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

V Ostravě dne 6. dubna 2021

Opatření ředitelky školy
Č.j.: 9/2021

Tímto opatřením se ruší účinnost opatření č.j. 8/2021 ze dne 28. 2. 2021.

V souladu s mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. dubna 2021 a to
jmenovitě Č.j. MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN, č.j. 14592/2021-1/MIN/KAN, č.j.
14592/2021-2/MIN/KAN č.j. 14592/2021-3/MIN/KAN a č.j. 15757/2020-47/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 12. 4. 2021 až
do odvolání.

V rámci provozu školy se naše organizace řídí “Manuálem” Provozu škol a školských zařízení ve
školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid-19 ze 6. dubna 2021.
Škola je povinna na základě mimořádného opatření MZČR 2x týdně před zahájením výuky a za
dodržení stanovených aktuálních mimořádných opatření MZČR (např. nošení respirátoru
zaměstnanci, nošení roušek žáky) a zvýšených hygienických standardů (rozestupy, homogenita
tříd, dezinfekce rukou apod.) provést/zajistit u dětí/ žáků a pedagogických pracovníků, kteří osobně
poskytují vzdělávání testovaným dětem/ žákům a ostatním přítomným zaměstnancům realizaci
testování neinvazivními antigenními testy.

Průběh opatření:

Mateřská škola

● Umožňuje se osobní přítomnost na vzdělávání pouze dětem, které mají povinné
předškolní vzdělávání a dále dětem zaměstnanců vybraných profesí (IZS) jejichž
zákonní zástupci jsou zaměstnanci organizací uvedených v aktuálním opatření  a
jejichž děti plní povinnou školní docházku v naší MŠ.

● V jedné skupině je maximálně 15 dětí.
● V mateřské škole jsou povinni nosit respirátor pedagogičtí i nepedagogičtí

pracovníci, děti v mateřské škole nejsou povinny nosit ochranný prostředek k
zakrytí úst a nosu.

● Homogenita tříd je povinná.

Testování dětí mateřské školy

● Testování probíhá v prostorách třídy MŠ Liška a to vždy od 6:00 - 8:00 hod v
pondělí a čtvrtek, a to vždy za přítomnosti zákonného zástupce. V testovací
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místnosti bude vždy přítomen pedagogický pracovník, který dohlédne na správnost
provedení testu.

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

● Dítě nemůže být nuceno k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být
jakkoliv sankcionována. Důsledkem neúčasti je pouze nemožnost účasti na
prezenčním vzdělávání.

● Pokud se dítě neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování,
školka bude absenci evidovat jako omluvenou.

● 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.

● 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.

Základní škola

● Umožňuje se osobní přítomnost na vzdělávání žákům 1. stupně a to systémem
rotací (prezenční a distanční výuka), viz tabulka:

Prezenčně ve škole:

1. týden, začátek
od 12.4.

2. týden, začátek od
19.4.

1.E 2.E2

1.A 3.A

1.B 3.B

2.B 4.B

2.E1 5.A

3.E 5.B

4.E1 5.E1

4.E2 5.E2

4.C 2. A

4. A

● Dále je povolena přítomnost žákům zaměstnanců vybraných profesí (IZS) jejichž
zákonní zástupci jsou zaměstnanci organizací uvedených v aktuálním opatření a
jejichž děti plní povinnou školní docházku na naší škole, do 10 let věku.

● Žáci druhého stupně zůstávají na distanční výuce.
● Je povolena přítomnost žáků 2. stupně formou konzultací dle aktuálních opatření.
● Homogenita tříd je povinná.
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● Hudební výchova a tělesná výchova se vyučuje dle aktuálního opatření.
● V základní škole jsou povinni nosit respirátor pedagogičtí a nepedagogičtí

pracovníci, žáci jsou povinni nosit alespoň chirurgickou roušku.

Testování žáků základní školy

● Testování probíhá v jednotlivých třídách ZŠ a to vždy v pondělí a čtvrtek v průběhu
první vyučovací hodiny a to dle aktuálního doporučení MZČR..

● V nutných případech testování žáků 1.-3. ročníku je umožněno testování v
přítomnosti zákonného zástupce a to ve třídě MŠ Liška, třída v budově školní
jídelny. Testování zde bude probíhat v pondělí a čtvrtek od 6:00 - 8:00 hod. V
testovací místnosti bude vždy přítomen pedagogický pracovník, který dohlédne na
správnost provedení testu. V těchto případech se zákonní zástupci obrací na své
třídní učitele, kterým tuto skutečnost oznámí.

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

● 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.

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

● 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.

● 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.

Mgr. Lenka Lednická
ředitelka školy
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