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

V Ostravě dne 23. 8. 2021

Opatření ředitelky školy
Č.j.: ZŠaMŠOs/1021/2021

V návaznosti na Soubor doporučení pro školy a školská zařízení ve školním roce 2021/2022
vzhledem ke covid-19, “manuál”

Průběh opatření:

1. Informace k testování

Ve škole proběhne testování žáků s frekvencí 3 krát po sobě a to v termínech:

1.září (výjimku tvoří žáci 1. ročníků, kteří se budou testovat 2. září za přítomnosti
zákonného zástupce v tělocvičně školy), dále pak 6. září a 9. září a to první
vyučovací hodinu ve svých třídách.

U žáků 1. stupně je opět nabídka testování za přítomnosti zákonného zástupce
v prostorách tělocvičny a to v čase 7:00 – 7:40 - boční vchod, vstup ze Slavíčkovy ulice

Preventivního testování nejsou povinni se podrobit žáci, kteří mají řádně dokončené
očkování nebo neuběhlo 180 dnů od prodělané nemoci COVID-19. Testování lze také
nahradit platným negativním testem z odběrného místa.

V případě, že se žák z jakéhokoliv důvodu odmítne testovat, nosí po celou dobu ve
škole stanovenou ochranu dýchacích cest, tj. respirátor nebo roušku. Dále se na
něj vztahují veškerá opatření MZd, kdy daní žáci nesmí cvičit ve vnitřních prostorech,
nesmí zpívat a dodržovat rozestupy během stravování - 1,5 m.

Pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, provede si test na
recepci po příchodu do školy pod dohledem pověřené osoby.

Tetovat se bude antigenními testy GENRUI. Odkaz naleznete viz níže.

https://www.edu.cz/covid-19/testovani-ve-skolstvi/jak-na-to-ve-skole/

2. Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorách zakrýt
dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem, dýchacích cest, který je uveden v
aktuálně platném mimořádném opatření MZd (vyjmuty jsou osoby s poruchou intelektu a
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https://www.edu.cz/covid-19/testovani-ve-skolstvi/jak-na-to-ve-skole/


osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný
prostředek dýchacích cest).

3. Škola a školské zařízení se řídí hygienickými doporučeními MZd, MŠMT a KHS.
4. Činnost školního bufetu je do odvolání zrušena.
5. Izolační místnost se nachází v bytě školníka.
6. V případě, že se u dítěte, žáka, zaměstnance školy objeví příznaky infekčního

onemocnění, opustí školu v co nejkratším čase s použitím ochrany dýchacích cest.
7. Dítěti, žákovi, zaměstnanci školy s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění,

které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění je
umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.

Mgr. Lenka Lednická
ředitelka školy

strana 2 z počtu 1

.


