
Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454 
 

 
Pokyn ředitele školy č. 1/BOZP 2022-2023/ - dodatek 01/2022 
 

Pokyn k zajištění bezpečného pohybu a vstupu cizích osob na stavbu 
 
Informuji Vás, že v prostorách Základní školy národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. 
G. Masaryka 454 stále probíhají stavební práce. V souladu se zněním pokynu ze dne 30. 8. 2022 
upřesňuji tímto dodatkem č. 1 vstupy do budov počínaje dnem 12. 9. 2022. 
 
Pondělí 12. 9. 2022; 06:00 – 08:00 (ranní vstup beze změny) 
I. stupeň + ŠD 

 Vstup do budovy přístavby je možný pouze od katastrálního úřadu, tzv. vchod u školního 
bufetu a po 8:00 z ul. T. G. Masaryka, tzv. hlavní vchod.  

 Od 9:00 dojde k uzavření prostor u vstupu do školy u školního bufetu, včetně přístupu na 
školní hřiště (stavba lešení). 
 

II. stupeň 

 Všichni žáci, kteří mají šatny ve staré budově a stravují se ve školní jídelně, využijí k přesunu 
trasu kolem tělocvičny a ul. Švermova, nebo kolem školy, tzn. ul. T. G. Masaryka a ul. Husova. 

 
Úterý 13. 9. 2022 – Pozor změna 
I. stupeň 

a) Vstup do budovy: 

 1. ročník 
vstup do budovy přístavby od 7:40 do 8:00 vchodem z Husovy ulice (pod školní jídelnou). 

 2. až 5. ročník  
vstup vchodem do velké tělocvičny od 7:40 do 8:00. 

b) Vycházení ze školy 
Všichni žáci vycházejí ze školy (přístavba) vchodem z Husovy ulice (pod školní jídelnou). 

 
Školní družina 

 ranní provoz od 6:00 do 7:30 vchodem z Husovy ulice (pod školní jídelnou), 

 vycházení ze školy  
 do 15.15 vchodem z Husovy ulice (pod školní jídelnou),  
 od 15.30 vchodem do velké tělocvičny, dle stálého rozpisu odcházení žáků ze 

školní družiny (1. ročník – 14:00 a 15:00, 2. -5. ročník 14:15 a 15:15). 
 
 
Třídní učitelé prokazatelně seznámí žáky s tímto dodatkem č. 1 
 
 
 
 
Ve Frýdku-Místku 9. 9. 2022     Mgr. Zbyněk Šostý, ředitel školy
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