenové učebny

všechny kmenové učebny umístit v jedné části školy

U1

Kmenová učebna pro 34 žáků

57

ano

U2
U3
U4
U5
U6
U7
U8
U9
U10
U11
U12
U13
U14
U15
U16
U17

Kmenová učebna pro 34 žáků
Kmenová učebna pro 34 žáků
Kmenová učebna pro 34 žáků
Kmenová učebna pro 34 žáků
Kmenová učebna pro 34 žáků
Kmenová učebna pro 30 žáků
Kmenová učebna pro 30 žáků
Kmenová učebna pro 30 žáků
Kmenová učebna pro 30 žáků
Kmenová učebna pro 30 žáků
Kmenová učebna pro 30 žáků
Kmenová učebna pro 24 žáků
Kmenová učebna pro 24 žáků
Kmenová učebna pro 24 žáků
Kmenová učebna pro 24 žáků
Kmenová učebna pro 24 žáků

57
57
57
57
57
50
50
50
50
50
50
40
40
40
40
40

ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano

U18

Kmenová učebna speciální, kapacita 34 žáků

70

Testovací místnost, kapacita 34 žáků

70

Univerzální venkovní učebna, kapacita 24 žáků

výuka obecných předmětů, tradiční uspořádání lavic, po domluvě volit dataprojektor, interaktivní tabuli nebo
"chytrou" stěnu, aktivní reproduktory do 2 rohů místnosti, dobrá akustika, PC učitele
(maximum 34 žáků; min. plocha 1,65 m2 na žáka; vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích ...,
v platném znění)
- ,, - ,, - ,, - ,, - ,, - ,, - ,, - ,, - ,, - ,, - ,, - ,, - ,, - ,, - ,, - ,, pro speciální druhy výuky, třídnické hodiny, besedy, apod.
židle se sklápěcími pultíky na psaní, které se dají přesouvat po místnosti do různého tvaru (U, O nebo
klasického přednáškového uspořádání)
4 pracoviště s počítačem, řečnický pultík na prezentace, pultíky na práci ve stoje, podlahový povrch, na kterém
se dá ležet (provádět relaxační cvičení)
počítače, opticky oddělená pracoviště, pracoviště pro pedagogický dozor
výuka obecných předmětů, možnost zastínění, uvnitř areálu, eliminace hluku z ulice, mobiliář k sezení a psaní
(v blízkosti skladový prostor na mobiliář přístupný zvenku - skládací židle apod.)

Pozn.: v současné době slouží provizorně jako kmenové učebny 1 x PU a 2 x JU

Jazykové učebny

JU1

Jazyková učebna pro 23 žáků

60

ano

JU2
JU3
JU4

Jazyková učebna pro 23 žáků
Jazyková učebna pro 23 žáků
Jazyková učebna pro 23 žáků

60
60
60

ano
ano

výuka jazyků, PC učitel, dataprojektor, 2 aktivní reproduktory v rozích učebny, kvalitní zatemnění, jednomístné
lavice, v zadní části k dispozici 5 PC na půlkruhových stolcích pro práci ve skupině 4 žáků (PC vybaveny
sluchátky a možnosti nahrávání z mikrofonu), popisovatelná zeď („chytrá zeď“) – místo tabule, systém na
zavěšení papírů (plakátů, výtvorů žáků,…), otevřená skříň s policemi na knihy, slovníky, časopisy, řečnický
pultík s mikrofonem – k tréninkovým účelům, dekorace – motivy z anglicky a německy mluvících zemí
(symboly, památky, typické předměty)
- ,, -

- ,, - ,, -

Pozn.: v současné době slouží provizorně jedna jazyková učebna jako grafická učebna

Komplex IT učeben
IKT1

Učebna výpočetní techniky, 15 počítačů

30

IKT2
sklad IT
Servrovna

Učebna výpočetní techniky, 22 počítačů
Sklad IT techniky
Servrovna

44
7
7

ano
ano
ano

výuka IT, PC učitel, PC každý žák, dataprojektor, tabule na fix; úložný prostor na pomůcky - sluchátka apod.,
jeden prezentační stůl 1x1,5 m, možnost úplného zatemnění, klasické uspořádání lavic po jednom žákovi stoly na PC, každý stůl svoje 2 zásuvky a síťový kabel pro připojení do školní sítě, aktivní reproduktory do 2
rohů místnosti, nutné zohlednit kabelovou infrastrukturu
- ,, sklad umístěn bezprostředně u učeben; regály s větší nosností po celé místnosti
vhodné umístění v rámci areálu - sítě vedou do všech částí školy

