
Příkaz ředitelky školy k zabezpečení ochrany a bezpečnosti žáků  
a zaměstnanců školy v době stavebních prací v lokalitě pole pod ulicí  

Pod Školou.  
 

Č.p. 2 / 2017 
 
V dubnu 2017 byly zahájeny stavební práce na poli před budovou školy v ulici Pod Školou. 
Stavební práce by měly být dokončeny 15. 9. 2017 

 
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). 

1. Práce budou trvat cca 5 měsíců, stavět se bude nová cesta ve tvaru kříže a 
všechny související sítě z ulice Školní a zároveň prodloužení ulice Zd. 
Škvora, jež nahradí dnes používanou cestičku. Vizualizace dokončené 
lokality je k nahlédnutí zde: http://parcelycernosice.cz/galerie/  

2. nyní se začne se zařízením staveniště a skrývkou cca 30cm vrstvy ornice, 
aby mohli nastoupit na kontrolu území archeologové. 

3. za cca 2-3 týdny se už začne kopat opravdu hluboko - hlavně zásakové 
objekty na dešťovou vodu  a splašková kanalizace. Na stavbě se budou 
najednou pohybovat až 3 dodavatelské firmy (cesta, elektrický a datový 
kabel a může tam někdy být celkem rušno). Stavební práce budou 
pokračovat až do konce prázdnin, vše chceme uzavřít kolaudací v 
plánovaném termínu do 15/9/2017. 

 
Čl. I  BOZP 
Je třeba respektovat veškeré požadavky  bezpečného pohybu na staveništi. Bude uzavřen 
průchod z ulice Zd. Škvora (cestička od nádraží) směrem nahoru ke škole, prostor bude 
označen a přehrazen zábranou. Cestička nahoře nad schody bude rovněž uzavřena zábranou a 
do kolaudace platí zákaz používání současné zkratky z nádraží do školy. Přístup do školy 
bude pouze z ulic Školní a K Lesíku.   
 
Čl. II Záv ěrečná ustanovení 
Všichni zaměstnanci a žáci školy jsou povinni tento příkaz ředitelky školy dodržovat. S tímto 
příkazem budou seznámeni i nájemci, kteří provozují odpolední aktivity ve škole. 
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, infopanelu 
v centrální šatně a upozorněním v žákovské knížce. 
 
Příkaz ředitelky školy je platný od 5. 4. 2017 do odvolání. 
 
Mgr. Ludmila Zhoufová, ředitelka školy 
 



 
 
 


