Nařízení ředitelky k provozu školy
(po ukončení rekonstrukce šaten)
Č.j.: Ř/I/2021/01

Z důvodů ukončení stavby „Rekonstrukce šaten“ v areálu Střední školy polygrafické,
Střední novosadská 87/53, 779 00 Olomouc (dále jen škola)

STANOVUJE

ředitelka školy s platností od 1.3.2021 tyto zásady organizace příchodu žáků do školy:
• Žáci vstupují do areálu školy brankou pro pěší vedle vstupní brány, vchod z ulice se
zamyká a je určen pouze pro návštěvy.
• Žáci, kteří přichází na odborný výcvik, prochází areálem školy a pokračují k budově
dílen, kde platí stávající pravidla pro vstup do budovy dílen.
• Žáci, kteří přichází na teoretickou výuku, vstupují novým hlavním vchodem do
budovy teoretické výuky, původní vchod do spojovacího krčku slouží pouze jako
únikový východ a zamyká se.
• Při vstupu novým hlavním vchodem do budovy teoretické výuky jsou žáci povinni
se registrovat prostřednictvím ISIC karty nebo čipu, čímž si otevřou hlavní dveře a
mohou vstoupit do prostoru šaten.
• V přízemí budovy teoretické výuky se nachází šatny, zde si žáci odloží oblečení a
obuv do přidělených šatních skříněk a po přezutí pokračují do svých tříd.
• Povinnosti žáků souvisejících s provozem šaten jsou upraveny Provozním řádem
šaten, který je vyvěšen v jejich prostorách.
• Žáci jsou povinni si své skříňky zamykat při příchodu do školy i při odchodu ze školy,
za ztrátu věcí z otevřené skříňky nenese škola žádnou odpovědnost.
• Po skončení výuky nebo při dřívějším odchodu z teoretického vyučování jsou žáci
povinni se opět registrovat, a to v chodbě při výstupu ze šaten. Hlavní dveře se při
odchodu ze šaten otevírají mechanicky.
• Žákům se zakazuje pouštět do budovy teoretické výuky a prostoru šaten cizí osoby.
• Vstup do budovy teoretické výuky a prostoru šaten je monitorován kamerovým
systémem.
• Média jako je ISIC karta nebo čip se používají rovněž při odběru stravy ve školní
jídelně.
• Tento režim platí trvale
V Olomouci dne 25.2.2021
PhDr. Marcela Hanáková, v.r.
Ředitelka školy

