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Základní škola Zlín, Křiby 4788, příspěvková organizace 

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 

část:  21. PROVOZNÍ ŘÁD  
Č. j.:  010/2022                                A. 1. 2. 9.       A10 

Vypracoval: Mgr. Zdeněk Mikoška, ředitel školy  

Schválil: Mgr. Zdeněk Mikoška, ředitel školy  

Pedagogická rada projednala dne: 25. 08. 2022 

Nepedagogičtí pracovníci seznámeni dne: 26. 08. 2022 

Směrnice nabývá platnosti ode dne: 01. 09. 2022 

Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 01. 09. 2022 

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto 

předpisu. 

I. Obecná ustanovení 
 

1.   Na základě ustanovení § 165 odst. 1 písm. a) školského zákona v platném znění vydávám 

      jako statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice je součástí organizačního řádu školy. 

 

2.   Provozní řád je soubor pravidel a opatření spojených se zajištěním hygienických 

      podmínek na prostorové podmínky, vybavení, provoz, osvětlení, vytápění, 

      mikroklimatické podmínky, zásobování vodou a úklid. Zohledňuje věkové a fyzické 

      zvláštnosti dětí a mladistvých, podmínky jejich pohybové výchovy a otužování, režim 

      stravování včetně pitného režimu.  

3. Tento Provozní řád je závazný pro všechny žáky a zaměstnance Základní školy Zlín, Křiby 

4788, příspěvkové organizace (dále jen ZŠ nebo škola).  

4. Provozní řády jednotlivých učeben jsou vyvěšeny v jednotlivých učebnách a jsou 

samostatnou SM č. 14 OŘŠ.  

5. Vymezení účelu 

     Základní škola Zlín, Křiby 4788, příspěvková organizace byla zřízena jako samostatný  

      právní subjekt k datu   1. 1. 2003 s vymezením hlavního účelu ve zřizovací listině: 

      ZŠ poskytuje základní vzdělání a její činnost je vymezena zákonem č. 561/2004 Sb.,         

     o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

      zákon). 
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Údaje o zařízení    Základní škola Zlín, Křiby 4788, příspěvková organizace 

   Křiby 4788, 760 05 Zlín 

   tel.: 577 142 075 

                                    e-mail: zskriby@zskriby.cz 

                                   datová schránka: kr5mun7 

   QR kód školy 

    

   IČO: 71008179 

   Ředitel školy (statutární orgán školy): Mgr. Zdeněk Mikoška 

   Statutární zástupce 

                                    (zástupce statutárního orgánu):     Mgr. Pavel Růžička 

   Typ školy:   základní škola zřizovaná obcí 

   Identifikátor zařízení:  600113990 

   Obor vzdělávání:  79-01-C/01 

   Právní forma:   právní subjekt, příspěvková organizace 

   Škola sdružuje:  

Základní škola, kapacita 700 žáků IZO: 103 019 600 

    

   Školní družina, kapacita 283 žáků IZO: 118 500 279 

    

   Školní jídelna, kapacita 700 jídel IZO: 103 107 517 

    

6.1  Předmět činnosti školy 

6.1.1 Učit a vychovávat žáky podle ŠVP ZV. 

6.1.2 Při organizaci vyučovacího procesu se vychází z vyhlášky MŠMT ČR č. 48/2005 Sb., o 

základním  vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky Škola 

má soustavu povinných a  povinně volitelných předmětů a v rámci doplňkové činnosti 

poskytuje služby v oblasti výuky světových jazyků, provozuje tělovýchovná zařízení a 

zařízení sloužící k rekonvalescenci a rekondici, organizuje kurzy a semináře, pronajímá 

mailto:zskriby@zlinedu.cz


Organizační řád školy – součást: 21. "Provozní řád"  -účinnost od 1. 9. 2022  strana 3 z počtu 25 
 

nebytové a ostatní plochy. K tomuto účelu jsou v provozu odborné pracovny fyziky, 

chemie, přírodopisu, výtvarné výchovy, hudební výchovy, univerzální dílna, učebna 

výpočetní techniky, jazyková laboratoř a tělocvična. 

6.1.3 Škola disponuje oddělením školní družiny. 

6.1.4 Součástí školy jako právního subjektu je školní jídelna s vedoucí jmenovanou ředitelem 

školy. 

6.1.5 Škola organizuje doplňkovou činnost v souladu se zřizovací listinou - na základě 

živnostenských listů. 

 

6.2 Zájmové činnosti školy, kroužky, sportovní vyžití 

 

6.2.1 Sportovní vyžití:  

- specializací školy jsou třídy od 6. do 9. ročníku, kde jsou soustředěni žáci, kteří hrají  

   házenou za Handball club Zlín, 

- plavecký výcvik ve 2. a 3. ročníku,              

- přestávkové dvory pro I. a II. stupeň,  

- relaxační a sportovní prostory na chodbách ZŠ,  

- atletický areál využívaný pro výuku TV  i  v době mimo vyučování včetně víkendů 

         (atletický běžecký ovál, skok daleký, tenis, fotbal, volejbal, basketbal),  

- dvě  tělocvičny v budově ZŠ  (cvičení s hudbou, cvičení s rehabilitačními 

    míči, gymnastika,   relaxační cvičení). 

6.2.2 Zájmové kroužky v rámci školní dužiny: dyslexie, sportovní, výtvarné činnosti,                   

           pohybové hry, práce žáků na  PC, internet, výukové, hudebně-dramatické. 

6.2.3   Nabídka volitelných předmětů: Dramatická výchova, Etická výchova, Cvičení 

           z matematiky, Příprava            k přijímacím zkouškám, Konverzace v anglickém jazyce, 

           Sportovní výchova,            Počítačové praktikum, Psaní na PC, Společenskovědní 

            seminář, Sportovní hry,            Fyzikální praktikum, Estetický seminář, Zeměpisný 

           seminář, Biologické            praktikum, Chemické praktikum. 

           Nabídka nepovinných předmětů: Zdravotní tělesná výchova, klub čtenáře, Tvorba www 

           stránek, Matematicko-fyzikální praktikum, Informační geografie, Ekologické 

           praktikum. 

6.3.   Využívání školní budovy a pozemku pro jiné aktivity školy 

6.3.1   Využití tělocvičen mimo vyučování sportovními družstvy, organizacemi i jednotlivci, 

            pořádání turnajů a soutěží (odpoledne, večer, víkendy). 
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6.3.2 Využití areálu hřiště mimo vyučování včetně víkendů (děti, žáci, dospělí, organizace, 

           sportovní družstva), pořádání turnajů a soutěží pro školy ve Zlínském kraji. 

6.3.3   Pořádání seminářů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, odpoledne. 

6.3.4 Společné činnosti pro žáky a rodiče: programy a kulturní vystoupení pro rodiče a 

veřejnost, ples, akademie žáků, aktivity Klubu rodičů. 

 

II. Režim dne  
 

1. Provoz týkající se aktivit určených žákům 
 

1.1 Provoz školy upravuje „Školní řád Základní školy Zlín, Křiby 4788, příspěvkové 

organizace“. 