Komplex přírodovědných učeben
PU1

Přírodovědná učebna pro 34 žáků

70

ano

PU2
sklad PRV

Přírodovědná učebna pro 18 žáků
Sklad pomůcek pro přírodovědnou komisi

36
7

ano

Komplex chemických učeben

výuka přírodních věd, napůl učebna a napůl laboratoř,
PC učitel, interaktivní tabule, tradiční uspořádání lavic, prosklenné skříně na pomůcky, na stolech zásuvky pro
různé koncovky, …
- ,, - + laboratorní pitevní stůl pro preparace se dřezem a vodou
sklad umístěn bezprostředně u učeben; regály, skříně
pro celý komplex platí přísné bezpečnostní předpisy, stranou míst s vyšší koncentrací lidí; všechny místnosti
velmi dobře větrané
výuka praktické chemie, PC učitel, vybavení laboratoře - 18 laboratorních stolů, digestoř, kvalitní odsávání,
speciální rozvody plynu, vody, elektřiny (jedna laboratoř z roku 2014 zůstala v historické budově - většinu
zařízení laboratoře je možné odmontovat a přemístit); pořadí místnostní komplexu chemických učeben tak,
jak by měly být dispozičně řazeny za sebou: váhovna, laboratoř, přípravna, laboratoř, váhovna, a vše průchozí
s uzamykatelnými dveřmi

L1

Laboratoř 1, 18 pracovních pozic pro žáky

100

ano

L2

Laboratoř 2, 18 pracovních pozic pro žáky

100

ano

-,,-

PŘÍPR

Přípravna pro laborantku

40

ano

uprostřed mezi laboratořemi, digestoř, destilátor, jeden laboratorní stůl, pracovní stůl pro laborantku

VÁH1

Váhovna 1

20

ano

VÁH2

Váhovna 2

20

sklad chem1 Sklad laboratorního nádobí, nářadí a přístrojů

100

ano

sklad chem 2 Sklad chemikálií

40

ano

stoly ze zdi, ne na nohách (kvůli eliminaci otřesů), u laboratoře 1, vhodné spojení s laboratoří např. posuvnými
dveřmi
stoly ze zdi, ne na nohách (kvůli eliminaci otřesů), u laboratoře 2, vhodné spojení např. posuvnými dveřmi s
laboratoří 2
v blízkosti přípravny; speciální vybavení dle požadavků legislativy; ve škole je k dispozici; část vybavení v
historické budově
-,,-

137

ano

uzamykatelné skříňky, lavičky

Prostory pro žáky
šatny žáků

Skříňkové šatny

členění na různé zóny, pohodlné prvky na sezení - možnost přemisťování mobiliáře, piáno, relaxační mobiliář,
koberec, pódium, dobíjecí stanice; společná tiskárna
část prostoru - prostor pro svačinové přestávky - stoly a židle, nápojový a kávový automat (voda)

Přestávková hala (dvorana) pro žáky (odpočinková zóna)

studovna 1
studovna 2

Přestávkový venkovní prostor uvnitř areálu
Studovna
Studovna
WC žáků (na každém patře, ev. i v každém rozsáhlejším
komplexu)
Převlékárna, WC a sprcha u vstupních šaten

KÚKK, odbor regionálního rozvoje, 30. července 2019

40
40

ano

lavičky, zeleň
stoly, cca 5 PC pro přípravu na vyučování
-,,-

ano

chlapci / dívky
chlapci / dívky; např. pro žáky, kteří přijedou na kole
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Prostory pro vyučující
prostory pro vedení tvoří kompaktní celek; ze sekretariátu vstup do studijního oddělení, do kanceláře zástupce
i ředitelny, k zástupci a do ředitelny "odhlučněné dveře"; některá pracoviště prosklené dveře

