
Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Krásné Pole, Družební 336, příspěvková organizace 

 

Ostrava-Krásné Pole, 5. 5. 2021 

Č.j.: ZSKRPOLE/00181/2021/Vac 

 

Pokyny k provozu ZŠ od 10. 5. 2021 

  

 

Od 10. 5. 2021 pokračuje omezení provozu základní školy tak, že se zakazuje osobní 

přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole s výjimkou: 
  

a) žáků 1. stupně ve škole a to způsobem, že se vzdělávání v lichém týdnu neúčastní první 

polovina tříd a v sudém týdnu neúčastní druhá polovina tříd (při lichém počtu tříd lze 

počet zaokrouhlit),  

b) žáků 2. stupně, a to za podmínky, že se vzdělávání v lichém týdnu neúčastní první 

polovina tříd a v sudém týdnu neúčastní druhá polovina tříd (při lichém počtu tříd lze 

počet zaokrouhlit), 

c) skupinové konzultace žáků 2. stupně ohrožených školním neúspěchem a to v nejvyšším 

počtu 6 žáků v jedné skupině. 

s tím, že prezenční výuka musí probíhat v neměnných třídách dětí nebo žáků, s výjimkou 

skupinové konzultace. 

 

Dále od 10. 5. 2021 pokračuje omezení provozu školní družiny tak, že se zakazuje osobní 

přítomnost účastníků na zájmovém vzdělávání s výjimkou: 

 

a) s výjimkou dětí a žáků, 

kteří se mohou účastnit prezenční výuky podle tohoto mimořádného opatření, a to za 

podmínky, že v oddělení nebo skupině jsou přítomni děti nebo žáci pouze z jedné neměnné 

třídy prezenční výuky. 

 

Novelizované mimořádné opatření MZ ČR č. 14600/2021 ze dne 3. 5. 2021 dále umožňuje 

ve školních družinách osobní přítomnost na vzdělávání žákům 1. stupně základních škol ve 

školní družině, jejichž zákonní zástupci jsou  

a) zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb, 

b) pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní 

škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo 

Praktická škola dvouletá, nebo  

c) pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,  

d) zaměstnanci bezpečnostních sborů,  

e) příslušníci ozbrojených sil,  

f) zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,  

g) zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona 

č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,  

h) zaměstnanci Úřadu práce České republiky,  

i) zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,  

j) zaměstnanci Finanční správy České republiky.  

 

Zákonný zástupce musí tyto žáky nahlásit na email martin.vaclavek@zskrasnepole.cz 

nejpozději v pátek (do 11:30 hodin), který předchází týdnu, ve kterém tyto děti budou 

docházet do ŠD. Je požadováno potvrzení zaměstnavatele.  

 

Součástí vzdělávání nesmí být zpěv. Sportovní činnosti jsou možné pouze ve vnějších 

prostorech. 
 



Mimořádné opatření MZ ČR č. 14600/2021 ze dne 6. 4. 2021 dále omezuje provoz 

mateřských, základních a středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských 

zařízení tak, že vstup třetích osob (mimo dětí, žáků, studentů nebo účastníků a zaměstnanců) 

do prostor školy nebo školského zařízení je možný jen v nezbytně nutných případech, s tím, že 

se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy nebo školského zařízení. 

 

Mimořádné opatření MZ ČR č. 14592/2021 ze dne 6. 4. 2021 dále nařizuje postupem podle 

§ 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci 

nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem 

SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření: 

 
 Dítěti, žákovi nebo studentovi, kterému není jiným mimořádným opatřením nebo krizovým 

opatřením zakázána osobní přítomnost na vzdělávání a který je žákem základní školy, se v dané 

škole umožňuje osobní přítomnost pouze tehdy, pokud  

a) nemá příznaky onemocnění COVID-19, a  

b) podstoupil ve frekvenci stanovené podle čl. III výše zmíněného opatření vyšetření 

prostřednictvím neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu 

viru SARS-CoV-2, který si provedl sám nebo které mu byly provedeny jinou osobou a 

které mu poskytla škola (dále jen „preventivní antigenní test“), a prokáže se negativním 

výsledkem tohoto vyšetření, není-li ve čl. II opatření stanoveno jinak.  

 
Škola může pro preventivní testování použít pouze testy určené pro sebetestování nebo Ministerstvem 

zdravotnictví povolené k použití laickou osobou. 

 
 Podmínka se považuje za splněnou, pokud osoba doloží, že  

a) prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle 

platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC 

antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost 

viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,  

b) má negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 

nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 48 hodin, a které byly 

provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření 

Ministerstva zdravotnictví k provádění testů, nebo  

c) má vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti 

onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového 

schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, 

nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC 

uplynulo nejméně 14 dnů. 

 

Preventivní antigenní test se provádí s frekvencí dvakrát týdně (2. stupeň ZŠ) s tím, že první 

test se provede první den osobní přítomnosti dítěte, žáka nebo studenta ve škole v týdnu a mezi 

jednotlivými termíny testování v jednom týdnu jsou minimálně 2 a maximálně 3 pracovní dny. 

