
Podmínky provozu a vnitřní režim ve školním roce 2020/2021  

ZŠ A MŠ STŘELICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, 

Komenského 585/2, 664 47 Střelice 

 

I. Hygiena a standard úklidu 

 

a) U vstupu do školních budov jsou umístěny bezdotykové dávkovače na dezinfekci rukou. 

Jedno toto zařízení je instalováno ve školní jídelně. 

b) Ve všech učebnách, tělocvičnách a kabinetech jsou dezinfekční přípravky anticovid-19 

v ručních rozprašovačích, dávkovače tekutého mýdla a jednorázové papírové ručníky. 

c) Na toaletách jsou rozmístěny dávkovače tekutého mýdla na všech umyvadlech, jeden ruční 

rozprašovač s dezinfekcí, bezdotykový vysoušeč rukou nebo jednorázové papírové ručníky.  

d) Třídní učitelé sledují chybějící materiál a v případě potřeby ihned zajistí doplnění za pomoci 

uklízečky nebo školníka. Na toaletách doplňují materiál uklízečky během dne.  

e) V hodinách i o přestávkách učitelé intenzivně a krátkodobě větrají. Na chodbách vyvětrají 

dozorující učitelé. 

f) Šatní prostory vyvětrá uklízečka před příchodem žáků do školy a po jejich odchodu. 

g) Uklízečky vyprazdňují odpadkové koše minimálně jedenkrát za den. 

h) Denně uklízečky provádí důkladný úklid všech místností. Úklid povrchů a ploch se provádí na 

mokro, s použitím dezinfekčního přípravku, koberce vysají. 

i) Uklízečky vícekrát za den provádí dezinfekci povrchů a předmětů, které používá větší počet 

lidí, jako jsou kliky dveří, vstupní madla, spínače světla, baterie u umyvadel, splachovadla, 

tlačítka u zásobníků mýdel a dezinfekce).  

j) Po skončení vyučovací hodiny učitel po sobě utře dezinfekčním přípravkem klávesnici 

počítače a myš. K tomu budou sloužit papírové utěrky umístěné u počítače a dezinfekce na 

umyvadle. 

k) Školník a zástupkyně ředitele pro předškolní vzdělávání sledují případný nedostatek 

materiálu a dezinfekčních přípravků a včas uvědomí ředitelku školy.  

 

II. Provoz školy 

  

a) Příchozí si při vstupu do budovy školy řádně vydezinfikuje ruce. Žák odejde do šatny a 

posléze hned do učebny.  

b) Pobyt zákonných zástupců a dalších osob v budově školy je povolen pouze v nevyhnutelných 

případech a s použitím ochrany úst a nosu, např. roušky.   

c) Žáci během vyučování přebývají co nejvíce ve své kmenové třídě. Chodeb využívají pouze 

účelově, k docházce na toaletu, odchodu na oběd, hromadnému přemístění do jiné učebny 

nebo tělocvičny, apod.  

d) Jazykovou učebnu v přízemí uklízečka vydezinfikuje po každém střídání žáků. Utře desky 

lavic a opěradla židlí.  

e) V počítačových učebnách na konci vyučovací hodiny každý žák použije dezinfekci na 

papírovou utěrku a vydezinfikuje použitou klávesnici, počítačovou myš a desku stolu. Poté za 

dohledu vyučujícího opouští učebnu.  



f) Dozorující učitelé dbají na to, aby se v co nejmenší míře kumulovali žáci I. a II. stupně. 

g) Výuka tělesné výchovy za vhodného počasí probíhá na hřišti.  

h) Učebny I. stupně, ve kterých bude probíhat provoz školní družiny, budou po vyučování 

vydezinfikovány. Jedná se o desky lavic, opěradla židlí a vodovodní baterie. Zajistí uklízečka.  

 

III. Provoz školní jídelny 

 

a) Stravovaný si při příchodu do školní jídelny vydezinfikuje ruce. 

b) Na tác u vydávacího okénka dostane stravu, nápoj i příbor.  

c) Dozorující učitelé dbají na to, aby žáci seděly ve skupinách po třídách, maximálně ročnících a 

omezili mezi sebou zbytečnou komunikaci.  

d) Vedoucí školní jídelny zabezpečí úklid stolů a židlí dezinfekcí několikrát během střídání tříd a 

ročníků. (Dle časových možností.) 

 

IV. Příznaky infekčního onemocnění u žáka 

 

a) Vyučující o této skutečnosti uvědomí vedení školy a žáka umístí do karanténní místnosti 

(kuchyňka). Neprodleně telefonem uvědomí zákonného zástupce, požádá ho, aby si pro dítě 

přijel. Žák bude pod dohledem dospělé osoby – volný učitel, uklízečka, školník. Oba použijí 

roušku. 

b) Žák bude používat toaletu s nápisem karanténa. 

c) Zákonný zástupce bude poučen vedením školy, že má telefonicky kontaktovat praktického 

lékaře. 

d) Tentýž postup platí pro školní družinu.  

e) Třídní učitelé zaktualizují kontakty všech žáků a jejich zákonných zástupců, číslo telefonu, 

email. Žák bude mít toto zapsáno i v žákovské knížce, aby mohl kterýkoliv vyučující 

neprodleně kontaktovat zákonné zástupce.  

f) Aktualizované kontakty všech účastníků vzdělávacího procesu včetně zákonných zástupců 

žáků, dětí a zaměstnanců školy bude mít k dispozici u vedení školy.  

 

V. Doplňující ustanovení 

 

a) Žáci budou mít ve školním batohu 2 roušky a 2 igelitové sáčky pro případ podezření z nákazy. 

b) Se stávající směrnicí ředitelky školy se seznámí všichni pedagogové i nepedagogičtí pracovníci 

na poradách v přípravném týdnu.  

c) Pedagogičtí pracovníci budou seznámeni s dokumentem MŠMT: Provoz škol a školských 

zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19 . 

d) Žáci a jejich zákonní zástupci budou seznámeni s vnitřním režimem školy neprodleně po 

zahájení školního roku.  

e) Všichni dotčení budou průběžně seznamováni s aktuálním stavem reagujícím na „semafor“ 

nákazy a s dokumenty vydanými MZd a MŠMT.  

Ve Střelicích dne 25. 8. 2020     Mgr. Helena Fialová 

                  ředitelka 