Komplex vedení školy
ředitelna

Ředitelna - 1
Zástupce ředitelky - 1
Sekretariát - 1
Studijní oddělení - 1
Kancelář hospodářky - 1
Kancelář ekonomky - 1
Sborovna
Školní psycholog - 1
Školní metodik prevence - 1
Kabinet výchovného poradce - 1
Kabinet projektového manažera - 1

30

ano
ano
ano
ano
ano
ano

20

20
15

společná tiskárna

k menším jednáním např. předmětových komisí i volnému posezení o volné hodině
ano
ano
ano

Kuchyňka

společná pro sekretariát a sborovnu

Místnost pro schůzky s rodiči / žáky

archiv ped

WC pro vedení a návštěvy
Archiv ekonomky
Pedagogický archiv

30
30

ano
ano
ano

ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano

umístěny převážně v komplexu u svých odborných učeben,
v každém kabinetě prostor pro uvaření čaje, kávy, přívod vody
dva kabinety, každý pro 3 osoby
dva kabinety, každý pro 2 osoby
pro 2 osoby
pro 2 osoby
pro 2 osoby
pro 2 osoby
pro 4 osoby
pro 3 osoby
dva propojené kabinety, každý pro 3 osoby
pro 3 osoby
dva propojené kabinety, jeden pro 3 a jeden pro 2 osoby
pro 3 osoby
pro 3 osoby
pro 4 osoby
pro 4 osoby
pro 2 osoby

ano

muži / ženy

Místnost školníka (technického pracovníka) a údržbáře
Sklad školníka
Dílna údržbáře a školníka
Zázemí uklízečů
Úklidové komory (1 v každém patře)
Sklad úklidových prostředků
WC pro provozní pracovníky

ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano

pro 2 osoby

Místnosti technologií

ano

výměník, apod., dle typu stavby a použitých technologií; preference moderních udržitelných technologií pokud je to vhodné - prezentace technologií (showroom)

Vstupní prostor (vestibul)

ano

důstojný prostor pro vstup personálu, žáků i návštěv; vstup kontrolován bezpečnostním a kamerovým
systémem (nahrazuje vrátnici); obrazovka s informačním systémem, vítání návštěv, mobiliář na sezení,
prezentace výsledků školy; zvážit vodní prvek

Chodby

ano

výstavní vitríny, univerzální stabilní prezentační panely nebo povrchová úprava k tomu vhodná na stěnách

Schodiště
Výtah

ano
ano

Kabinety vyučujících
kabinet 1

muži / ženy

Kabinet keramiků a dílen maturitních keramiků
Kabinet tělocvikářů
Kabinek výtvarné komise u K1
Kabinet výtvarné komise u K2
Kabinet výtvarné komise u K3
Kabinet IT
Kabinet chemie
Kabinet mat - fyz
Kabinet jazykářů
Kabinet sklářů
Kabinet češtinářek a spol. vědní základ
Kabinet oděvářek
Kabinet ekologů
Kabinet grafiků
Kabinet fotografů
Kabinet keramiků u modelářského ateliéru - 2
WC učitelů (na každém patře nebo samosatně i u větších
komplexů)

Provozní a technické prostory

šatna

muži / ženy; u místností provozu

Komunikační prostory

Provozní úsek B. Školní výuka = uzavřený provoz školy, s možností externího provozu "s doprovodem" (není nutný samostatný vchod)
Komplex grafických učeben

G1

Grafická učebna s 15 velkými stoly

50

ano

výuka grafické tvorby, dobré světlo z exteriéru, klimatizace;
prostor může být (částečně) rozdělen průhlednou stěnou na dvě části (vizuální kontrola)- v menší grafická
dílna (stoly na řezání, lepení, tiskárna, plotter)
bez PC pro žáky, PC učitel, velké stoly (1 x 2 m), prezentační panely a lanka na stěnách, u jedné stěny vysouvací
boxy na výtvarný materiál, podsvícený stůl
výuka grafické tvroby, dobré světlo z exteriéru, klimatizace,
PC každý žák, velké pracovní stoly 8 x (1 x 2 m), prezentační panely na stěnách, boxy na výtvarné potřeby,
podsvícený stůl, možnost instalací závěsných lanek - k umísťování plakátů (může býti prostorově, ne jen na
stěnách)
- ,, - ,, -

G2

Grafická učebna s 8 velkými stoly a 15 PC

50

ano

G3
G4

Grafická učebna s 8 velkými stoly a 15 PC
Grafická učebna s 8 velkými stoly a 15 PC

