Školy bez bariér
Župné stredné školy vytvárajú podmienky na štúdium aj žiakom s telesným hendikepom
Na stredných školách
v Žilinskom samosprávnom kraji študuje aktuálne viac ako 24-tisíc žiakov. Krajská samospráva
zlepšuje podmienky na
štúdium, rekonštruuje
a modernizuje školské
budovy. Mnohé z nich
majú bezbariérové prvky.

štrukciou, ktorá sa uskutočnila predovšetkým s pomocou eurofondov a Žilinskej
župy. „Mali sme vtedy možnosť vybudovať v rámci projektu aj bezbariérové prvky
a túto možnosť sme samozrejme uvítali. Takže dnes
máme okrem prístupovej
rampy, výťahu aj bezbariérové toalety,“ hovorí riaditeľka školy Elena Siráňová.
Túto výhodu, ktorú poskytuje škola v tomto rozsahu ako
jediná v regióne, prezentuje
aj žiakom základných škôl,
ktorí sa rozhodujú, kam na
strednú školu. Podľa jej slov,

Obchodná akadémia
v Martine – historická
budova s modernými
službami
V roku 2010 prešla 130-ročná
historická budova v centre
mesta kompletnou rekon-

výťah využívajú aj pedagógovia s poruchami pohybového
ústrojenstva.

Majú infocentrum
Bezbariérové dielne, telocvičňa, učebne i jedáleň a v neposlednom rade školské infocentrum, ktoré slúži na osobné
konzultácie imobilného žiaka
s učiteľom. Stredná odborná
škola dopravná v Martine –
Priekope vychádza v ústrety
žiakom so sťaženou pohyblivosťou. Túto výhodu oceňuje
v aktuálnom školskom roku
žiačka odkázaná na pomoc
invalidného vozíka.

Aj ďalšie školy v Žilinskom kraji sú bezbariérové
V bezbariérovosti sú jednotkou v regióne

Budú mať väčšie učebne

Obchodná akadémia v Čadci má bezbariérový vchod
priamo z parkoviska. Presun
na vyučovacie hodiny v rámci
jednotlivých poschodí zabezpečuje moderný výťah, ktorý
majú v škole od roku 2009.
Nechýbajú bezbariérové toalety
či špeciálna odpočinková miestnosť pre žiakov na vozíčku a so
sťaženým pohybom.

Stredná odborná
škola polytechnická
v Liptovskom Mikuláši má s telesne
hendikepovanými
študentmi skúsenosti. Aj na základe
toho skvalitňujú pre
nich podmienky.
V škole v týchto
dňoch realizujú
stavebné práce,
ktorých súčasťou je
rekonštrukcia toaliet
i zväčšovanie učební. V tomto projekte,
ktorý financuje
Žilinský samosprávny kraj, myslia aj na
bezbariérové prvky,
ktorých súčasťou sú
aj špeciálne upravené toalety. Škola už
v súčasnosti disponuje bezbariérovým
vstupom a môže sa
pochváliť aj dvoma
výťahmi.

Prebudovali výťah
Gymnázium Antona Bernoláka v Námestove prispôsobilo svoje priestory pre telesne znevýhodnených
študentov. Pohyb v budove im uľahčuje elektrická plošina pri vstupe do hlavnej budovy. Nechýba ani
bezbariérové sociálne zázemie. Pôvodne nákladný výťah pred rokmi prebudovali na osobný, pričom dnes
jeho služby každodenne využíva študent odkázaný na invalidný vozík. Tam, kde nevedie výťah vybavili
schodisko sedačkou pre imobilných.

Dopravná akadémia v Žiline získala bezbariérový vstup počas rekonštrukcie,
ktorá sa realizovala s pomocou eurofondov a župy. Dnes škola disponuje aj bezbariérovou toaletou.
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