
Odborné učiliště a Základní škola, Křenovice 

Základní provozní podmínky pro provoz internátu  
 
 
V souvislosti s přípravou žáků posledních ročníků odborného učiliště na vykonání závěrečné 
zkoušky, kterou je v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 možné realizovat od 
11. května 2020, stanovím následující základní provozní podmínky internátu, který poskytuje škol-
ské služby pro ubytované žáky školy. 
 

Pohyb žáků ubytovaných v internátu se řídí těmito principy:  

 Vstup do internátu je umožněn pouze ubytovaným žákům, nikoliv rodičům či návštěvám. Všichni 
žáci i zaměstnanci internátu nosí ve společných prostorách roušky. 

 Každý žák musí mít dostatek roušek dle doporučení epidemiologů (minimálně 2 roušky na den) 
a starat se o jejich čistotu a desinfekci. Současně musí mít sáček na uložení roušky.  

 Ve výjimečných případech internát žákovi roušku poskytne, není však jeho povinností ji zajistit.  

 Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po 
prokazatelném upozornění zletilého žáka nebo zákonného zástupce v případě nezletilého žáka, 
je důvodem k ukončení ubytování žáka v internátu.  

 Společenská místnost se nebude po dobu platnosti epidemiologických opatření používat.  

 Pro desinfekci použitých roušek je vyčleněna koupelna s pračkou a sušičkou, desinfekci provádí 
asistent pedagoga IN.  

 Toalety jsou vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači, nádobou na dezinfekci a jejím 
dávkovačem a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou.  

 Dezinfekční prostředky na ruce jsou přidělovány vychovatelům i na pokoje.  

 Větrání v dopoledních hodinách zajistí uklízečka, v odpoledních hodinách vychovatelé. 

 Pro případné objevení podezření z onemocnění v průběhu provozu internátu je vyčleněn pokoj 
č. 50 a protější koupelna a WC. Koupelna je vybavena tekoucí studenou a teplou pitnou vodou, 
mýdlem v dávkovači, nádobou na desinfekci a jejím dávkovačem pro bezpečné osušení rukou 
jednorázovými papírovými ubrousky.   

 
Pokoje  

 Na každém pokoji může být ubytován pouze jeden žák. Návštěvy jsou zakázány.  

 Každý pokoj bude vybaven nádobou s dezinfekcí a jejím dávkovačem pro bezpečné osušení 
rukou jednorázovými papírovými ubrousky.  

 Na pokoji se nevyžaduje nošení roušky. Po sejmutí ji žák vloží do sáčku.  

 Žák neprodleně vždy po přezutí použije dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí 
rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).  

 Vedoucí vychovatelka připraví časový rozpis pro používání společných sprch. Rozpis bude na-
staven tak, aby nedocházelo k shromažďování ubytovaných žáků a byla dodržována epidemio-
logická opatření. 

 
Při podezření na možné příznaky COVID-19  

 Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-
19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýcha-
cích cest), nesmí do internátu vstoupit.  

 Pokud žák bude vykazovat některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do samostatné 
místnosti a vedoucí vychovatelka bude kontaktovat zákonné zástupce nezletilého žáka s ohle-
dem na okamžité vyzvednutí žáka (zletilý žák opustí IN v nejkratším možném čase a s použitím 
roušky a požadovaného odstupu). O podezření informuje ředitel školy OHS Přerov. Škola má k 
dispozici kontaktní teploměr k měření tělesné teploty značky Thermoval duo scan (Hartmann).  

 Pokud se u zaměstnance IN příznaky objeví v průběhu výkonu práce, opustí budovu IN v nej-
kratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu.  

 
Pravidla pro poskytování školního stravování ve ŠJ  

 Školní stravování bude zajištěno formou vydávání obědů a jejich konzumací ve školní jídelně při 
zajištění níže uvedených pravidel.  



 Ostatní jídla (snídaně, přesnídávka, svačina, večeře) jsou vydávány formou studených balíčků. 

 Druhá večeře se nevydává, žáci si mohou přinést vlastní stravu.  

 Pokrmy či balíčky vydává personál včetně čistých příborů, strávníci si sami jídlo a pití nenabírají 
a neberou si ani příbory.  

 Při stravování jsou zajištěny obvyklé rozestupy (2 metry).  

 Rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku.  

 Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce či použije dezinfekci na ruce.  
 
Základní pravidla pro provádění úklidu  

 Před znovuotevřením internátu budou všechny pokoje důkladně uklizeny a vydezinfikovány.  

 Zvýšení frekvence dezinfekce ploch (s důrazem na místa dotyku rukou).  

 Pro čištění a dezinfekci se používají dezinfekční prostředky, které působí jakoukoliv virucidní 
aktivitou.   

 Ředění dezinfekčních prostředků musí být prováděno v souladu s návodem uvedeným na etiketě 
dezinfekčního prostředku a po uplynutí času působení je nutné dezinfekci zopakovat.  

 Zvýšená pozornost je věnována také dezinfekci pokojů, stolů a povrchů, jako jsou např. kliky, 
vodovodní baterie, klávesnice, dálkové ovládače, telefony, učební pomůcky, podlahy používa-
ných prostor, WC apod. Po celou dobu platnosti epidemiologických opatření je zakázán suchý 
úklid.  

 Na likvidaci odpadů bezpečným způsobem se používají vyjímatelné jednorázové pytle.  

 Úklid a dezinfekci toalet provádí uklízečka dvakrát denně (ráno a po obědě).  

 O zpřísněných podmínkách úklidu musí být poučen úklidový personál.  
 
Čestné prohlášení žáka  

 Před prvním vstupem do internátu podepíše žák čestné prohlášení o neexistenci příznaků viro-
vého infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) a 
seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených MZd. 

 O této povinnosti jsou zákonní zástupci a zletilí žáci vedoucí vychovatelkou předem informováni 
na webových stránkách školy. Pokud zákonný zástupce nebo zletilý žák tyto dokumenty nepo-
depíše, nebude mu ubytování umožněno. 

 
Co připravit před znovuotevřením internátu  

Vedoucí vychovatelka s dostatečným časovým předstihem vhodnou formou zjistí od žáků zájem o 
ubytování v internátu. Termín, do kterého musí žáci požádat, je stanoven na 13. května 2020, zá-
jemcům o ubytování jej sdělí vedoucí vychovatelka a zveřejní ředitel školy na webu školy.  

Vedoucí vychovatelka včas informuje žáky:  

 o organizaci ubytování v internátu,  

 o povinnosti podepsat čestné prohlášení a seznámení (viz příloha),  

 o provozu internátu, hygienických opatřeních a omlouvání žáků.  
 
Ředitel školy umožní žákům ubytování v internátu školy: 

 v době od 11.5.2020 do 29.5.2020 výhradně ve dnech jejich osobní přítomnosti ve škole v rámci 
přípravy na vykonání závěrečné zkoušky s možným příjezdem na internát předchozí den mezi 
17:00 a 20:00 hod., 

 v době od 1.6. 2020 do dne konání ústní části závěrečné zkoušky ve dnech pondělí až pátek 
s možným příjezdem na internát v neděli v době od 17:00 hod. do 20:00 hod. 

 
 
 
V Křenovicích dne 5. května 2020 
 
 
 
 
Mgr. Josef Plesník  
ředitel školy 
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