1.2 Vyučování žáků je v souladu s platnou legislativou, začíná nejdříve v 7:00 hodin tzv. 

„nultou“ hodinou a končí nejpozději v 17:00 hodin.  

1.3 Rozvrh hodin je vypracováván v maximální míře v souladu s psychohygienickými 

požadavky v rámci aprobační skladby pedagogického sboru. 

1.4 Přestávky mezi vyučovacími hodinami jsou desetiminutové, velká přestávka je stanovena 

na 20 minut (9:40 – 10:00), přestávka mezi dopoledním a odpoledním vyučováním trvá 60 

minut. 

1.5  Do rozvrhu jsou zařazeny aktivity určené žákům organizované školou (nepovinné 

předměty, zájmové útvary, volitelné předměty, jazykové kurzy).  

1.6 Maximální vzdálenost dojíždějících žáků činí 28 km- Ublo. 

        Druh dopravy: autobus, MHD, vlak. 

        Čas prvního příjezdu žáků a posledního odjezdu žáků: 6:30 – 16:30 nebo individuální  

        odjezd (vlastní doprava). 

 

2. Školní družina 
 

2.1 Provoz školní družiny upravuje Vnitřní řád školní družiny 

2.2 Ranní družina je otevřena denně od 6:30 hodin do 7:40 hodin, odpolední družina denně od 

11:40 do 16:30 hodin podle stanoveného rozvrhu pracovních směn vychovatelek ŠD 

  v závislosti na přihlášených dětech.  

2.3 Žáci jsou přihlášeni k pravidelné i nepravidelné docházce.  Nejvíce využívají ŠD žáci 1., 

  2. a 3. ročníku.  

2.4 Pobyt venku: v závislosti na příznivém počasí v souladu s týdenní skladbou zaměstnání 

  ŠD tráví děti cca 1,5  hodiny  v přestávkovém dvoře v areálu  školy a na školním hřišti.   
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3. Vyučovací hodina 

3.1 Časové rozvržení učiva, sestava rozvrhu a režim dne vychází zejména z ustanovení 

          vyhlášky školského zákona č.561/2004 Sb., vyhlášky č. 48/2005 Sb. o základním 

          vzdělávání a Školního vzdělávacího programu ZV „Duhová škola“.  

3.2 Délka trvání: 45 minut. 

3.3     Způsob výuky: je v kompetenci pedagogického pracovníka, který volí skladbu 

          vyučovací hodiny  v souladu s probíraným učivem, skladbou žáků, s návazností  na 

           předcházející vyučovací hodiny apod.,  převládá tradiční způsob organizace výuky 

           s využitím pestrých metod a forem práce ve kmenových třídách a  10 odborných 

           pracovnách, často jsou zařazeny i netradiční způsoby výuky (projekty, exkurze, 

           přednášky, besedy, semináře, vycházky do přírody, laboratorní práce,  peer-

           programy apod.) 

3.4    Vyučovací hodiny jsou metodicky připraveny k pestrému a podnětnému způsobu 

         aktivního učení, zařazována je práce ve skupinách, samozřejmé jsou relaxační 

         minuty, uvolňovací cviky.  

3.5 Většina kmenových učeben na I. stupni mají vyčleněn prostor s kobercem, který je 

           využíván v rámci  vyučovací hodiny i o přestávkách (řízeno učitelem i spontánně žáky). 

3.6     Žáci mohou mít v dopoledním vyučování nejvýše 6 vyučovacích hodin a v odpoledním  

          vyučování nejvýše 6 vyučovacích hodin. Konkrétní počet vyučovacích hodin stanoví 

          škola s přihlédnutím k charakteru vzdělávací činnosti a k základním fyziologickým 

          potřebám žáků. Počet vyučovacích hodin týdně v jednotlivých ročnících a předmětech 

          stanoví školní vzdělávací program. 

4. Přestávky 

4.1 Zařazení v režimu: po každé vyučovací hodině, mezi dopoledním a odpoledním 

vyučováním. 

4.2 Délka trvání: 10 minut, velká přestávka po 2. vyučovací hodině 20 minut, polední 

přestávka 60 minut. 

4.3 Možnost pobytu venku: Školní řád umožňuje pobyt žáků venku, a to během velké a polední 

         přestávky,  s možností využít sportovního a relaxačního zařízení ve venkovních  

         přestávkových prostorách školy. 

5. Režim práce s počítačem 
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5.1 Zařazení do rozvrhu: vyučovací hodiny výuky práce na PC (informatika, pracovní činnosti) 

jsou v délce 45  minut zařazeny tak, aby tvořily samostatnou jednotku a nenavazovaly na 

sebe. 

5.2 Využití počítače v dalších vyučovacích hodinách (JČ, M, CJ, FYZ, CH, PŘ apod.) je 

koordinováno aktuálním týdenním přehledem rozvrhu práce na PC umístěném ve sborovně, 

přičemž se dodržuje zásada maximálně 1 vyučovací hodiny práce na PC denně v jednom 

sledu.  

5.3 Žáci využívají internet během vyučování s dohledem vyučujícího a v rámci kroužků při 

dodržení stanovených pravidel. 

5.4 Umístění počítačů v učebně PC: počítače jsou umístěny jako samostatná pracoviště 

obrácená zadní stranou monitoru ke stěnám. 

 

6. Režim pracovního vyučování 

6.1 Zařazení: výuka pracovních činností je zařazena do rozvrhu v rozsahu 1 vyučovací hodiny 

týdně.  Učební  plán plně respektuje požadavky Školního vzdělávacího programu ZV. 

6.2 Délka trvání v jednom sledu, přestávky: při zařazení 1 vyučovací hodiny týdně ve všech 

ročnících ZŠ je režim přestávek totožný s jinými předměty učebního plánu. 

6.3 Možnost očisty: dívčí i chlapecká WC mají dostatečnou kapacitu umývadel s teplou a 

studenou vodou,  mýdlem a papírovým ručníkem nebo elektrickým osoušečem. 

6.4 V areálu tělocvičny jsou k dispozici sprchy. Ve školní kuchyňce jsou dřezy,   umývadlo a 

výlevka. 

6.5 Používání ochranných pracovních prostředků: pro výuku pracovních činností žáci 

používají přiměřené  ochranné prostředky (vhodný oděv a obuv, pracovní rukavice, 

zástěry, krycí ubrusy na stoly a lavice apod.). 

6.6 Pracovníci školy používají předepsaný pracovní oděv a obuv v souladu s platnými 

předpisy. 

 

7. Režim stravování včetně pitného režim 
 

7.1Stravování 

7.1.1 Způsob zajištění oběda: součástí školy je školní jídelna umístěná v areálu základní 

školy. 

7.1.2 Současně lze vydávat oběd 150 osobám, objednávky a výdej jídel je realizován pomocí 

elektronických  karet, jídelníček je rozepsán vždy na 1 týden předem s možností 

objednávky nebo odhlášení oběda žákem  nebo rodičem (zákonným zástupcem), žáci 

mají výběr ze dvou jídel.  
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7.1.3 Odhlášení – přihlášení oběda může být provedeno do 8.00 hodin týž den. 

