
Příkaz ředitelky školy k zabezpečení ochrany a bezpečnosti žáků  
a zaměstnanců školy v době stavebních prací týkající se odvlhčení budovy B 

 
Č.p. 3 / 2017 
 
V květnu 2017 byly zahájeny stavební práce na odvlhčení budovy B ZŠ Černošice v ulici  
Pod Školou. Stavební práce by měly být dokončeny 25. 8. 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). 
 
Harmonogram prací, specifikace: 

1. Práce budou trvat 4 měsíce. 
2. Stavební práce začaly 15. května 2017 ve venkovním prostoru za budovou 

B odstraňováním dlaždic u budovy. Od 16. 5. 17 je prostor vymezen 
zaplocením pod „krčkem“ mezi budovou A a B. 

3. Začátkem června začne otloukání omítek v prostoru školnického bytu, 
kuchyňky, kotelny a skladu, v polovině června se bude pracovat  i               
v  tělocvičně. 

4. Během prázdnin bude kolem celé budovy B výkop .  

Čl. I  BOZP 
 
Je třeba respektovat veškeré požadavky  bezpečného pohybu na staveništi. Od 16. května je 
uzavřen průchod z budovy B od tělocvičny (nouzový východ) na hřiště. Na hřiště se od 16. 5. 
bude chodit pouze „krčkem“ mezi budovami A a B a východem přímo ke hřišti. Tělocvična 
bude uzavřena od 19. června do začátku nového školního roku. 
 
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 15. 5. 2017 do ukončení stavebních prací. 
 
 
Mgr. Ludmila Zhoufová, ředitelka školy 


