
 

 
 

 
 

 

       

        V Lysé nad Labem 18.3.2019 

 

Příkaz ředitelky k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků a zaměstnanců školy 

v době stavebních prací na budově ZUŠ od 20.3.2019 

Od 20.3.2019 budou na budově i uvnitř budovy ZUŠ (4.NP) na Školním náměstí 906 probíhat 

stavební práce z důvodu rekonstrukce 4.NP pro potřeby výuky v ZUŠ.  

Stavba bude prováděna za plného provozu ZUŠ a neměla by omezit běžnou výuku ve škole. 

Předpokládá se však zvýšená hlučnost vyplývající ze stavebních prací. Doprava materiálu a 

přístup na staveniště bude řešen vně budovy pomocí stavebního výtahu. Staveniště bude 

ohraničeno. Stavbou se bude procházet ke hlavnímu vchodu do budovy školy. 

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

respektovat všichni žáci, zaměstnanci a všichni ostatní příchozí do budovy ZUŠ F.A.Šporka a 

nájemci prostor ZUŠ. 

Čl.  I Pohyb ve venkovním areálu školy (před budovou) 

 Zaměstnanci a žáci školy se v prostorách průchodu stavbou budou zdržovat jen po dobu 

nutnou k příchodu do budovy. Žádný žák, zaměstnanec nebo návštěvník nesmí vstupovat do 

ohraničeného prostoru sloužícího pro stavbu, zejména do prostoru stavebního výtahu a lešení. 

Všichni příchozí budou dbát své vlastní bezpečnosti a pohybovat se při vstupu do budovy se 

zvýšenou opatrností. Před budovou je zakázáno parkování a vjezd vozidel vyjma stavby a 

obyvatel sousedících nemovitostí. 

Čl. II  Průběh výuky 

Výuka všech oborů bude probíhat standardním způsobem v časech podle běžného rozvrhu. 



 

 
 

 
 

Čl. III Doplňková činnost (Studio Šikulka, pronájem – Autoškola) 

Pohyb personálu zajišťujícího doplňkovou činnost se řídí tímto příkazem. Seznámí s tímto 

příkazem rovněž doprovod účastníků kurzu Studio Šikulka. Nájemci prostor školy se také řídí 

tímto příkazem a pohybují se při průchodu stavbou se zvýšenou opatrností. 

Čl. IV. Závěrečná ustanovení 

Pokud zaměstnanec nebo žák zjistí jakékoliv porušení tohoto příkazu ze strany žáků, 

zaměstnanců školy nebo cizích osob, je povinen na toto pochybení neprodleně upozornit vedení 

školy (ředitelku, zástupce ředitelky). 

Všichni zaměstnanci jsou povinni tento příkaz ředitelky dodržovat. Nedodržení tohoto příkazu 

je považováno za hrubé porušení povinností vyplývajících z pracovně-právního vztahu. 

Všichni žáci školy jsou rovněž povinni tento příkaz ředitelky dodržovat. Nedodržení tohoto 

příkazu je považováno za závažné porušení Školního řádu. 

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

třídní knihy a žákovské knížky žáka. Rodiče budou s tímto příkazem seznámeni 

prostřednictvím webových stránek školy, na vývěsce na budově školy a na nástěnce v budově 

školy. 

Příkaz ředitelky je platný od 20.3.2019 do odvolání. 

          Mgr.Vlasta Blažková 

           ředitelka školy  

  