7.1.4 Rodiče mají možnost přímé kontroly kvality podávaných jídel ochutnávkou, mohou 

kdykoli kontrolovat velikost vydávaných porcí, mohou kontrolovat stav „konta“ dítěte i 

počet odebraných nebo odhlášených  obědů dítěte. 

7.1.5 Závodní stravování pro pracovníky školy je od 11.15 do 14.00 hodin. 

7.1.6 Doplňkové občerstvení: v areálu ZŠ jsou pro žáky a zaměstnance školy  nápojové 

automaty  provozovatele: Dušan Vidlička, Pasecká 533, 760 01 Zlín, IČO:67019820, 

Tel. 775588769, e-mail:vidla@volny.cz 

7.1.7 Pro žáky: Distributor školního mléka a ovoce prostřednictvím chlazených automatů  

COME vending s.r.o., Rolnická 1551/146, 745 05 Opava, IČO 47666960, Tel./fax: 

553 731 920, Mobil: 737 286 005, e-mail:  obchod@come.cz    

7.1.8 Režim školních svačin: žáci si nosí svačiny připravené doma nebo si individuálně 

nakupují svačiny a občerstvení v automatu.  SPEL – VY, spol. s r.o. (p. Milan Vývoda),   

Chmelnická 455, 761 36 Zlín, IČO 46975381, Tel. 724201599, e-mail: 

spelvy@seznam.cz    

7.1.9 Doba vymezená pro konzumaci oběda žáka: oběd se vydává v době od 11.40 do                   

14.00 hodin. Žáci chodí  k obědu buď po skončení vyučování, nebo o přestávce mezi 

dopoledním a odpoledním vyučováním, která trvá 60 minut.  

 

8.2 Pitný režim 

8.2.1 Pitná voda je odebírána z veřejného vodovodu, kontrolu hygienických limitů tedy 

            provádí správce veřejného vodovodu. Ve škole jsou instalovány nápojové 

            automaty pro chlazené (teplé) nápoje, s nápoji bez kofeinu. 

8.2.2 Zajištění pitného režimu: žáci volí individuálně z nabízených možností (vlastní nápoj 

přinesený z domu, zakoupení nápojů v automatu v areálu školy, nápoje podávané ve 

školní jídelně současně s obědem). Druh nápojů: nápoje ve ŠJ – teplé a studené čaje 

ovocné, černé a bylinkové, džus přírodní Tropiko (ananasový, jablečný, pomerančový), 

multivitamínové šťáva, sirup, citrónová šťáva přírodní, ochucená voda. 

8.2.3 Frekvence podávání a způsob: individuálně podle potřeb žáka, po obědě vždy. 

8.2.4 Manipulace s nápoji: individuálně podle potřeb žáka. 

8.2.5 Instalace automatů s nápoji: automat s nápoji je instalován v přízemí, je přístupný 

neomezeně,  kakao, čaj, neslazené a slazené nápoje. Údržbu obou zajišťuje nájemce 

pan Dušan Vidlička, Pasecká 533, Zlín. 

8.2.6 Instalace automatů se školním mlékem a ovoce do škol: jeden automat je instalován 

v 1. patře, je přístupný neomezeně, nabízí školní mléko, ovoce. Údržbu zajišťuje 
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nájemce: Distributor školního mléka a ovoce prostřednictvím chlazených automatů 

Happy Snack COME - automaty s.r.o., Rolnická 1551/146, 74505 Opava.  

 9. Podmínky pohybové výchovy 

9.1 Počet a kapacita tělocvičen 

Škola má dvě tělocvičny 

rozměry 24 m x 11,50 m a 18 m x 11,50 m,  

 3 x venkovní hřiště /rozměry 43 m x 21 m, 20 m x 12 m, 24 m x13 m/, možnost výuky 

          dvou tříd souběžně. 

 

9.2 Prostory pro cvičení 

        relaxační místnost pro trénink aerobiku. 

 

9.3   Vybavení tělocvičen 

Žíněnky   33 

Kozy    6 

Lavičky    27 

Odrazový můstek  2 

Ribstol    16 

Kladina   2 

Gymnastický běhoun  2 

Švédské bedny  1 

Trampolína   1 

Míč odbíjená   18 

Míč kopaná   6 

Míč basket   13 

Gymnastické míče  20  

  

         Šatny - 4  kompletní šatny se sociálním zařízením 

         Možnost očisty: sprchy, umyvadla. 

9.4 Počet a kapacita hřišť  

        1 školní víceúčelové hřiště, rozměry 43 x 21 m-házená, 20 x 12m –odbíjená,atletický  

         ovál 142 m – dvě dráhy, sektor pro skok daleký, sektor pro vrh koulí, 3 konstrukce na 

         košíkovou.   

          Možnosti: 1 basketbalové hřiště, rozměry 24 x 13 m, 1 volejbalové hřiště 18 x 9 m, 1 

         sektor na skok vysoký 

         Povrch: umělý tartanový povrch, umělá tráva atletického oválu 
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9.5 Zařazování hodin tělesné výchovy 

        Týdenní dotace hodin pro 1 třídu ZŠ 1. – 9. ročníku: 2 hodiny týdně, žáci od 6. do 9. 

        ročníku mají možnost si volit další 2 hodiny tělesné výchovy v rámci volitelného         

        předmětu sportovní výchova nebo 1 h. volitelného předmětu sportovní hry. Rozvržení 

        hodin tělesné         výchovy:varianty 2 x týdně po 1 vyučovací hodině nebo 1 x týdně 2 

        hodiny          následující po sobě (u sportovní výchovy).  

 

9.6 Harmonogram hodiny 

         Hodiny tělesné výchovy jsou v rozvrhu zařazeny s přihlédnutím k požadavkům tělesné a        

         duševní hygieny žáka podle možností a skladby pedagogických pracovníků 

          v dopoledních a odpoledních hodinách.  Optimálně je využívána kapacita tělocvičny  

          a dalších sportovišť školy. 

 

9.7 Využití přestávek k neřízené pohybové aktivitě: 

          Žáci spontánně využívají přestávkové plochy v areálu školy.   

 

9.8 Mimoškolní využití zařízení zaměřené na pohybovou aktivitu: 

         Komplex sportovních zařízení (tělocvična, víceúčelová hřiště) mohou žáci využívat i 

          v době mimo školní vyučování včetně sobot a nedělí. Všechna sportovní zařízení jsou 

          přístupna  v rámci organizovaného využití sportovišť (pondělí – pátek v odpoledních a                      

          večerních hodinách, sobota – neděle celodenně po předchozí domluvě). 

