
Základní škola Ostrava, Nádražní 117, příspěvková organizace 
 

Provozní řád tělocvičen pro nájemce – dodatek č. 2 
s účinností od 19. 5. 2021 

 

1. Vstup do tělocvičen je povolen v následujícím režimu: 

a. subjekt zabezpečující sportovní aktivity (osoba uvedená v nájemní smlouvě) zašle před 
zahájením sportovních aktivit dle nájemní smlouvy seznam přítomných osob a čestné 
prohlášení, ve kterém uvede, že osoby přítomné ve vnitřních prostorách staveb splňují 
podmínky stanovené platným mimořádným opatřením (viz bod 4), a to jedním z 
následujících způsobů: 

 osobně na sekretariátu školy do 14.30 

 datovou schránkou (ID ufvmazn) 

 emailem na skola@zsnadrazni.eu 

b. počet osob stanovený platným mimořádným opatřením MZ ČR 

 od 19. 5. 2021 v maximálním počtu 10 osob (včetně trenéra)  

(1 osoba na 15 m2 vnitřní plochy sportoviště, která je přístupná veřejnosti, 
více než 2 osoby ve skupině a více než 10 osob celkem na vnitřní ploše 
sportoviště).  

 od 24. 5. 2021 v maximálním počtu 19 osob (včetně trenéra) 

 (1 osoba na 15 m2 vnitřní plochy sportoviště, která je přístupná  veřejnosti, 
více než 12 osob ve skupině a více než 30 osob celkem na vnitřní ploše 
sportoviště). 

2. V odpoledních hodinách může 1 tělocvičnu použít pouze 1 skupina sportovců denně.  

3. Přítomnost veřejnosti v jiných vnitřních prostorech, jako jsou šatny, sprchy apod., se zakazuje. 

4. Podmínky pro vstup osob do některých vnitřních prostor nebo pro účast na hromadných 
akcích, je-li to vyžadováno tímto mimořádným opatřením, jsou následující:  

a. osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-
2 s negativním výsledkem nebo  

b. osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru 
SARS-CoV-2 s negativním výsledkem nebo  

c. osobě byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování 
proti onemocnění COVID-19 a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě 
dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první 
dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo 
nejméně 14 dnů nebo  

d. osoba 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, přičemž se musí 
jednat o osobu bez klinických příznaků onemocnění COVID-19. 

5. Před prvním zahájením jakékoliv činnosti v tělocvičně v daném smluvním období musí být 
všichni cvičenci seznámeni vedoucím (trenérem, pověřenou osobou) s provozním řádem 
tělocvičny.  

6. Vstup do areálu školy je povolen pouze v doprovodu trenéra.  
7. Tímto se ruší Dodatek k provoznímu řádu tělocvičen pro nájemce č.1 ze dne 8.12.2020. 

 
 
 
 
 
V Ostravě dne 18. 5. 2021       ředitel školy 
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