
 

Seznámení žáků a pracovníků školy s opatřeními k ochraně zdraví a bezpečnosti v budově a 
přilehlém okolí školy během stavebních prací  
 
Akce: „Stavební úpravy budovy Tavírna 342 v Českém Krumlově - bezbariérové řešení“  
 
V období od 28. dubna 2020 do 30. září 2020 budou prováděny stavební úpravy objektu SOŠZ a SOU, 

Tavírna 342 stavební společností VIDOX, Český Krumlov. Jedná se o zřízení bezbariérového přístupu do 

budovy pomocí venkovní rampy a dále o zajištění bezbariérového pohybu uvnitř budovy pomocí vnitřních 

ramp  v 1. NP a výtahu. Stavebním pozemkem jsou stávající hlavní objekt školy a přilehlá zahrada. 

Stavební práce budou v měsících květnu a červnu probíhat za plného provozu školy podle 
odsouhlaseného harmonogramu činností. Plným provozem je v současnosti označen stav bez povinné 
prezenční výuky, s omezenou výukou a konzultačními hodinami pro žáky vybraných skupin. 
 
Po celou dobu výstavby je nutné dodržovat pravidla:  
- Dbát zvýšené opatrnosti všech osob pohybujících se v okolí školy a v prostorách školy.  

- Nevstupovat do prostor, které jsou ohrazeny nebo do kterých je vstup zakázán z důvodu pracovních 
činností nebo rizik spojených s nezabezpečeným prostorem.  

- Respektovat veškeré informační a výstražné tabulky a sdělení zhotovitele stavby.  

- Respektovat bezpečnostní pokyny zhotovitele stavby, vydávaná v jednotlivých etapách stavby.  

- Sledovat organizační pokyny školy a pokyny zhotovitele stavby, které budou vždy vyvěšeny u 
používaného vstupu do školy.  

- Žáci dbají na zvýšenou opatrnost při průchodu parkovištěm, věnují zvýšenou pozornost pohybu 
vozidel stavebních firem, pohybují se tak, aby neblokovali průjezd aut ke stavbě a vjezd na parkoviště. 

- Firma umístí kontejner na suť a jiný materiál v prostoru parkoviště před hlavním vchodem. Prostor 
s kontejnerem bude označen páskou a do označeného prostoru je přísný zákaz vstupu! 

- Do prostoru za ohrazení či pásku, do prostor označenou jakoukoliv cedulkou stavební firmy označující 
pracoviště, je vstup všem žákům přísně zakázán! 

- Je zakázáno jakkoli manipulovat s předměty souvisejícími se stavebními pracemi (materiál, nářadí, 
stroje, kabely apod.) 

- Je třeba dbát zvýšené osobní bezpečnosti v okolí školy z důvodu možnosti pohybu vozidel stavební 
firmy  a stavebních strojů. 

- Žákům je zakázáno v době před vyučováním, po vyučování a v době polední přestávky zdržovat se 
v okolí školy (parkoviště, prostory u bočního vstupu, u vstupu do tělocvičny).  

- Je nutné omezit pohyb v okolí školy na dobu nezbytně nutnou (příchod do školy, odchod ze školy). 
- V případě potřeby zabezpečení staveniště pracovníkem stavební firmy, jsou žáci povinni respektovat 

pokyny tohoto pracovníka. 
- Žáci se nesmí pohybovat v nebezpečném prostoru žádného provozovaného stroje, technického 

zařízení, přístroje a nářadí. 
- Žáci nesmí vylézat a pohybovat se po dočasných stavebních konstrukcích – lešení! 
 

 
Český Krumlov 22. dubna 2020 
ředitelka školy 
 