10.    Úklid  v  zařízení  pro  výchovu  a  vzdělávání  v prostorách 

10.1  Úklid  v  zařízení  pro  výchovu  a  vzdělávání  v prostorách určených pro trvalý pobyt 

          žáků se provádí: 

         denně  setřením  na  vlhko  všech  podlah,  okenních  parapetů, nábytku,  krytu  topných  

          těles  a  klik;  u koberců vyčištěním vysavačem; vynášení odpadků musí být 

          prováděno denně, denně za použití čisticích prostředků s dezinfekčním účinkem 

          umytím umývadel, pisoárových mušlí a  záchodů, klik u dveří 

         nejméně  jednou   týdně  omytím  omyvatelných   částí  stěn  na   záchodech a 

         dezinfikováním umýváren a záchodů, 

         nejméně dvakrát ročně umytím oken včetně rámů a svítidel, celkovým úklidem všech      

         prostor školy, malováním  jedenkrát  za  tři   roky  nebo  v  případě  potřeby  častěji. 

        Za úklid odpovídá školník. 

10.2 Součástí čištění je běžná ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace ve smyslu zákona 

         č. 258/2000Sb.,  jako prevence vzniku infekčních onemocnění a výskytu          škodlivých 
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živočichů.  Při výskytu hmyzu, hlodavců a dalších živočichů ve škole          je proveden 

speciální ochranný zásah odbornou firmou. 

10.3   Pro čištění a úklid školy jsou stanoveny postupy, které jsou zakotveny v pracovních 

          náplních provozních   zaměstnanců. Pro zajištění úklidu jsou zpracovány normy 

          přidělování čisticích prostředků včetně           dezinfekčních prostředků. Přehled o 

          nákupu a výdeji vede školník na skladových kartách, pravidelně            provádí 

          kontrolu jejich účelného používání.  

 

11.  Větrání ve škole  

11.1 Před vyučování pedagogický dozor zajistí v každé třídě a na chodbách otevření oken. 

11.2 Během vyučovací hodiny zodpovídá za větrání vyučující dané hodiny. 

11.3 Poslední vyučovací hodinu zajistí pedagog uzavření oken ve škole. 

11.4 Uzavření oken je kontrolováno na každém úseku uklizečkou a večer školníkem. 

11.5 Zařízení pro  výchovu  a  vzdělávání musí mít zajištěny vyhovující mikroklimatické  

          podmínky a vytápění. V denních místnostech, učebnách, odborných pracovnách, 

          družinách a dalších místnostech  určených  k  trvalému  pobytu  musí vytápění zajistit 

           teplotu  vzduchu  nejméně  20 
o
C  st. až   22  

o
C ; teplota povrchu podlahy nesmí  

           klesnout  pod  19   
o
C .  V  tělocvičnách nesmí při vytápění  teplota vzduchu 

           klesnout pod 16 
o
C , v jídelnách, halách a v dalších místnostech pro krátkodobý  

           pobyt  pod 18  
o
C . V hygienických zařízeních s výjimkou záchodu nesmí teplota 

           vzduchu při vytápění  klesnout pod 20 
o
C,  na  záchodech  pod  16 

o
C . Relativní  

           vlhkost vzduchu pobytových místností  školských zařízení musí být 40 až 60 %. 

11.6   Kontrola  teploty vzduchu v prostorách s trvalým pobytem je zajištěna nástěnnými 

          teploměry ve výšce 1,2 až 1,5 m nad podlahou na vnitřní straně místnosti. Teploměr 

          musí měřit teplotu s přesností +/- 0,5  
o
C. 

11.7 Kontrolu vhodnosti mikroklimatických podmínek ve škole zajišťuje každý den ráno 

          před vyučováním školník. 

11.8 Ve třídách zajišťují vyučující vhodné podmínky pro výuku zejména sledováním teploty 

          v učebně,  dostatečným větráním, pobytem dětí o přestávkách mimo učebnu, 

          dodržováním délky vyučovacích hodin a přestávek, zařazováním relaxačních chvilek a 

          cvičení do hodin, umožňují dětem pít i během vyučování, manipulací s žaluziemi 

          regulují osvětlení třídy a minimalizují osvětlení třídy současně denním i umělým 

          osvětlením. Vedou žáky k otužování a používání přiměřeně teplého oblečení. Sledují 
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          přiměřenost velikosti lavic a židlí pro žáky a ve spolupráci se školníkem zajišťují 

          potřebnou výměnu za větší velikosti. 

12. Doplňování hygienických potřeb  

12.1 Škola používá k zlepšení hygieny rukou papírové ručníky, osoušeče. 

12.2 Výměnu textilních ručníků provádí uklizečky jednou týdně; v případě potřeby ihned. 

12.3 Kontrola a doplňování mýdla je prováděno uklizečkou každý den. 

12.4 Toaletní papír na WC je doplňován podle potřeby uklizečkou. 

12.5 Použité špinavé prádlo  se   ukládá  do  obalů,  které  zabraňují kontaminaci okolí 

           nečistotami. Při  veškeré manipulaci se špinavým prádlem musí být čisté  prádlo 

           zásadně oddělené  od  použitého.  Obaly musí být vhodné k praní, omyvatelné  a  

           dezinfikovatelné  nebo  na  jedno  použití. Použité prádlo v obalech se skladuje ve 

             vyčleněném prostoru. V místnostech pro skladování použitého prádla musí být              

           podlaha a stěny do výše nejméně 150 cm omyvatelné a dezinfikovatelné. 

12.6    Na špinavé prádlo je vyčleněna místnost sklad školníka-K.I.- odpovídá školník. 

12.7    Na výdej čistého prádla je vyčleněna místnost číslo  37 -A odpovídá školník. 

13. Školní nábytek 

13.1   Všechny  učebny  školy jsou vybaveny  školním  nábytkem,  který  zohledňuje 

            rozdílnou tělesnou  výšku žáků.  

13.2     Při  používání tabule musí být dodržen zrakový úhel nejméně 30 stupňů od zadní 

            hrany pracovní plochy stolu žáka. 

13.3     Pro žáky s těžším či kombinovaným zdravotním postižením se používají ortopedické 

             vertikalizační       školní lavice podle doporučení odborného rehabilitačního 

             pracovníka  s možností jejich polohování. 

13.4     Kontrolu nábytku provádí každý měsíc školník. 

 

12. Oddělení dítěte nebo mladistvého vykazující známky akutního onemocnění  

12.1     K předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění je  zajištěno oddělení dítěte 

             nebo mladistvého vykazujícího známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a 

             mladistvých v místnosti číslo 127. 

12.2     Pro děti je zajištěn dohled zletilé fyzické osoby- účetní, hospodářka školy nebo osobu 

            určí zástupce ředitele. 

 

13. Hluk 

13.1 Škola neprovozuje žádnou činnost, při které by hluk překračoval hygienické limity.  
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13.2 Pokud jsou ve škole prováděny opravy apod., s dodavateli je smluvně ujednáno, že 

            hlučné práce budou  prováděny zásadně v době mimo výuku.  

13.3    Hodnota hluku pronikajícího zvenčí do budovy (doprava, blízké továrny apod.) 

           nepřekračuje hygienické limity.  

