Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, příspěvková organizace
Volgogradská 2600/6b, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ: 70978328, tel.: 596 750 879, 770 139 281

Mimořádná opatření
Omezení provozu škol a školských zařízení
Od 12. dubna 2021 0:00 hodin se Mimořádným opatřením a dalších aktualizací na území celé České republiky
v oblasti školství nařizuje:
mateřské školy
základní školy

školní družiny
školní jídelny
pronájem tělocvičen

Přítomnost pouze dětí tzv. „předškoláků“.
Lichý týden: prezenční výuka všech A tříd 1. st. + 2. C
Sudý týden: prezenční výuka všech B tříd 1. st.
Distanční výuka žáků nemajících prezenční výuku.
Pouze pro žáky účastnící se prezenční výuky. V oddělení jsou přítomni žáci pouze jedné
neměnné třídy prezenční výuky.
Žáci a zaměstnanci školy při prezenční i distanční výuce – konzumace obědů v jídelně.
Cizí strávníci – u zadního vchodu kuchyně.
Zákaz provozu.

Prezenční výuka od 12. dubna 2021 – v liché týdny
Žáci 1. A, 2. A, 2. C, 3. A, 4. A a 5. A se vzdělávají prezenčně (osobní přítomnost ve škole) podle rozvrhu. Žáci
a zaměstnanci školy mají povinnost nechat se otestovat vždy v pondělí a čtvrtek v týdnu prezenční výuky
a dále zaměstnanci ve škole nosit respirátor nebo obdobný prostředek s filtrační účinností alespoň 95%
po celou dobu pobytu ve škole a žáci chirurgickou roušku. Na oběd mohou do školní jídelny pouze
v uvedených časech. Školní družina je v upraveném provozu pro všechny přihlášené účastníky. Kroužky, až na
výjimky, se do změny mimořádných opatření neprovozují.
Organizace výuky, výdeje obědů a školní družiny
třída
1.A
2.A
2.C
3.A
4.A
5.A

ranní družina od
6.15 v budově ŠD/ŠJ
6.15 v budově ŠD/ŠJ
6.15 v budově ŠD/ŠJ
6.15 v budově ZŠ
6.15 v budově ZŠ
6.15 v budově ZŠ

vstup do školy
7.30 boční vchod
7.30 hlavní vchod
7.40 boční vchod
7.35 hlavní vchod
7.45 hlavní vchod
7.55 hlavní vchod

vyučující
Skaláková
Krčmařová
Bílská
Machytková
Nedělová
Krulíčková

výuka
8.00 – 11.40
8.00 – 11.40
8.00 – 11.40
8.00 – 11.40
8.00 – 11.40
8.00 – 12.35

oběd
12.00
11.40
11.50
12.10
12.20
12.30

provoz ŠD do
16.30 v budově ŠD/ŠJ
16.00 v budově ŠD/ŠJ
16.00 v budově ŠD/ŠJ
16.00 v budově ZŠ
16.00 v budově ZŠ
16.00 v budově ZŠ

ŠD – školní družina, ŠJ – školní jídelna, ZŠ – základní škola

Obědy pro žáky (chodící i nechodící do družiny) jsou vydávány pouze v uvedených časech, aby byl minimalizován
kontakt mezi jednotlivými skupinami. Dohled nad žáky nechodícími do družiny je zajištěn až do času jejich výdeje
oběda.
Vyzvedávání žáků ze školní družiny v čase 13.45 – 15.00 není možné z důvodu probíhající řízené zájmové
činnosti ve školní družině. Vyzvedávání žáků 1. a 2. tříd probíhá standardně před vchodem do budovy ŠD/ŠJ.
Vyzvedávání žáků 3. – 5. tříd probíhá před hlavním vchodem do budovy ZŠ.

Prezenční výuka od 12. dubna 2021 – v sudé týdny (sudý týden 19. 4.)
Žáci 1. B, 2. B, 3. B, 4. B a 5. B se vzdělávají prezenčně (osobní přítomnost ve škole) podle rozvrhu. Žáci a
zaměstnanci školy mají povinnost nechat se otestovat vždy v pondělí a čtvrtek v týdnu prezenční výuky
a dále zaměstnanci ve škole nosit respirátor nebo obdobný prostředek s filtrační účinností alespoň 95%
po celou dobu pobytu ve škole a žáci chirurgickou roušku. Na oběd mohou do školní jídelny pouze
v uvedených časech. Školní družina je v upraveném provozu pro všechny přihlášené účastníky. Kroužky, až na
výjimky, se do změny mimořádných opatření neprovozují.
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Organizace výuky, výdeje obědů a školní družiny
třída
1.B
2.B
3.B
4.B
5.B

ranní družina od
6.15 v budově ŠD/ŠJ
6.15 v budově ŠD/ŠJ
6.15 v budově ZŠ
6.15 v budově ZŠ
6.15 v budově ZŠ

vstup do školy
7.30 boční vchod
7.30 hlavní vchod
7.35 hlavní vchod
7.45 boční vchod
7.55 boční vchod

vyučující
Fešarová
Tauberová
Hranošová
Doležalová
Pospíšilová

výuka
8.00 – 11.40
8.00 – 11.40
8.00 – 11.40
8.00 – 11.40
8.00 – 12.35

oběd
12.00
11.50
12.10
12.20
12.30

provoz ŠD do
16.30 v budově ŠD/ŠJ
16.00 v budově ŠD/ŠJ
16.00 v budově ZŠ
16.00 v budově ZŠ
16.00 v budově ZŠ

ŠD – školní družina, ŠJ – školní jídelna, ZŠ – základní škola

Obědy pro žáky (chodící i nechodící do družiny) jsou vydávány pouze v uvedených časech, aby byl minimalizován
kontakt mezi jednotlivými skupinami. Dohled nad žáky nechodícími do družiny je zajištěn až do času jejich výdeje
oběda.
Vyzvedávání žáků ze školní družiny v čase 13.45 – 15.00 není možné z důvodu probíhající řízené zájmové
činnosti ve školní družině. Vyzvedávání žáků 1. a 2. tříd probíhá standardně před vchodem do budovy ŠD/ŠJ.
Vyzvedávání žáků 3. – 5. tříd probíhá před hlavním vchodem do budovy ZŠ.

