
Organizace provozu školy od 12. 4. 2021 

Přítomné třídy od 12. 4. 2021 (lichý týden):  Přítomné třídy od 19. 4. 2021 (sudý týden): 

 1. C, 2. C, 3. C, 4. C, 5. C     1. C, 2. C, 3. C, 4. C, 5. C 

 1. D, 2. D, 3. B, 3. D, 4. D, 5. D    1. A, 1. B, 2. A, 3. A, 4. A, 5. A, 5. B  

Školní družina 

Školní družina (včetně ranní družiny) bude k dispozici pro žáky od 1. do 4. ročníků a to v časech 6:30 – 8:15 a 12:00 – 

16:30 hod. Příchod do ranní družiny bude žákům umožněn pouze přesně v těchto časech: 6:30, 7:00 nebo 7:30 hod. 

Bezprostředně poté proběhne (vždy v pondělí a ve čtvrtek) samotestování antigenním neinvazivním testem (stěrem 

z přední části nosu) přítomných žáků v ranní družině za asistence vychovatelek.  

Příchod do školy 

Příchod ostatních žáků do školy bude probíhat dle následujících rozpisů: 

Lichý týden 

Čas/stanoviště 1 2 3 4 5 6 7 

7:55 1. C 2. D 2. C - 5. D 3. B - 

8:05 1. D - 4. C 3. D 5. C 3. C 4. D 

Sudý týden 

Čas/stanoviště 1 2 3 4 5 6 7 

7:55 1. C 1. B 2. C 4. A 5. B 3. A 2. A 

8:05 1. A 5. A 4. C - 5. C 3. C - 

 

Na stanovišti si žáky vyzvedává 

vyučující před první vyučovací hodinou 

dle platného rozvrhu hodin a odvádí je 

do třídy. Poté proběhne (vždy v pondělí 

a ve čtvrtek) samotestování (vyjma již 

otestovaných žáků v ŠD) antigenním 

neinvazivním testem (stěrem z přední 

části nosu).  

Testování se netýká 

1. žáků, kteří doloží negativní výsledek antigenního nebo PCR testu ne staršího 48 hodin, provedeného na odběrovém 

místě, pakliže žák nemá příznaky probíhajícího onemocnění COVID-19, 

2. žáků, kteří prodělali COVID-19 před méně než 90 dny a toto doloží lékařskou zprávou. 

3. žáků, kteří mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti nemoci COVID-19 

starší 14 dnů.   

Organizace vyučování 

Výuka přítomných tříd bude probíhat dle standardního rozvrhu hodin a to v homogenních skupinách. Žáci ve všech 

třídách mají povinnost nosit ochranu úst a nosu (chirurgickou roušku nebo respirátor FFP2 a vyšší) po celou dobu 

pobytu ve škole (ochranný štít nenahrazuje roušku) – výjimka pouze pro žáky, kterým brání jejich mentální schopnosti 

či aktuální duševní stav, což musí být potvrzeno příslušným lékařem. 

Organizace stravování ve školní jídelně 
Strávníci (jejich zákonní zástupci) si bezpodmínečně nutně zkontrolují přihlášení obědů alespoň dva dny před 
nástupem do školy na portále strava.cz. Upozorňujeme, že žáci navštěvující odpolední školní družinu musí mít zajištěno 
stravování ve školní jídelně. Obědy pro cizí strávníky a žáky na DV budou vydávány v čase 13:20 – 14:00 hod. 
 

Vedení ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15 