 

14. Pracovní podmínky 

14.1 Ve škole není žádné rizikové pracoviště. 

14.2 Škola má zpracovánu směrnici pro Osobní ochranné pracovní prostředky, které 

          jsou vydávány  určenému okruhu zaměstnanců. Seznam je každoročně kontrolován, 

          případně upravován. Tuto agendu vypracovává Eva Pekařová, poradce BOZP. Ve 

          škole provádí kontrolu plnění směrnice Mgr. Pavel Růžička, bezpečnostní technik  

          školy.   V rámci pracovní náplně kontrolu OOPP je pověřen školník, zástupce 

          ředitele a vedoucí školní jídelny. Zajišťují nákup, evidenci, přidělování 

          a  kontrolu používání. 

          O  kontrolách se vedou záznamy. 

14.3  Pro výuku jsou používány místnosti, které splňují požadavky na osvětlení, vybavení, 

          větrání, velikost a vybavení. V žádné z učeben není překročen maximální počet 

          žáků, daný plošnou výměrou  místnosti ve smyslu vyhlášky  

15. Mimoškolní akce žáků 

15.1 Pro každou mimoškolní akci žáků je určen pedagogický zaměstnanec školy jako 

           vedoucí akce. Ten zajišťuje dodržení podmínek pro pořádání akce (školský zákon 

           č. 561/2004 Sb., vyhláška č. 106/2001Sb.o hygienických požadavcích na 

           zotavovací akce pro děti,…). Vede záznamy o  předepsaných náležitostech – 

           souhlas rodičů s účastí dítěte, prohlášení rodičů o zdravotním stavu,           

            potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte a osob zúčastňujících se akce, 

           poučení žáků o BOZP,  pojištění. 

15.2     U zahraničních výjezdů žáků zajišťuje zaměstnanec školy pověřený vedením této 

             akce stejné náležitosti a navíc speciální pojištění žáků, oznámení pořádání akce 

              nadřízenému orgánu apod. podle směrnice školy k pořádání zahraničních 

              výjezdů. 
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16. Osvětlení 

16.1 Všechny prostory sloužící k výuce mají zajištěno vyhovující denní osvětlení, směr 

          osvětlení je zpravidla zleva a shora, kromě případů, kdy to vyžaduje           organizace 

          výuky (skupinová práce,…). Pro  ochranu před oslněním a pro zajištění 

          zrakové pohody jsou okna opatřena vytahovacími žaluziemi s natáčecími lamelami. 

          Umělé osvětlení v učebnách zajišťuje celkové osvětlení učebny a zvlášť tabule. 

          Zářivková osvětlovací tělesa jsou opatřena kryty zamezujícími blikání světla. 

          Umělé osvětlení lze           použít jako doplňující pro denní světlo, postupně lze 

           zapínat svítidla umístěná rovnoběžně s           osvětlovacími otvory. 

16.2 V prostorách, kde se používá výpočetní technika a televizory (kanceláře, počítačová 

          učebna, učebny) je zraková pohoda zajištěna: v oknech jsou nastavovací         žaluzie, 

         obrazovky jsou umístěny tak, aby nedocházelo k jejich osvícení  denním          světlem 

          nebo svítidla, u počítačů jsou použity monitory se  sníženým          vyzařováním a 

          sníženou odrazností světla, vzdálenost obrazovky od očí je min.                       

         50 cm. 

16.3 Integrovaní žáci se zrakovým postižením sedí na místech ve třídě s nejlepším 

          osvětlením, mohou využívat speciální kompenzační pomůcky (televizní lupa). 

 

17. Vybavení školy 

17.1 Všechna tělesa ústředního topení ve školních prostorách jsou zajištěna kryty proti 

           úrazu. 

17.2 Stěny chodeb, jídelny a tělocvičny a nosné sloupy v těchto prostorách jsou pro 

           zamezení úrazů opatřeny dřevěným obložením. 

17.3   V tělocvičně jsou okna a svítidla zajištěna kryty a sítěmi proti rozbití. Otevírání 

          ventilačních oken je           zajištěno. Podlaha je natřena protiskluzným nátěrem. K 

          tělocvičně patří nářaďovna, dvě šatny, dva          WC oddělené pro hochy a dívky, 

          umývárna přístupná z šatny s umyvadly a sprchami. 

17.4 Ve škole se nevyskytují dveře kývavé nebo turniketové. 

17.5 Zábradlí splňuje požadavky norem 

17.6    Ve všech výukových prostorách je umístěno aspoň jedno umývadlo s výtokem 

            pitné vody. 

17.7    Podlahy. V učebnách a na chodbách jsou podlahy opatřeny PVC.Část vstupní haly 

           před šatnami má            dlažbu s protiskluzovou úpravou.  



Organizační řád školy – součást: 21. "Provozní řád"  -účinnost od 1. 9. 2022  strana 14 z počtu 25 
 

17.8 Seznam nástěnných lékáren, které jsou mimo dosah žáků je v příloze číslo 3 této 

směrnice. 

  Centrální lékárnička je umístěna v kanceláři školy. U lékárniček  je umístěn traumatologický 

plán a  seznam obsahu lékárniček. Obsah doplňuje školní zdravotník, Bc. Alena Šimoníková,  

vždy k zahájení školního roku a pak  průběžně podle výsledků kontrol a požadavků 

vyučujících. 

 

18. Jedy, nebezpečné látky 

18.1 Jedovaté látky nejsou ve škole používány, všechny látky tohoto charakteru byly ze 

          skladu chemických látek vyřazeny.  

18.2 Nebezpečné látky jsou skladovány v uzamykatelných místnostech, do kterých nemají 

           žáci školy přístup.  

18.3 Skladování a evidence látek v kabinetu chemie podléhá  zvláštnímu režimu.           Všichni 

vyučující chemie   absolvovali příslušná školení a   jsou odborně            způsobilí k práci s 

těmito látkami.  

18.4 Nebezpečné a toxické látky a odpady, které vznikají při činnosti školy, jsou likvidovány 

          předepsaným způsobem. Skladování těchto látek zajišťuje v rámci své pracovní 

          náplně školník v odděleném skladu.  

         V pravidelných intervalech, nejméně dvakrát ročně zajišťuje likvidaci tohoto odpadu 

          odvozem do  specializované sběrny. 

18.5   Uživatelé venkovních hracích ploch určených pro hry a sport, tj. zejména vyučující 

          tělesné výchovy, vyučující tříd prvního stupně a vychovatelky školní družiny 

          zkontrolují čistotu těchto ploch, případné           znečištění nebo výskyt injekčních 

          stříkaček či jehel hlásí školníkovi, který zajistí odstranění závad.  

18.6   Rostliny a dřeviny vysazené v areálu školy odpovídají projektu školy, nejsou zde 

          jedovaté rostliny, ani alergizující dřeviny. 

18.7   Pokos trávy provádí školník. Pokos je prováděn v intervalech, které zamezují výskytu 

          kvetoucích trav. Ve  škole je pravidelně zveřejňováno pylové zpravodajství o výskytu 

          pylů a alergenů. 

 

19. Psychohygienická opatření  

19.1   Ochrana žáka před přetěžováním a stresovými situacemi 

 Třídní učitelé se seznámí se zdravotním stavem všech žáků a informují o něm ostatní 

vyučující, především učitele TV 
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 Při výchovně vzdělávacím procesu volí učitelé vhodné, věku přiměřené postupy, 

posilující kladnou motivaci 

 Při prověřování a hodnocení přihlížejí vyučující k možnostem žáka připravit se 

(zdravotní stav, problémy v rodině, delší nepřítomnost, ….) 