50
50

ano
ano

sklad G1

Sklad materiálu pro grafickou výuku a výstavních klipů

20

ano

umístění bezprostředně u učeben, snadno přístupný, často používaný; regály (na studijní materiály, pomůcky,
ukázkové práce žáků, apod.)+ vysouvací boxy, prostor pro tubusy a jiné rozměrově atypické práce

sklad G2

Depozitář grafických prací

12

ano

úložný systém (dlouhodobá archivace prací)

Komplex výtvarných učeben

K1

Kreslírna multifunkční se stojany i stoly (20 ks)

85

ano

výuka kresby, malby, obhajoby klauzurních prací, dostatek světla z exteriéru, okna na sever, PC učitel,
dataprojektor; variabilní uspořádání, 20 kreslících polohovatelných stolů o velikosti pracovní desky 100 x 70
cm, ateliérové stojany, závěsný systém + velkoplošné nástěnky pro prezentaci prací, výlevka pro barvy,
umyvadlo s teplou i studenou vodou, polohovatelná bodová světla na stropě; možnost kurzů pro veřejnost;
propojení kreslíren dveřmi

K2

Kreslírna multifunkční se stojany i stoly

85

ano

- ,, -
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Název místnosti, kapacita

Zkratka

Výměra/m2
dle hyg.
požadavků
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Minimální
prostory pro
provizorní
provoz

K3
sklad výtv

Kreslírna multifunkční se stojany i stoly
Sklad materiálu a pomůcek pro kreslírny

85
25

ano
ano

MOD 1

Modelářský ateliér se stoly

70

ano

3D

Učebna 3D modelování

MOD 2

Modelovna pro modelování v "hlíně"

sklad mod1
sklad mod2

Místnost pro formování a uložení mokrých rozpracovaných
objektů
Sklad materiálu a pomůcek pro modelování a hotových
výrobků
Venkovní ateliér

ano

Stavební program
Popis činností, vybavení, mobiliář, specifika provozu

- ,, sklad bezprostředně u kreslíren, regály
velká okna na severní stranu, přístup z modelovny, PC učitel, 4 stoly 1 x 2m
"večerní" aktivity pro veřejnost, kurzy ...
10 PC, uvnitř prostor oddělený skleněnou? stěnou s dveřmi pro 3D tiskárnu a 1 PC (2 x 2m), přístup z
modelářského ateliéru i se samostatným vchodem
velká okna na severní stranu, PC učitel, nádoba na vlhkou a suchou hlínu, každá 2 m3, 15 modelovacích
stojanů, regály

60

ano

23

ano

přístup z modelovny, uzavíratelné uložné prostory

23

ano

umístění bezprostředně u ateliérů, regály
plocha v exteriéru, uvnitř areálu - uzavřená od veřejných prostorů, možnost zastínění, návaznost na venkovní
učebnu

23

Komplex odborných učeben fotografů
F1
F2
F3
fotokom
fotokom
sklad fot

Fotografický ateliér
Fotografický ateliér
Fotografický ateliér s počítači
Fotokomora
Fotokomora
Sklad materiálu a pomůcek pro fotografy

72
72
72
15
15
7

ano
ano
ano
ano

výuka fotografie, PC učitel, stropní závěsný světelný systém na focení, světlá výška místnosti 3,5 m
- ,, výuka fotografie, PC učitel, 15 PC každý žák
bezprostředě navazující na F1, vybavení fotokomory
bezprostředě navazující na F2, vybavení fotokomory
bezprostředně navazující na fotografické ateliéry, regály, skříně, výstavní panely, …