Distanční výuka od 12. dubna 2021
Žáci mohou mít prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický
pracovník). Kroužky se do změny mimořádných opatření neprovozují.
I. stupeň - Žáci se distančně vzdělávají podle upraveného rozvrhu.
• on-line - 1. - 5. ročník přes MS Teams v Office 365; v čase od 8.00 maximálně do 11.40 hodin
• podklady pro žáky, kteří nemohou být on-line, si žáci vyzvednou každé pondělí od 8:00 do 10:00
• žáci, kteří nemohou být on-line, budou své práce odevzdávat ve škole ke kontrole každý víkend
do poštovní schránky školy nebo každé pondělí v čase od 6.30 do 10.00 hodin na recepci školy
• žáci, kteří nemohou být on-line, si vyzvednou své opravené práce každé úterý nejpozději do 10.00
hodin, pokud nebylo dohodnuto jinak
• za žáky mohou práce ke kontrole a opravené práce vyzvedávat zákonní zástupci (rodiče)
II. stupeň - Žáci se distančně vzdělávají podle upraveného rozvrhu.
• on-line 6. - 7. ročník přes MS Teams v Office 365; v čase od 8.00 do 10:45 nebo 11.40 hodin (dáno
rozvrhem)
• on-line - 8. - 9. ročník přes MS Teams v Office 365; v čase od 8.00 do 11.40 hodin
• podklady pro žáky, kteří nemohou být on-line, budou k vyzvednutí na recepci školy každé pondělí
v čase od 8.00 do 10.00 hodin
• žáci, kteří nemohou být on-line, budou své práce odevzdávat ve škole ke kontrole každý víkend
do poštovní schránky školy nebo každé pondělí v čase od 6.30 do 10.00 hodin na recepci školy
• žáci, kteří nemohou být on-line, si vyzvednou své opravené práce každé úterý nejpozději do 10.00
hodin, pokud nebylo dohodnuto jinak
Výdej obědů
11.00 – 11.20 – cizí strávníci, zadní vchod (kuchyně),
11.40 – 12.30 – zaměstnanci školy
13.20 – 14.00 – výdej do jídlonosičů nebo menuboxu (doplatek 7 Kč/menubox)

Obědy pro žáky (chodící i nechodící do družiny), zaměstnance a cizí strávníky jsou vydávány pouze v uvedených
časech, aby byl minimalizován kontakt mezi jednotlivými skupinami. Dohled nad žáky nechodícími do družiny je
zajištěn až do času jejich výdeje oběda. Odhlášení/přihlášení obědů probíhá přes web strava.cz, výběr jídelny:
4897.
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Rodiče žáků, případně jejich doprovod nevstupují do budov školy ani při příchodu ani při odchodu žáků
ze školy.
Průběh testování žáků
Testování žáků probíhá vždy 1. a 4. den jejich osobní přítomnosti ve škole a to bezprostředně po jejich příchodu
do budovy školy. Žáci se testují pomocí antigenního testu sami, přičemž se nejedná o zdravotnický výkon.
Samotný test je neinvazivní povahy tzn., že se nevykonávají fyzicky nepříjemné úkony.
Pokud zákonný zástupce/rodič odmítne testování svého dítěte, není jeho dítěti umožněna prezenční výuka a
zákonný zástupce/rodič si ponechává dítě doma, kde ho sám vzdělává.
V případě pozitivního antigenního testu se nemůže žák účastnit prezenčního vzdělávání, je bezprostředně
oddělen od ostatních osob a umístěn do izolace, ve které setrvá do příchodu svého zákonného zástupce. Škola
vystaví potvrzení o pozitivním antigenním testu a povinností zákonného zástupce je neprodleně tuto skutečnost
oznámit dětskému lékaři, který vyplní elektronickou žádanku k provedení vyšetření metodou RT-PCR.
Žákovi je opětovně umožněna osobní přítomnost na vzdělávání v případě doložení negativního výsledku RTPCR testu.
V případě pozitivního antigenního testu žáka, který se prezenčně vzdělával ve třídě 2 dny, odchází celá třída do
karantény a čeká se na výsledky RT-PCR testu daného žáka. Při negativním výsledku se může třída vrátit zpět
k výuce. Zákonní zástupci dítěte jsou povinni výsledky testu bezprodleně škole nahlásit.
Od testování jsou osvobozeni žáci, kteří splní některou z těchto podmínek:
1. doloží, že prodělali laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného
mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost
antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní
2. mají negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 ne starší 48 hodin,
který byl proveden poskytovatelem zdravotnických služeb, který má k tomuto provádění souhlas Ministerstva
zdravotnictví
3. má vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a
od aplikace poslední dávky uplynulo nejméně 14 dní.
Instruktážní video MŠMT k testování žáků najdete na: https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20

V Ostravě, dne 8. dubna 2021.
…………..………………...
Mgr. Jan Šebesta, ředitel