 Objektivně seznamují rodiče se schopnostmi žáka a čelí tlakům na neúměrné nároky na 

dítě. Snaží se usměrňovat rodiče i při volbě povolání. 

 Učitelé dodržují délku hodin i přestávek, členění hodin na zátěžové a klidové části. 

 

19.2 Výchova ke zdraví 

o Vyučující dbají na průběžné větrání učeben v průběhu vyučování. Zároveň kontrolují 

přiměřené oblečení. 

o Žáky s příznaky infekčních onemocnění učitelé a vychovatelky neprodleně izolují a 

předají rodičům. 

o V období zvýšeného počtu infekcí nebudou sjednávány akce, při kterých se 

shromažďují žáci z více tříd, či škol. 

o Žákům se zdravotním postižením třídní učitelé umožní, na doporučení lékaře, užívat 

dvojí učebnice. 

o Třídní učitelé povedou žáky k pravidelnému a dostatečnému pitnému režimu. 

19.2  Výchova k pohybu 

 Třídní učitelé informují rodiče o významu dodržování režimu dne (pohyb  na čerstvém 

vzduchu, dostatečný spánek, zdravá výživa, ….) 

 Mimořádnou pozornost věnují učitelé tělesné výchovy posilování kladného vztahu 

k pohybu a zvyšování tělesné zdatnosti a odolnosti. 

 Činnost ŠD budou vychovatelky směřovat do přírody, pokud to počasí dovolí 

 V průběhu vyučovacích hodin učitelé zařazují relaxační cvičení formou tělovýchovných 

chvilek, dechových cvičení. 

 Ve spolupráci s rodiči usměrňují učitelé děti k výběru mimoškolní činnosti 

s tělovýchovným zaměřením. 

 

III. Různé 

1. V budově i v celém areálu školy platí zákaz kouření a zákaz užívání elektronických 

cigaret. Vchody do školy jsou opatřeny informačními tabulkami. 
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2. Škola nemá možnost ubytovat dojíždějící žáky ve vlastních prostorách.  

3. Zásady provozního řádu Základní školy Zlín, Křiby 4788, příspěvkové organizace 

jsou v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o  ochraně veřejného zdraví a o změně 

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a  v souladu 

s vyhláškou č. 108/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

4. V provozním řádu upravuje Základní škola Zlín, Křiby 4788, příspěvkové organizace 

zohledňující věkové a fyzické zvláštnosti dětí  a mladistvých, podmínky jejich 

pohybové výchovy a otužování, režim stravování včetně pitného režimu. 

5. Zrušuje se předchozí znění této směrnice č. j: 005/2021 ze dne 1. 9. 2021. Uložení 

směrnice   v archivu školy se řídí Spisovým a skartačním řádem školy  

 

Příloha číslo 1: Plnění hygienických norem  

Příloha číslo 2: Seznam prodávaného sortimentu v potravinovém automatu ve  škole 

Příloha číslo 3:  Seznam nástěnných lékáren, které jsou mimo dosah žáků 

Příloha číslo 4:  Opatření k provozu škol-COVID 19 

Příloha číslo 5:  Pravidla pro poskytování školního stravování v zařízeních školní jídelny 

v souvislosti s výskytem Covid 19 

 

 

 

                    

Mgr. Zdeněk Mikoška 

ředitel školy 
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Příloha číslo 1: Plnění hygienických norem  

Plnění hygienických norem /stav k 1. 9. 2022/
 

Většina norem stanovuje prostorové podmínky k počtu žáků školy. Potřebné údaje k 

výpočtům” 

počet žáků školy 654 

počet chlapců 307 

počet dívek 347 

velikost areálu školy 30 916 m
2
 

velikost učeben 2 916 m
2
 

velikost učebny počítačové 67,5 m
2 

velikost učebny pro praktické vyučování 86,25 m
2 

zastavěná plocha pozemku školy objekty 4 291 m
2 

 hodnota požadovaná normou hodnota dosahovaná školou 

velikost pozemku školy min. 34 m
2
 na žáka 40,71 m

2 
/ 26 625 m

2
/ 

zastavěná plocha pozemku 

školy objekty 

min. 4,6 m
2
 na žáka 6,56  m

2 
/ 4 291 m

2
/ 

učebny  min. 1,65 m
2
 na žáka 2,20 m

2 
/ 63,75 m

2
/ 

ŠD, odborné pracovny, PC 

učebna 

min. 2 m
2
 na žáka 2,95 m

2
 / PC 2,70 m

2
/ 

učebna praktického vyučování min. 4 m
2
 na žáka 4,30 m

2
 /86,25 m

2
/ 

tělocvična min. 8 m
2
 na žáka 9,20 m

2
, 10,35 m

2                           

/
 
276 m

2
, 207 m

2 
/ 

jídelna min. 1,2 m
2
 na žáka téže 

směny 

 1,2 m 
2
 /180 m 

2 
, 150 míst/ 

šířka kóje centrálních šaten 1500 mm 1500 mm 

1 záchodová kabina  pro 80 chlapců /požadováno 5/ skutečnost 7 

 pro 20 dívek /požadováno 17/ skutečnost 20 

1 hygienická kabina pro 80 dívek /požadováno 5/  skutečnost 3 povolení výjimky 

1 pisoárové stání pro 20 hochů /požadováno 17/ skutečnost 20 

1 umyvadlo u WC pro 20 žáků /požadováno 34/ 42 

šatna pro Tv min. 18 m
2
 20 m

2
 

šířka chodby min. 2200 mm s učebnami po 

jedné straně 

3100 mm 

 min. 3000 mm s učebnami po 

obou stranách 

3100 mm 
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Příloha číslo 2: Seznam prodávaného sortimentu v potravinovém automatu ve  škole 

Milan Vývoda - SPEL-VY, s.r.o. >, spelvy@seznam.cz, tel. 724 201 599 

Složení svačinek pro potravinový automat : 

  

Plněný rohlík obyčejný, pletýnka světlá: 

- pečivo pšeničné 

- pomazánkové tradiční 

- paprika červená 

- vepřová šunka se sníženým obsahem soli dětská 

- čínské zelí, zelí strouhané 

- okurek salátový 

  

Cukrovinky : 

- lisované ovoce - tyčinky Fructal - švestka, malina, červená řepa 

- cereální skořicová tyčinka Cini Minis 

- ořechová tyčinka Maxi Nuta s medem 

- bebe dobré ráno cereální 

- tyčinky dětské do škol 

- alaska kukuřičná trubička plněná mléčným krémem 

   - ovocná kapsička jablko/meruňka/broskev 

 
 
 
 
 
 
 
Dušan Vidlička, e-mail:vidla@volny.cz, tel: +420 775877769 
Nápojový automat: 
Čokoláda, teplý nápoj 
Milky Shake Vanilka, teplý nápoj 

mailto:spelvy@seznam.cz


Organizační řád školy – součást: 21. "Provozní řád"  -účinnost od 1. 9. 2022  strana 19 z počtu 25 
 

Všechy další teplé nápoje s obsahem kofeinu jsou blokovány platbou přes čip. 
  

