
Základní škola a mateřská škola Ostrava, Ostrčilova 10/2557,
příspěvková organizace, 702 00 Ostrava

V Ostravě dne 14. 5. 2021

Opatření ředitelky školy
Č.j.: 12/2021

V souladu s mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví ze dne Č. j.: MZDR
14592/2021-11/MIN/KAN a č. j. MZDR 15757/2020-50/MIN/KAN, dále v souladu s Manuálem k
testování ve školách a školských zařízeních, metodickým doporučením k návratu dětí do
mateřských a základních škol rozhodla ředitelka školy o tomto opatření:
Z důvodu nepříznivé epidemiologické situace, vzhledem ke Covid 19, rozhodla ředitelka školy o
úpravě vzdělávání v níže uvedené podobě. Účinnost tohoto opatření je stanovena od 17. 5. 2021 až
do odvolání.
Na provoz školy se i nadále vztahuje manuál Provoz škol a školských zařízení ve školním roce
2020/2021 vzhledem ke covid-19, Metodika pro vzdělávání distančním způsobem, Metodická
doporučení MŠMT

Tímto opatřením se mění opatření č.j. 11/2021 ze dne 6. 5. 2021.

Průběh opatření:
1. Pro mateřské školy je umožněna osobní přítomnost všech dětí v MŠ. Provoz probíhá

standardním způsobem, bez omezení počtu dětí ve skupině či třídě, antigenní testování
dětí již neprobíhá. Děti nemají povinnost nosit ochranné prostředky k zakrytí úst a nosu.

2. Umožňuje se osobní přítomnost žáků 1. stupně bez rotací. Žáci se budou testovat jedenkrát
týdně antigenním testem, test se provede první den osobní přítomnosti žáka ve škole v
daném týdnu (pondělí). Nebude-li žák přítomen v den termínu testování ve škole, testování
se provede v den jeho příchodu. Testování žáků v přítomnosti zákonného zástupce, je
umožněno každé pondělí od 7:00 - 8:00 hod v prostorách tělocvičny školy.

3. K 17. 5. 2021 pokračuje rotační výuka na 2. stupni dle tohoto harmonogramu:

Třídy Data pro prezenční výuku
ve škole

Data pro distanční výuku

6.A, 6.B, 6.E, 7.E, 7. A, B 10. 5. - 2021 - 14. 5. 2021
24. 5. 2021 - 28. 5. 2021
7. 6. 2021 - 11. 6. 2021
21. 6. 2021 - 25. 6. 2021

17. 5. 2021 - 21. 5. 2021
31. 5. 2021 - 4. 6. 2021
14. 6. 2021 - 18. 6. 2021

8.A, 8.B, 8.E, 9. A, 9.B, 9. C,
9. E

17. 5. 2021 - 21. 5. 2021
31. 5. 2021 - 4. 6. 2021
14. 6. 2021 - 18. 6. 2021

10. 5. 2021 - 14. 5. 2021
24. 5. 2021 - 28. 5. 2021
7. 6. 2021 - 11. 6. 2021
21. 6. 2021 - 25. 6. 2021
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4. Žáci druhého stupně jsou testováni dvakrát týdně antigenním testem. Testování se provádí
vždy v pondělí a čtvrtek v týdnech, kdy jsou žáci osobně přítomni ve škole, vždy na začátku
vyučování.

5. V případě pozitivního výsledku testu se postupuje dle aktuálního mimořádného opatření
MZČR.

6. Žák nemůže být nucen k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být jakkoliv
sankcionována. Důsledkem neúčasti je pouze nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání.

7. Pokud se žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola
bude absenci evidovat jako omluvenou.

8. Testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na
přítomnost antigenu viru SARS-COV-2 nebo negativního výsledku POC angitenního testu
na přítomnost antigenu provedený na odběrovém místě a není starší 48 hod.

9. Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci,
karanténu a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním
výsledkem. Zákonný zástupce dodá tento doklad, který tuto skutečnost prokazuje,
pověřenému pracovníkovi Mgr. Pavle Beňové.

10. Žáci a zaměstnanci školy mají povinnost nosit respirátory či nanoroušky po celou dobu
pobytu ve škole. Není povinné nosit ochranu nosu a úst ve venkovních prostorech při
zachování odstupu 2 metrů od jiných osob.

11. Ruší se povinnost homogenních tříd a skupin.
12. Je stále zakázána přítomnost cizích osob (včetně zákonných zástupců) v budově školy.
13. Stále trvá zákaz zpěvu.
14. Jsou povoleny sportovní činnosti konané ve vnějších prostorách školy (za příznivého

počasí).
15. Družina (ranní i odpolední) funguje v souladu se všemi doporučeními a není nijak omezena.
16. Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce za

dodržování všech pravidel.
17. Žáci mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace

stravy.

Mgr. Lenka Lednická
ředitelka školy
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