Prevádzkový poriadok
parkovania na parkoviskách SOŠ obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, Prievidza
a jej pracovísk
Prístup na vyhradené parkoviská školy majú iba oprávnené osoby a to:
- zamestnanci školy
- návštevníci školy
- dodávatelia
Parkovacie miesta:
1. Parkovisko na nádvorí školy
2. Parkovisko za školským internátom
3. Parkovisko za školským závodom A-klub
4. Parkovisko za školskou jedálňou
5. Parkovisko za budovou pracoviska VISAGE YOU 4, Ulica Vansovej 25, Prievidza
6. Parkovisko v priestoroch pracoviska Ulica energetikov, Prievidza
Povinnosti zamestnancov
1. Mať viditeľne uloženú parkovaciu kartu za čelným sklom vozidla.
2. Parkovať len na vyhradených miestach.
- pred budovou školy (okrem miest vyhradených pre vozidlá školy a návštevníkov)
- za školským internátom
- za budovou školskej jedálne
- na parkoviskách dielní praktického vyučovania.
3. Parkovať tak, aby parkoviská bolo účelne využité.
4. Dodržiavať obmedzenú rýchlosť v areáli školy a jej pracovísk.
5. Neparkovať pred údržbárskou dielňou a pred garážami.
6. Pri poškodení iného vozidla je ten, kto škodu zavinil povinný nahlásiť túto skutočnosť
na sekretariáte školy
Parkovanie návštevníkov školy
1. Návštevníci školy môžu parkovať na nevyhnutnú dobu iba na vyhradených
pakovacích miestach návštev pre hlavnou budovou školy a na parkoviskách vyššie
uvedených pracovísk.
2. Návštevník je povinný zaparkovať vozidlo účelne, aby boli využité parkovacie miesta.
3. Návštevníci sú povinní dodržiavať obmedzenú rýchlosť v areáli školy a pracovísk.
4. Návštevníci sú povinný nahlásiť prípadné poškodenie vozidla na sekretariáte školy.
Dodávatelia parkujú na vyhradených miestach na nevyhnutnú dobu:
- pred vchodom do budovy školy (A pavilón)
- pred vchodom do budovy B pavilónu
- pri rampe v školskej jedálni
- pri rampe v školskom závode A klub
- vo dvore dielne VISAGE YOU 4
- dodávatelia dodržujú obmedzenú rýchlosť
- prípadné poškodenie vozidiel nahlásiť objednávateľovi
Prevádzková doba parkovísk
1. V čase školského vyučovania na parkoviskách školy od 6.00 – 20.00 h
2. Na parkovisku ŠJ od 6.00 – 18.00 h
3. Na parkoviskách ostatných pracovísk v čase otváracích hodín
4. V čase školských prázdnin je škola otvorená od 6.00 – 14.00 h
5. V čase školských prázdnin sú pracoviská školy zatvorené

Žiakom a cudzím osobám je zakázané parkovať v školských priestoroch!