Komplex odborných učeben oděvního designu

umístění v přízemí

KD

Krejčovská šicí a střihačská dílna

300

ano

výuka střihu a šití, PC učitel, 2 krejčovké stoly (170x220x80 a 170x300x80), 4 obnitkovací stroje, 12
jednojehlových strojů, + speciální dvoujehlový stroj, 2 kufříkové šicí stroje, otočná židle 12x, krejčovská panna
12x, figurína 3x, vyvíječ páry, žehlící lis, 2 x žehlící prkno, stůl pro práci na kufříkovém stroji, 2 větší skříně pro
uložení galanterie, závěsný a policový systém (v historické budově); kurzy pro veřejnost

sklad oděv1
sklad oděv1

Sklad látek
Sklad hotových výrobků

25
25

ano
ano

umístění bezprostředně u dílny, regály
umístění bezprostředně u dílny, regály

Komplex odborných učeben keramiků

umístění v přízemí

DEK1

ano

dekorování porcelánových výrobků na glazuru i pod glazuru, práce s keramickými barvami, drahými kovy,
listry, solemi, emaily a reliéfními prostředky; rozdělávání materiálů s ředidly a pojivy; stříkání výrobků ker.
barvou; okna na sever; 10 pracovních stolů s lampičkami a židlí, 10 mal. kroužků; 1 plechová uzamykatelná
plechová skříň na keramické materiály, 1 plechová uzamykatelná skříň na pomocné materiály a pomůcky, 3
uzamykatelné skříně na pomůcky žáků, odkládací police na rozpracované výrobky (aspoň 10), skříň na výkresy,
dřez, odpadkový koš na nebezpečné látky, stříkací kabina s digestoří, místnost sousedící s pecí 1, nástěnná
tabule školní
kurzy pro veřejnost

ano

výroba sádrových modelů a forem - místnost s velkými okny, 8- 10 modelářských kruhů s lampičkami, 5 stolů s
žulovou deskou, 10 - 12 židlí, zásobník na sádru, skříňky na materiály, dřez s přepadem, skříňky na nářadí,
míchačka na sádru, prostor pro sušení sádrových forem (např. regál s přímotopem), 4 regály na rozpracované
žákovské práce 120x60x200, 5 polic, nosnost buňky 200 kg, nástěnná tabule školní

SA1

Dílna dekorace

Sádrovna

60

80

VYTV1

Dílna vytváření

70

ano

lití a zatáčení výrobků, sušení výrobků a retušování - místnost s velkými okny, průchozí do dílny pece 2, míchač
na hmotu, 6 stolů, 10 - 12 židlí, 6 regálů 120x60x200, 5 polic, nosnost buňky 200 kg na výrobky a na formy,
dřez s přepadem, kruh na zatáčení keramických výrobků, skříňky na nářadí, prostor pro skladování vratného
keramického odpadu, kompresor, prostor pro sušení syrových výrobků (např. regál s přímotopem), nástěnná
tabule školní

Hrnč.díl.

Hrnčířská dílna pro vytváření z volné ruky

60

ne

vytáčení keramických výrobků na hrnčířském kruhu, stříkací kabina na barevné glazury a sole, 4 hrnčířské
kruhy + 2 stoly, zásobník na keramickou hlínu,skříňky na nářadí, dřez s přepadem, 1 regál 120x60x200, 5 polic,
nosnost buňky 200 kg

Dílna d.č.

Dílna poloprovozu pro školní zakázky

20

ano

GLAZ

Glazovna s elektrickou pecí pro keramiku

40

ano

PŘÍPR

Přípravna hmot

85

ano

BRUS

Brusírna

30

pece 1

Prostor pro 3 vypalovací pece a manipulaci s výrobky

60

ano

110

ano

65

ano

pece 2
pece 3

Prostor pro 2 elektrické pece na přežah porcelánu a
manipulaci s výrobky
Prostor pro plynovou pec na výpal porcelánu s manipulač.
prostory