Prodejní automat: 
Hanácká kyselka 1/2 l PET - příchuť Pomeranč, Citron 

Aqua Bella 0,5l PET perlivá 

Aqua Bella 0,5l PET neperlivá 

Mattoni Black 0,5l CAN 

Funkční voda FIRST 0,5l PET  - Pomeranč, Citron, Jablko, Hruška, Limeta 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha číslo 3:  Seznam nástěnných lékáren, které jsou mimo dosah žáků 

  

Seznam nástěnných lékáren  

Číslo místnosti Název Zodpovědný pracovník 

2 školní dílny Michal Pelíšek 

17 kabinet TV Radka Šenková 

115 sborovna školy Tereza Dobšová 

206 cvičná kuchyňka Tereza Dobšová 

311 školní družina Markéta Svobodová 

  školní jídelna Soňa Vavrisová 

216 pracovna pedagogických pracovníků Romana Mikošková 

  
Centrální lékárnička je umístěna ve sborovně školy. U lékárniček je umístěn traumatologický 

plán a seznam obsahu lékárniček. Obsah doplňuje školní zdravotník, Mgr. Tereza Dobšová, 

vždy k zahájení školního roku a pak průběžně podle výsledků kontrol a požadavků vyučujících. 
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Příloha číslo 4:  Opatření k provozu škol 

režim vstupu, pohybu žáků a zaměstnanců v budově, režim úklidu, dezinfekce a 
další opatření v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 

A. Před školou 

- označení vstupu do areálu upozorněním na povinnost používat ochranu dýchacích cest 
a dodržování stanoveného odstupu 

             

- dodržování stanovených rozestupů 
- používání ochrany dýchacích cest  v případě zhoršení situace  
- režim odchodu stanovit tak, aby nedocházelo ke shromažďování osob před budovou  

školy                      

B. Vstup do školy 

- vstup do školy je umožněn pouze žákům 
- při zhoršení situace ve společných prostorách musí žáci i zaměstnanci používat roušky 
- u vstupu instalovat dávkovač s  dezinfekčním prostředkem  

C. Třídy 

- vybavení třídy mýdlem, dezinfekcí s dávkovačem  a  papírovými ručníky 
- žáci si myjí ruce bezprostředně po příchodu do třídy a použijí dezinfekci na ruce 
- každý žák má minimálně 2 roušky na den a sáček na uložení roušky 
- v průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci používat roušku, 

pokud je dodržen rozestup 2 metry (nejméně 1,5m) 
- roušky žáci odkládají do sáčku 
- žáci si musí mýt nebo dezinfikovat ruce po každém vzdělávacím bloku nebo  každé 

činnosti, po použití kapesníku,  před svačinou, před vstupem do jídelny, po použití 
toalety                   

- nesmí být používány klimatizační jednotky, recirkulační systémy, které nepřivádí 
čerstvý vzduch 

- nesmí být používány čističky vzduchu, které nemají hepa filter 
- pravidelně musí být provedeno vyvětrání třídy a to nejméně                                                        

po dobu 5 minut 1 x za hodinu 
- učitel vede evidenci docházky žáků  

D. Chodby, společné prostory 

- povinnost používat roušky žáky i zaměstnanci 
- režim přestávek je stanoven pro jednotlivé skupiny žáků tak, aby se nemohly mezi 

sebou potkat 
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E. Hygienická zařízení 

- vybavení hygienických zařízení zásobníkem s mýdlem, dávkovačem dezinfekčního 
prostředku a zásobníkem s papírovými ručníky 

- použití WC zajistit odděleně pro stanovené skupiny žáků 
- vyčlenit WC pro jednotlivé skupiny žáků  
- několikrát za den  provést dezinfekci záchodových prkének, splachovačů, vodovodních 

baterií a klik dveří WC 

F. Jídelna 

- v případě, že před jídelnou nejsou umývadla,  musí být před vstupem do jídelny umístěn 
dezinfekční prostředek v dávkovači a papírové ručníky 

- před vstupem do jídelny si musí žáci umýt nebo vydezinfikovat ruce 
- personál vydává jídlo včetně táců, příborů i pitného režimu 
- personál při výdeji stravy používá rukavice, ochranný obličejový štít, popř. také roušku  
- žáci se stravují po stanovených skupinách 
- žáci sedí u stejných stolů  
- po každé skupině žáků musí být provedena dezinfekce stolů  

G. Pokyny pro případ  výskytu onemocnění 

- žák, který projevuje některý z možných příznaků onemocnění, musí být okamžitě oddělen 
od ostatních žáků a informováni zákonní zástupci žáka  

 
- pro izolaci žáka musí být vyčleněna  místnost 

 
- před vstupem do místnosti izolace musí být umístěna nádoba na dezinfekci 

s dávkovačem  na jednorázové papírové ručníky 
 

- místnost izolace musí být dobře udržovatelná a dezinfikovatelná,  přirozeně větratelná 
oknem 

 

- místnost by měla být vybavena umyvadlem na mytí rukou s přívodem tekoucí studené 
pitné vody a teplé vody, tekutým mýdlem v dávkovači, zásobníkem na jednorázové 
ručníky a dezinfekcí na ruce 

 

- místnost by měla mít dobrou dostupnost pro zdravotnický personál 
 

- místnost by neměla být průchozí do jiné místnosti 
 

- pro účely izolace by měla být vytipovaná samostatná toaleta, která se nachází v blízkosti 
izolační místnosti a ta nemá být v době využití izolace používána dalšími osobami  

 

- osoba pečující o nemocného žáka musí používat OOPP 
 

- izolační místnost musí být následně pečlivě vydezinfikována 
 
- při provádění dezinfekce izolační místnosti, musí pracovník používat  OOPP 
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- v případě, že některý z žáků  ze skupiny má příznaky onemocní, musí ostatní žáci ze 

skupiny a zaměstnanci používat roušky dokud není znám zdravotní stav indisponovaného 
žáka 

 

- žáci,  kteří byli ve skupině s nemocným musí být přemístěni do jiných prostor nebo změní 
aktivitu na pobyt venku 

- třída  kde se nemocný žák společně se skupinou účastnil výuku musí být  řádně 
vydezinfikována 

H. Sanitace - úklid, dezinfekce ploch a povrchů 

Suchý úklid je zakázán! 