Preventivní test se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li dítě, žák nebo 

student přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu. 

Žáci 1. stupně ZŠ se testují s frekvencí 1x týdně (pondělí). 
 

Testování žáků bude prováděno v budově základní školy  - 1. stupeň - dolní respirium – 

vždy v pondělí před příchodem do základní školy Žáci se testují sami a je doporučena 

dopomoc zákonného zástupce (případně jiné zmocněné osoby). V případě negativního   

výsledku žák vstupuje do školy. Žáci 2. stupně se testují v budově jídelny vždy v pondělí 

a čtvrtek – vstup ze strany od hřiště. 

 

V případě, že výsledek preventivního testu je pozitivní, je škola povinna kontaktovat zákonného 

zástupce žáka a sdělit mu výsledek preventivního testu. Škola vystaví žákovi potvrzení o 

pozitivním výsledku testu s uvedením dne a času provedení testu. Dítě, žák nebo student je 



povinen bezodkladně opustit školu; v případě dítěte nebo žáka, který nemůže samostatně opustit 

školu, je škola povinna bezodkladně zajistit jeho oddělení od ostatních osob a zákonný zástupce 

nebo jiný doprovod je povinen jej ve škole vyzvednout. Pokud má žák podepsané zákonným 

zástupcem „Potvrzení o opuštění školy při pozitivním výsledku na Covid“, může odejít sám. 

Zákonný zástupce dítěte nebo žáka nebo žák nebo student je povinen telefonicky nebo jiným 

obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním výsledku testu poskytovatele 

zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro 

děti a dorost. 

 

Pokud má dítě, žák nebo student pozitivní výsledek  

a) RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, nebo  

b) POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 a má příznaky onemocnění 

COVID-19,  

a byl 2 dny před provedením testu nebo 2 dny po provedení testu osobně přítomen ve škole, je 

zákonný zástupce dítěte nebo žáka nebo žák nebo student povinen nahlásit škole tento pozitivní 

výsledek testu; za okamžik provedení testu se považuje v případě RT-PCR testu okamžik 

odběru vzorku, a jde-li o konfirmační RT PCR test prováděný na základě pozitivního výsledku 

antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 (včetně preventivního antigenního 

testu), pak okamžik provedení antigenního testu. 

 

V případě, že žák má pozitivní výsledek preventivního antigenního testu, tak se žákovi, kterému 

byl 2 dny před provedením tohoto testu nebo 2 dny po jeho provedení v jedné třídě nebo skupině 

s tímto žákem,  

 

a) neumožňuje osobní přítomnost na vzdělávání po dobu do zjištění výsledku konfirmačního 

RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 dítěte s pozitivním výsledkem preventivního 

antigenního testu,  

b) opětovně umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání v případě, že dítě, žák nebo student s 

pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu doloží negativní výsledek 

konfirmačního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2.  

2. Ustanovení platí obdobně pro žáky v případě, kdy pozitivní výsledek preventivního 

antigenního testu provedeného podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví 

měl pedagogický pracovník, který 2 dny před provedením testu nebo 2 dny po provedení testu 

osobně poskytoval vzdělávání dětem, žákům nebo studentům v dané třídě nebo skupině. 

 

 

 

Provoz školní družiny  

- odpolední provoz všech oddělení školních družin je zkrácen do 16:30 hodin 

- ranní družiny v provozu (v pondělí vstup až po absolvování a výsledku testu). 

Všechny osoby jsou povinny chránit dýchací cesty respirátorem (dospělí), chirurgickou 

rouškou (žáci) dle platného opatření MZ ČR. 

 

 

 

Mgr. Martin Václavek 

ředitel školy  



Příloha č. 1 

Schéma rotační výuky 

 týden od 10. 5. 2021 týden od 17. 5. 2021 

1. A, 1. B prezenčně distančně 

2.  distančně prezenčně 

3. A, 3. B distančně prezenčně 

4. A, 4. B prezenčně distančně 

5. distančně prezenčně 

7., 8., 9. A prezenčně distančně 

6., 9.B distančně prezenčně 

 

V dalších týdnech se celý cyklus opakuje. 

 

Časové schéma příchodu žáků k testování: 

POUZE Pondělí (1. stupeň) a pondělí a čtvrtek (2. stupeň), jinak příchod dle prezenčního 

rozvrhu hodin 

Dolní respirium ZŠ (1. stupeň) - pondělí 

6:30 – ranní družina 

6:45 – ranní družina 

7:00 – ranní družina 

7:30 – 1. A (3. A) 

7:45 – 1. B (2.) 

8:00 – 4. A (3. B) 

8:15 – 4. B (5.) 

Školní jídelna (2. stupeň) – pondělí + čtvrtek 

7:30 – 7. (6.) 

8:00 – 8. (9. B) 

8:30 – 9. A 

Žáci k testování dochází zadním vchodem od hřiště, po provedení testování čekají žáci na 

výsledek s rozestupy v prostoru školního hřiště pod dohledem pedagogického pracovníka a až 

po negativním výsledku testu (cca 15 minut) je umožněn vstup.  
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