výroba porcelánových výrobků na zakázku - místnost s velkými okny, navazující, popř. průchozí s dílnou
vytváření, 2 regály 120x60x200, 5 polic, nosnost buňky 200 kg průchozí do dílny pece 2, 3 stoly + regály na
výrobky a formy, dřez s přepadem
příprava výrobků před glazováním, glazování - místnost navazující na pece 3, glazovací vana, stírací pás,
oprašovací kabina na výrobky s odtahem, kompresor, 2 regály 120x60x200, 5 polic, nosnost buňky 200 kg na
výrobky, skříňka na nářadí, dřez s přepadem
manipulace s materiálem, výroba, skladování a úprava porcelánové hmoty a glazury, zařízení potřebná k
výrobě licí porcelánové hmoty (míchač, rozplavovač, váha, vibrační síto s magnety, čerpadlo), umístit v
blízkosti dílny vytváření, popřípadě propojit s vytvářením potrubím pro porcelánovou hmotu, přívod vody pro
údržbu a čištění používaných zařízení s odtokem v podlaze, sklad suché porcelánové hmoty; míchač a
rozplavovač jsou z historické budovy nepřemístitelné, budou se muset nechat nově zbudovat (nejedná se o
prodejná zařízení)
broušení vypálených keramických výrobků - místnost navazující na pece 3, brus na porcelán + leštička
vypalování dekorů na keramiku a porcelán, 3 elektrické vypalovací pece dekorů s odvětráním mimo budovu, 1
regál 120x60x200, 5 polic, nosnost buňky 200 kg na výrobky a pálící pomůcky, sušárna na barvy
vypalování keramiky a porcelánu (přežah), elektrická pec, 2 elektrické pece s odvětráním mimo budovu, 2
regály 120x60x200, 5 polic, nosnost buňky 200 kg na výrobky a pálící pomůcky
manipulace s výrobky před výpalem, ostrý výpal výrobků, plynová pec + 2 regály 120x60x200, 5 polic, nosnost
buňky 200 kg na výrobky a pálící pomůcky
skladování keramických materiálů (barvy, tisky, ředidla, drahé kovy), vzorky dekorovyných výrobků (dekorační
techniky), uzamykatelný, průchozí s dílnou dekorace, 3 regály 120x60x200, 7 polic, nosnost buňky 50 kg, 2
plechové uzamykatelné skříně na keramické barvy, trezor na preparáty drahých kovů
regály na skladování bílého zboží pro dekoraci, v blízkosti dekorace, uzamykatelný, 20 regálů, 120x60x200, 5-7
polic, nosnost buňky 200 kg
regály na skladování ročníkových výrobků, v blízkosti dekorace, uzamykatelný, 8 regálů, 120x60x200, 5-7 polic,
nosnost buňky 200kg
regály - skladování výstavních exponátů roč.prací a mat.prací od roku 1960, 40 - 50 regálů, 120x60x200,5-7
polic, nosnost buňky 200 kg,
3 regály 120x60x200, 5 polic, nosnost buňky 200 kg na skladování materiálů pro sádrovnu, místnost
uzamykatelná, průchozí do dílny sádrovna

sklad ker1

Sklad materiálu a barev

20

ano

sklad ker2

Sklad bílého zboží

25

ano

sklad ker3

Sklad dekorovaného zboží

30

ano

sklad ker4

Depozitář žákovských prací dekorace

100

ano

sklad ker5

Sklad materiálu (sádra a pomocné materiály)

25

ano

sklad ker6

Sklad forem a rozmnožovacích zařízení

25

ano

6 regálů 120x60x200, 5 polic, nosnost buňky 200 kg na skladování sádrových forem a rozmnožovacích zařízení

sklad ker7

Příruční sklad forem u dílny vytváření

20

ano

4 regály 120x60x200, 5 polic, nosnost buňky 200 kg na skladování sádrových forem k výuce, průchozí do dílny
vytváření
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Provozní úsek

Příloha č. 1 Zadání architektonické studie SUPŠ Karlovy Vary
Název místnosti, kapacita

Zkratka

Výměra/m2
dle hyg.
požadavků
příp. odhad

Minimální
prostory pro
provizorní
provoz

sklad ker8

Sklad materiálu u dílny vytváření

10

ano

sklad ker9

Sklad výrobků u dílny vytváření

15

ano

šablon

Šablonárna

20

ano

Převlékárny žáků

ano

Převlékárny pedagogů

ano

Stavební program
Popis činností, vybavení, mobiliář, specifika provozu

2 regály 120x60x200, 5 polic, nosnost buňky 200 kg na skladování materiálu pro vytváření, místnost
uzamykatelná
3 regály 120x60x200, 5 polic, nosnost buňky 200 kg pro uložení rozpracovaných žákovských úkolů a depozitář
žákovských výrobků vytváření, průchozí do dílny vytváření
2 regály, ponk, skříňky na nářadí, stolní vrtačka, bruska
chlapci / dívky; převlékárny, skříňky na pracovní oblečení pro žáky, WC a sprchy společné pro keramický
komplex a sklářský komplex
muži / ženy; převlékárny, skříňky na pracovní oblečení pro pedagogy, WC a sprchy společné pro keramický
komplex a sklářský komplex

