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Obecná ustanovení
Tento provozní řád slouží pro zvýšení bezpečnosti osob pohybujících se na školním dvoře.
V celém areálu, jakož i v budově školy je přísný zákaz kouření, konzumace alkoholu a užívání
drog.
Přístup na školní dvůr
Vstup na školní dvůr je možný z ulice Sovova a z ulice Osvobození. Vstup z ulice Osvobození
je časově neomezen, vstup ze Sovovy ulice je z bezpečnostních důvodů od 8:30 hod. uzavřen.
Vjezd pro motorová vozidla do školního dvora je pouze pro osoby s oprávněním k vjezdu,
přičemž stání motorových vozidel je možné pouze na místech k tomu vyhrazených
(viz podrobný situační nákres školního dvora).
Dočasné stání je určeno především pro rodiče, kteří přivážejí své děti do školy a pro hosty
přicházející na krátkodobou návštěvu. Ostatní místa jsou vyhrazena pro konkrétní vozidla
sloužící zaměstnancům soukromé ZŠ a MŠ Lingua Universal a osobám s oprávněním od školy
Lingua Universal, Litoměřice.
Při vjíždění do školního dvora platí přednost při vjezdu, odjíždějící vozidlo musí dát přednost
v jízdě.
Každý řidič vjíždějící do školního dvora dbá na bezpečnost chodců, především dětí a žáků
školy.
V době, kdy je školní dvůr uzavřen, je možné využít k parkování parkovací stání v ulici
Palachova (navazuje na ulici Sovova) u kina Máj, zde se nachází dostatečné množství
parkovacích míst, která nejsou zpoplatněna.
Při výjimečných situacích, kdy bude nutné zajistit vjezd pro motorové vozidlo v době
uzavřeného školního dvora, je možné kontaktovat sekretariát školy na tel: 416 733 690.
V Litoměřicích dne 1. 09. 2017
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