
Příkaz ředitelky školy k zabezpečení bezpečnosti a ochrany žáků  
a zaměstnanců školy v době stavby centrálních šaten a rekonstrukce školní 
jídelny. Zajištění bezpečného pohybu a pobytu zaměstnanců a žáků školy 

v areálu školy. 
 
 

Č.p. 1 / 2016 
 
V červnu 2016 byly zahájeny stavební práce na stavbě nových centrálních 
šaten a rekonstrukce školní jídelny. 
 
Stavební materiál bude uskladněn ve venkovních prostorách školy a 
stavební prostor bude ohraničen viditelným kovovým plotem. Stavební 
práce by měly být dokončeny 18. 8. 2016 ( školní jídelna) a 30.11.2016 ( 
centrální šatny). 
 
Pro bezpečný pohyb a pobyt v prostorách školy je vydán tento příkaz, který 
jsou povinni respektovat všichni zaměstnanci, žáci, nájemci a návštěvníci 
Základní školy Černošice, příspěvkové organizace, Pod Školou 447 ( dále 
jen základní škola). 
 
Harmonogram prací, specifikace: 
 
Předávání staveniště-1. 6. 2016 
 
Vymezení komunikačních zón pro školu: 

� Přístup do budovy B + C je pouze 1. vchodem směrem od stavby  
do budovy B. Hlavní vchod do budovy C je od 1.6. znepřístupněn. 

� Vchod do budovy A ( určen pro žáky 1. a 2. tříd a družiny) z ulice Školní 
zůstává bez omezení. 

� Pro všechny další žáky školy, pedagogy, návštěvníky a nájemce je určen 
již zmíněný vchod do budovy B ( ulice Pod Školou). 

� Cesta podél budovy C je od 1. 7. 2016 znepřístupněna. Z ulice K Lesíku je 
přístup ke vchodu do budovy B pouze asfaltovou cestou podél dětského 
hřistě. 

� Z důvodu bezpečnosti žáků jdoucích do školy z ulice K Lesíku je vjezd na 
parkoviště do areálu školy před budovu B v ranních hodinách omezen 
(od 7.30 do 8.00 ). 
 

 



Čl. I  Pohyb ve venkovním areálu školy, v prostorách budov 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. 
 
Pohyb žáků v době výuky, odpolední družiny, včetně přestávek, bez doprovodu 
učitele či vychovatele v prostorách dětského hřiště, se zakazuje. Přístup na 
dětské hřiště je  zachován pouze brankou z ulice K Lesíku. Branka z ulice Pod 
Školou je po dobu stavby šaten zrušena. 
 
Vzhledem k tomu, že šatny mají propojit budovu B a C, v době stavby šaten 
budou obě budovy propojeny provizorním koridorem, který bezpečně oddělí 
stavbu od běžného provozu školy. 
 
Šatní skříňky budou provizorně umístěny z prostoru původních šaten do 
vestibulu a na chodby v budově B. Zmenšení prostoru bude klást velké nároky 
na bezpečný pohyb žáků v době ukončení vyučování. Přesuny žáků jsou 
povoleny pouze za doprovodu pedagogických pracovníků, a to komunikačními 
zónami k tomu určenými. 
 
 
Čl. II   Pr ůběh výuky 
 
Výuka žáků 1. i II.stupně a činnost školní družiny bude probíhat standardně, 
pouze v případě pobytu venku a přesunu do jiných budov se žáci i zaměstnanci 
školy řídí ustanovením Čl.I. Vzhledem k náročnosti rekonstrukce školní jídelny 
byl na základě povolení MŠMT posunut začátek školního roku 2016/ 2017 na 
19. září 2016. 
 
 
Č. III  Dopl ňková 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. IV Návštěvy školy 
 
V případě návštěvy školy ze strany rodičů či jiných osob, které nejsou 
zaměstnanci školy, je nutné tyto soby předem seznámit se zněním tohoto příkazu 
a dohlédnout na jejich bezpečný pohyb a pobyt v prostorách školy. 
 
 
Čl. V Závěrečná ustanovení 
 
Všichni zaměstnanci a žáci školy jsou povinni tento příkaz ředitlky školy 
dodržovat. Nedodržení tohoto příkazu je považováno za hrubé porušení pracovní 
kázně. 
 
Všichni třídní učitelé, včetně zástupců 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 a upozorněním v žákovské knížce. 
 
 
Příkaz ředitelky školy je platný od 1. 6. 2016 do odvolání. 
 
 
Mgr. Ludmila Zhoufová, ředitelka školy 
 
 
 
 


