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ROZŠÍŘENÍ ZŠ KOLOVRATY – NOVÝ PAVILON
KOLOVRATY PRIMARY SCHOOL EXTENSION – NEW PAVILION
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Rozšíření ZŠ Kolovraty o nový pavilon řeší navýšení kapacity základní 
školy v Kolovratech o tři kmenové učebny s 90 dětmi. objekt je 
samostatně fungující školskou stavbou se sociálním zázemím a prostory 
pro pedagogy.
V navrženém objektu jsou umístěny 3 nové učebny, každá pro 30 dětí. 
Z chodby jsou dále přístupné šatny, sklady, sborovna, WC chlapci a dívky, 
WC pedagogové, WC pro vozíčkáře a úklid s kotelnou.
Fasádu stavby tvoří světle šedá omítka, zvýrazněny jsou meziokenní 
pilíře v pastelových barvách. okna budou plastová v šedé barvě. 
Jihozápadní průčelí je členěno okenními otvory s vysokým parapetem, je 
orientováno k železniční trati. Hlavní prostory tříd jsou osvětleny velkými 
okny ze severovýchodní fasády, která je orientována na opačnou stranu 
od železniční trati a je tak více chráněná proti hluku.
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Proposed one pavilion extension to existing primary school in Kolovraty 
increases capacity of the school by three classrooms and 90 pupils. the 
whole object operates as independent educational building with all 
necessary hygienic facilities and premises for pedagogic staff.
the proposed part of the building contains 3 new classrooms, each 
for 30 children. the corridor allows access to changing rooms, storage, 
pedagogic staff room, pupil bathrooms, pedagogic staff bathrooms, 
disabled bathroom and utility room with boiler room.
Facade finish of the building is proposed in grey render, only pillars 
between windows are highlighted by crayon colours. PVC windows are 
proposed with grey frames. South-east elevation is divided by windows 
with high window sill and it is facing a railway corridor. the main areas 
of the classroom provide natural light through large windows in north-
east facade. this facade is facing the opposite direction away from the 
railway tracks and thus is better protected against noise pollution.