Pozn.: v současné době i v budoucnu odborný výcvik učňů na firmách

Komplex odborných učeben sklářů

sklad skl1
sklad skl2

umístění v přízemí

Sklářská dílna - ateliér

45

Brusičská dílna

200

Rytecká dílna
Pracoviště lepení skla
Učebna pro skláře
Sklad brusiva
Sklad skla

75
7
30
35
35

navrhování, velká okna, velké stoly
velká okna (po obou kratších stranách), světlá výška místnosti min. 3,5 m, betonová spádová podlaha s kanálky
za stroji, za každým strojem jímka na kal; schéma bude k dispozici
okna po obou stranách nebo dvě menší dílny s okny po jedné straně; schéma bude k dispozici
bez oken, umělé světlo
stoly, tabule, dataprojektor, skříně na pomůcky a výstavy prací žáků

Pozn.: v současné době i v budoucnu odborný výcvik učňů na firmách

Provozní úsek C: Prostory užívané školou, s možností kontrolovaného vstupu veřejnosti (možnost samostatného vchodu, např. přes recepci)
Tělovýchovný komplex

primárně vstup ze školy

TV

Tělocvična

576

POS
NÁŘ
HŘIŠTĚ
skladTV

Samostatný vstupní prostor z venku
Posilovna
Nářaďovna
Venkovní hřiště
Sklad na pomůcky tělovýchovného komplexu
Šatny se sprchami a WC

180
60
420
25

ano

hodiny tělesné výchovy, sportovní akce, společenské akce, vchod ze školy suchou nohou a další vchod přímo
z venku - možnost samostatného pronájmu tělocvičny

ano

ano
ano
ano

šatny, sprchy, WC - chlapci / dívky / vyučující

Recepce
recepce pro prostory provozního úseku C (mimo tělocvičnu), možnost obsazení personálem v případě akcí
nebo trvale - propojení více funkcí, např. s prodejnou výrobků školy, …
muži / ženy

Recepce veřejné části
WC pro veřejnost

Výdejna jídel

přímý vstup primárně ze školy

Výdejna jídel
Jídelna, kapacita 80
Zázemí výdejny jídel
Zázemí personálu výdejny jídel a kavárny

ano
ano
ano
ano

pro žáky a personál, ev. i externí strávníky
samostatný provozní vstup pro zásobování
šatna, WC
vstup pro veřejnost přes recepci;
zázemí a provozní vstup možnost využít společné pro jídelnu i kavárnu ev. i pro aulu

Kavárna
Prostor výdeje
Prostor pro sezení/stání uvnitř
Venkovní posezení
Přípravna jídel
Sklad

pro žáky a personál, ev. i externí návštěvy
pro žáky a personál, ev. i externí návštěvy
samostatný provozní vstup pro zásobování

Školní knihovna
Knihovna
Sklad knihovny
Kancelář

přímý vstup primárně ze školy
90

ano

Aula

hlavní vstup přes recepci, vstup také ze školy
Aula

100

pro školní i veřejné akce, vzdělávací i společenské, např. odborné přednášky, jednání pedagogické rady, …

Samostatný vstupní prostor
Předsálí
Zázemí pro akce
Místnost / kancelář pro externí přednášející, apod.
Technická místnost pro obsluhu
Místnost pro tlumočníky
Sklad
Přípravna jídel
Úklidová místnost
WC

možnost společenských akcí, výstav

možnost využít společné zázemí jídelny a kavárny
muži / ženy

Výstavní síň historických sbírek porcelánu
Výstavní síň historických sbírek porcelánu
Depozit historických sbírek
Kancelář

vstup přes recepci
100
32

Výstavní síň pro aktuální výstavy
Galerie pro aktuální výstavy
Sklad

vstup přes recepci
150

výrobky školy i mimoškolní výstavy
ano

Další prostory, plochy a zařízení
Byt školníka

ano

3+1, se samostatným vchodem

Školní zahrada

okrasná, uzavřená (odpočinková zóna, přístupná např. o přestávkách)

Kryté parkování pro jízdní kola

pod uzavřením

Parkování (auta, motocykly)

dle minimálních požadavků norem

Nástupní venkovní (shormažďovací) polouzavřený prostor
Oplocení celého areálu
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