
Příkaz ředitelky školy k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků a zaměstnanců 

školy v době stavebních prací – pohyb a pobyt zaměstnanců a žáků školy 

v areálu školy 

ZŠČ – P – 1/2015 

V okolních prostorách základní školy budou zahájeny stavební práce – stavba 

sportovní haly.  

Stavební práce budou zahájeny předáním stavby dne 2. 2. 2015. Stavební 

materiál bude uskladněn ve venkovních prostorách školy, stavební prostor 

bude ohraničen viditelným plotem.  

Pro bezpečný pohyb a pobyt v prostorách školy je vydán tento příkaz, který 

jsou povinni respektovat všichni zaměstnanci, žáci a všechny návštěvy 

Základní školy Černošice, okres Praha – západ, Pod Školou 447 (dále základní 

škola) a nájemci prostor základní školy. 

 

Čl. I  Pohyb ve venkovním areálu školy, v prostorách pavilonu A a B a 

v prostorách školní jídelny 

Zaměstnanci a žáci školy se nebudou zdržovat v bezprostředním okolí stavby. Nesmí 

vstupovat do prostor určených k uskladnění materiálu vymezených viditelným 

ohraničením ani za bezpečnostní pásky či ploty ohraničující prostor stavby. Oplocení 

stavby bude instalováno těsně u terasy (před vchody do budov školy) a těsně za 

vchodem do budovy B. 

Hlavní vchod do nové budovy školy (pavilony A) bude otevřen standardně z ulice 

Školní, využívat ho budou pouze žáci přicházející do ranní družiny a žáci vyučující se 

v tomto pavilonu (mající v tomto pavilonu šatnu). Dále mohou vchod využívat 

zaměstnanci školy. 

Vchod do areálu školy přes terasu pavilonu A a přístup do areálu školy kolem 

pavilonu A se uzavírá. Pro ostatní žáky, zaměstnance a návštěvy budou sloužit 

pouze ostatní vchody dle platných vnitřních směrnic, důležitá je zvýšená opatrnost. 



Jediný přístup k budovám D, C, B je kolem budovy D (mezi dětským hřištěm a 

budovou D). 

 

Asfaltová cesta ke škole (ulice Pod Školou) bude uzavřena od 9. 2. 

- Parkování pro učitele – v ulici Na Vápenici vpravo směrem nahoru – od 

9. 2. 

- Parkování pro školní auto – parkoviště podél ulice K Lesíku 

 

Pohyb žáků v době výuky, včetně přestávek, bez doprovodu učitele v prostorách 

školního hřiště,  se zakazuje.  

Tyto prostory budou žáci využívat pouze s pedagogickým doprovodem a dohledem.  

V době polední přestávky mezi dopoledním a odpoledním vyučováním se žáci zdržují 

v prostorách k tomu určených za přítomnosti pedagogického dohledu nebo opustí 

areál školy s dodržením bezpečného pohybu v okolí školy. 

Přístup na dětské hřiště bude zachován, žáci přicházejí a odcházejí na dětské hřiště 

v době výuky pouze s doprovodem pedagogů, a to se zvýšenou opatrností. 

Přesun žáků v době výuky mezi jednotlivými pavilony je povolen pouze v doprovodu 

pedagogických pracovníků, a to komunikačními zónami k tomu určenými. 

Školník se pohybuje po areálu školy se zvýšenou opatrností a využívá stejné vchody 

a východy jako učitelé, pokud ředitelka školy nerozhodne jinak. Pracovníci úklidu se 

pohybují v prostorách svého pracoviště se zvýšenou opatrností a zbytečně se 

nezdržují v prostorách stavby. 

 

Čl. II  Průběh výuky 

Výuka žáků I. i II. stupně a činnost školní družiny bude probíhat standardně, pouze 

v případě pobytu venku a přesunu do jiných pavilonů se řídí žáci i zaměstnanci školy 

ustanovením Čl. I. 



