
Příkaz ředitelky školy k zabezpečení ochrany a bezpečnosti žáků  

a zaměstnanců školy v době stavebních prací týkající se přístavby budovy B 

 

Č.p. 4 / 2018 

 
V lednu 2018 byly zahájeny stavební práce spojené s přístavbou budovy B ZŠ Černošice 

v ulici Pod Školou. Stavební práce by měly být dokončeny v polovině roku 2019. 

 

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 : 

1. Práce budou trvat 15 měsíců. 

2. Přistavení jeřábu, příprava a oplocení staveniště v prostorách vnitřního 

parkoviště u školy a prostor za budovou B – od 10. ledna 2018.  

3. Samotná stavba bude zahájena 19. února 2018.  

Čl. I  BOZP 

 
Je třeba respektovat veškeré požadavky  bezpečného pohybu v blízkosti staveniště. Přístup 

k hlavnímu vchodu do školy bude z ulice Školní částečně omezen. Kapacita parkoviště bude 

po dobu stavby snížena. Parkovat lze v ulici  K Lesíku nebo v ulici Školní. Parkovací místa 

pro zaměstnance školy v ulici K Lesíku budou vyznačena. Nafukovací hala bude v provozu 

pouze do 15. 2. 2018. Hřiště za budovou A bude možné nadále využívat, ale přístupné bude  

pouze ze školní budovy – krček na A.  

 

Čl. II Závěrečná 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 elektronické žákovské knížce. 

 
Příkaz ředitelky školy je platný od 10. 1. 2018 do ukončení stavebních prací. 

 

 
Mgr. Ludmila Zhoufová, ředitelka školy 

 

 


