
 

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

V Ostravě dne 29. 12. 2020 

Opatření ředitelky školy  
Č.j.: 7/2020 
 
V návaznosti na Informace k provozu škol a školských zařízení od 27. prosince 2020. 
 
Průběh opatření: 

1. Pro mateřské školy se režim nemění. Dodržují se všechna vydaná hygienická opatření. 
Vstup třetích osob - zákonných zástupců je povolen jen na nezbytně nutnou dobu a to s 
ochranou úst. 

2. K 27. 12. 2020 se povoluje osobní přítomnost žáků 1. a 2. tříd ve škole. 
3. Žáci a zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. 
4. Žáci mají rezervní roušku uschovánu ve svém batohu v igelitovém sáčku a mění si ji dle 

pokynů vyučujících. 
5. Pro ostatní ročníky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem. 
6. Na základě rozhodnutí ředitelky školy se povolují individuální konzultace žáků ostatních 

ročníků ve škole ( jeden žák a jeden pedagog). Tyto konzultace musí být předem 
domluveny. 

7. Výuka ve škole pro 1. a 2. ročníky je homogenní, nedělí se žádné vyučované předměty. 
8. Organizace příchodu do školy: 

a. běžné třídy - hlavní vchod 7:40 - 7:55, povinná dezinfekce rukou 
b. bilingvní třídy - zadní vchod (hřiště) 7:40 - 7:55, povinná dezinfekce rukou 

9. Je zakázána přítomnost cizích osob (včetně zákonných zástupců) v budově školy. 
10. Stále trvá zákaz zpěvu a sportovních činností při vzdělávání. 
11. Upravuje se provozní doba školní družiny. Ranní družina je v provozu. Družina zůstává v 

provozu do 17:00 hod. 
12. Odchody ze školy budou jednotné hlavním vchodem. 
13. Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a 

zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. 
14. Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky/ respirátory, 

s výjimkou doby konzumace stravy. 
 

 
 
Mgr. Lenka Lednická 
ředitelka školy  
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