V případě tělesné výchovy se žáci před výukou shromáždí v prostorách šatny, odkud 

je jejich vyučující vyzvedne. Po ukončení výuky se žáci s vyučujícím vrací opět do 

prostor šaten. Po převlečení, pokud se jedná o poslední vyučovací hodiny 

v dopoledním bloku, odcházejí žáci s pedagogickým dozorem do školní jídelny na 

oběd, nebo opustí areál školy, případně – pokud pokračují v odpolední výuce, se 

odeberou do příslušných učeben, nebo tráví polední přestávku mezi dopoledním a 

odpoledním vyučováním v určených prostorách za přítomnosti pedagogického 

dozoru. 

 

Čl. III  Zajištění bezpečnosti zaměstnanců školy a žáků v prostorách 

tělocvičny a nafukovací haly 

Vstup do pavilonu B z dvora školy se uzavírá. Je zakázáno vcházet na školní dvůr 

(prostor za budovami školy). Přístup k nafukovací hale průchodem mezi budovami A 

a B bude rovněž uzavřen.  

Žáci pod dohledem pedagoga budou využívat pro vstup do tělocvičny  hlavní vchod 

v budově B, do sportovní haly budou vcházet spojovací chodbou mezi pavilonem A a 

B.  

Nájemci budou používat vchod pro návštěvy, případně vchod budovy B a dále pak 

schodiště k tělocvičně nebo spojovací chodbu k nafukovací hale. 

Pohyb a pobyt v těchto prostorách se řídí Čl. I. 

 

Čl. IV  Zajištění bezpečnosti učitelů a žáků školy při výuce ZUŠ – Taneční 

obor  

Žáci navštěvující ZUŠ – taneční obor budou jako vchod do tělocvičny používat vchod 

pavilonu B nebo hlavní vchod u šaten žáků II. stupně. Tento prostor bude sloužit 

zároveň jako východ. Žáci ZUŠ se nebudou zdržovat v prostorách kolem stavebního 

prostoru. 

 

 



Čl. V  Doplňková činnost a kroužky  

Pohyb personálu zajišťujícího doplňkovou činnost a kroužky, včetně kroužků školy a 

pohyb žáků navštěvujících tyto aktivity v prostorách budov školy se řídí tímto 

příkazem. Vedoucí kroužků a doplňkové činnosti zodpovídají za dodržování 

zvýšených bezpečnostních opatření. 

Čl. VI  Návštěvy školy  

V případě návštěvy školy ze strany rodičů či jiných osob, které nejsou zaměstnanci 

školy, je nutné tyto osoby předem seznámit se zněním tohoto příkazu a dohlédnout 

na jejich bezpečný pohyb a pobyt v prostorách školy. 

Návštěvy školy se nepohybují v okolí stavby. 

Pokud zjistí zaměstnanec školy jakékoli porušení tohoto příkazu ze strany žáků, 

cizích osob a ostatních zaměstnanců školy, je povinen na toto pochybení neprodleně 

upozornit vedení školy (ředitelku, zástupce ředitelky). 

Čl. VII Závěrečná ustanovení 

Všechny únikové východy jsou v době mimořádných událostí plně funkční, kromě 

únikového východu ve 2. NP v pavilonu A – tento únikový východ byl dočasně 

zrušen.  

Všichni zaměstnanci a žáci školy jsou povinni tento příkaz ředitele dodržovat. 

Nedodržení tohoto příkazu je považováno za hrubé porušení pracovní kázně. 

Všichni třídní učitelé, včetně zástupu třídních učitelů v případě jejich nemoci apod., 

jsou povinni seznámit žáky školy neprodleně s tímto příkazem a poučení zapsat do 

třídní knihy. Rodiče budou seznámeni s tímto příkazem prostřednictvím webových 

stránek, vývěsky před hlavní budovou školy, v prostorách chodeb budovy C a budovy 

A i  upozorněním v žákovské knížce. 

Příkaz ředitelky školy je platný od 2. 2. 2015 do odvolání. 

PhDr. Romana Lisnerová, ředitelka školy 

 