 Nejméně 1x denně: 

-  setření podlah ve třídách a na chodbách za použití dezinfekčních prostředků s virucidním 
účinkem 

-  vyčištění koberců vysavačem 
-  vynesení odpadků – v odpadkových koších musí být vloženy jednorázové pytle 
-  umytím umývadel, pisoárových mušlí a záchodů, za použití prostředků s dezinfekčním    

 účinkem (virucidním účinkem) 
 
 
Dezinfekční přípravek: 
 
SAVO, Chloramin T, Sanytol na podlahy dezinfekční, Desinfektan – M - podlahy, obklady 
stěn umýváren, zdravotní keramika –– ředění dle návodu výrobce 
 
Úklid provádí: Věra Čadová, Olga Hartigová 
 
Opakovaně, průběžně, v nejvyšší četnosti: 

- povrchy stolů v jídelně po každém strávníkovi  
- povrchy školních lavic 
- kliky dveří, splachovače, vodovodní baterie, madla, zábradlí, tlačítka zásobníků mýdla, 

zásobníky dezinfekčních prostředků 
 
 
 
 
Dezinfekční přípravek: 

- SAVO, Chloramin T, Sanytol na podlahy dezinfekční, Desinfektan – M - podlahy, 
obklady stěn umýváren, zdravotní keramika –– ředění dle návodu výrobce 

- Sanytol dezinfekční postřik, Anti Covid, Star postřiková dezinfekce -   dezinfekce 
povrchů – postřik bez oplachování, otření povrchu hadříkem namočeným v dezinfekčním 
roztoku – minimální čas působení 10 minut - povrchy lavic, stolů  

- Anti Covid, Sanytol dezinfekční postřik, Star postřiková dezinfekce – postřik bez 
oplachování, otření povrchu hadříkem namočeným v dezinfekčním roztoku - kliky dveří 
WC, splachovače, vodovodní baterie, záchodová prkénka, tlačítka dávkovačů mýdla a 
dezinfekcí, madla, zábradlí 
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Úklid provádí:…Jarmila Čechová, Zdeňka Fabriková 
 
2x týdně 

- omytí omyvatelných částí stěn hygienického zařízení dezinfekčním prostředkem a 
dezinfikováním umýváren a záchodů 

 
Dezinfekční přípravek: 

- SAVO, Chloramin T, Sanytol na podlahy dezinfekční, Desinfektan – M - podlahy, 
obklady stěn umýváren, zdravotní keramika –– ředění dle návodu výrobce 

 
Úklid provádí: Bronislava Šenkyříková 

CH. Mytí nádobí: 

- mytí znečištěného nádobí musí být prováděno v myčce při teplotě 60°C po dobu 
30minut za použití běžných mycích prostředků 

- při použití jiného způsobu mytí nádobí se vyžaduje oplach při teplotě 85°C  

- nádobí se nesmí utírat a leštit 

- je možné sušení vzduchem a použití průmyslové leštičky příborů  
 
Úklid provádí: Radka Holková, Miluše Kutalová 
 

 I. Dezinfekce izolační místnosti: 

- izolační místnost musí být po odchodu nemocného žáka pečlivě vydezinfikována 
 
- při provádění dezinfekce izolační místnosti, musí pracovník používat  OOPP 

 
Dezinfekční přípravek: 

- SAVO, Chloramin T, Sanytol na podlahy dezinfekční, Desinfektan – M - podlahy, 
obklady stěn  –– ředění dle návodu výrobce 

- Anti Covid, Star postřiková dezinfekce, Sanytol dezinfekční – postřik bez 
oplachování, otření hadříkem namočeným v dezinfekčním prostředku - kliky dveří, 
povrchy předmětů v místnosti izolace 

 
Úklid provádí:             Ivana Jurášková učebna č. 206 

Postup při provádění dezinfekce ploch a povrchů: 

(dle doplňku k hygienicko-epidemiologickým opatřením vydaným KHS  Zlín): 
 

1. Odstranění hrubých nečistot.  
• stíráním, předmytím, kartáčováním nebo smetením  
2. Čištění, případný oplach po čištění  
• omýváním, postřikem, aerosolem, pěnou nebo ponořením  
• čisticí prostředky nemícháme s dezinfekčními prostředky!!!  
• používáme ochranné pomůcky  
3. Vlastní nanesení dezinfekčního prostředku.  
• omýváním, postřikem, aerosolem, pěnou nebo ponořením  
• koncentrace dle pokynů výrobce  
• příprava v co nejkratší době před použitím  
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• nemícháme s čisticími prostředky!!!  
• používáme ochranné pomůcky  
• zabránění rezistence mikroorganismů střídáním různých typů dezinfekčních prostředků 
(použitím  
rozdílné účinné látky)  
4. Doba působení dezinfekčního prostředku dle pokynů výrobce.  

5. Oplach pitnou vodou pokud se vyžaduje  

6. Zaschnutí čištěného povrchu! 

 

 

Používané dezinfekční prostředky: 
Savo 
Desinfektan – M 
Anti-Covid 
Sanytol dezinfekce povrchů 
Sanytol na podlahy dezinfekční 
Incidin Rapid 
Star postřiková dezinkfekce 
Chloramin T 

 
Dezinfekce je prováděna schválenými dezinfekčními přípravky,  které jsou střídány, aby 
nedocházelo k rezistenci mikroorganismů. Všechny dezinfekční přípravky musí být používány 
v souladu s návodem výrobce (poměr ředění, doba působení). Zaměstnanci musí mít 
k dispozici bezpečnostní listy používaných látek a musí být seznámeni s obsahem 
bezpečnostních listů. 
Při aplikaci látek, ředění, atd. musí zaměstnanci používat OOPP. 
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Příloha číslo 5:  Pravidla pro poskytování školního stravování v zařízeních školní jídelny 

v souvislosti s výskytem Covid 19 

 Žáci přicházejí do školní jídelny pouze v doprovodu příslušného vyučujícího. 

 Strávníci dodržují rozestupy min. 2 m od ostatních osob.  

 Na rozestupy žáků dohlíží pedagogický dohled. 

 Před vstupem do jídelny si každý strávník dezinfikuje ruce. 

 Umývárna před vstupem do jídelny je vybavena antibakteriálním mýdlem, dezinfekcí v 

dávkovači a papírovými ručníky.  

 Po dobu zpřísněných hygienických podmínek vydávají pracovnice školní jídelny jídlo 

včetně podnosů, příborů i pitného režimu přímo z výdejního okénka. *) 

 Při výdeji jídla používají pracovnice školní jídelny rukavice, ochranný obličejový štít a 

roušku a pokrývku hlavy. 

 Stravování probíhá po jednotlivých skupinách vždy obsazením stolů žáků jedné 

skupiny. Žáci si nevybírají jednotlivé stoly samostatně, ale jsou skupině žáků přiděleny 

příslušným pedagogickým dohledem. 

 Po skončení stravování odnášejí strávníci použité nádobí k okénku na použité nádobí. 

 Po uvolnění místa strávníky bude provedena bezoplachová  dezinfekce stolů. 

 Po ukončení stravování se žáci v jídelně nezdržují a opouštějí prostor školní jídelny  

v dostatečném odstupu od ostatních strávníků. 

 

*) Žák dostane do rukou tác i s příborem od pověřené osoby, která bude vybavena ochrannými  

pomůckami (jednorázové rukavice, rouška, plášť). 

Žák po obdržení tácu s příborem si sám odebere u výdejního, šálek s polévkou, talíř 

s plnohodnotným  jídlem a zasedne na místo určené pedagogickým dohledem. 
Nápoj si žák odebere sám z bezdotykového nápojového automatu. 
 
 
 

 
 
 
 
 


