
Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace
687 54 Bánov 507, e-mail: info@zsbanov.cz, telefon: +420 572 646 230

PŘEDPIS K OBNOVENÍ 
OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI ŽÁKŮ 1. STUPNĚ ZŠ BÁNOV 
VE ŠKOLE A JEJÍCH PODMÍNKÁCH

Základní informace o školních skupinách:

1) Bude vytvořeno maximálně 5 školních skupin.

2) Školní skupiny pro žáky 1. stupně se konají od 25. 5. 2020 každý týden od pondělí do pátku v čase 08:00-15:30 hod. 
Do 11:15 hod. je účast přihlášených žáků povinná každý den, poté je možné vyzvednutí dítěte v dřívějších odpoledních 
hodinách nebo jeho samostatný odchod na základě předem uvedeného údaje v přihlášce.

2) Náplň školních skupin: 
Cílem dopolední části je zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku. Obsah vzdě-
lávání dopolední části vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP školy. Jedná se především o hlavní vzdělávací obsah, který je 
žákům zadáván i formou vzdělávání na dálku. 

Cílem odpolední části je zajistit zájmové vzdělávání žáků. Obsah vzdělávání odpolední části přiměřeně vychází ze vzdě-
lávacího obsahu ŠVP školní družiny.

3) Podmínkou pro zařazení žáka je:
 a. podání PŘIHLÁŠKY (viz příloha: PŘIHLÁŠKA k účasti na vzdělávacích aktivitách při obnovené prezenční 
výuce na prvním stupni ZŠ Bánov). Podpisem na přihlášce zákonný zástupce bezvýhradně akceptuje mj. i skutečnosti sta-
novené tímto předpisem!
Jak podat přihlášku? Do nejzazšího termínu: 18. 5. 2020; vyplněnou a podepsanou zákonným zástupcem:
• poslat e-mailem na info@zsbanov.cz (nejlépe zároveň i s vyplněným čestným prohlášením - viz níže)
nebo
• vhodit do schránky u bočního vchodu do školy (nejlépe zároveň i s vyplněným čestným prohlášením - viz níže)

 b. podání ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění – vyplněné a po-
depsané zákonným zástupcem:
Jak podat čestné prohlášení? Do nejzazšího termínu: 25. 5. 2020; vyplněné a podepsané zákonným zástupcem:
• poslat e-mailem na info@zsbanov.cz (nejlépe při podávání přihlášky)
nebo
• vhodit do schránky u bočního vchodu do školy (nejlépe při podávání přihlášky) 
nebo
• předat před vstupem do budovy školy dne 25. května 2020

 c. každý žák má s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky 
     (zákonný zástupce zodpovídá za pravidelnou nezbytnou hygienu)

4) Složení skupin je neměnné po celou dobu. O přijetí i zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze zařa-
dit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020. Maximální počet žáků ve skupině žáků je 15.

5) Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná 
teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

6) Zákonný zástupce je povinen být dostupný na telefonu sdělenému škole pro případ nenadálé události.

Cesta do školy a ze školy
Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními:
* zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky
* dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není nutné např. u doprovodu žáka/
členů společné domácnosti)



Příchod ke škole, pohyb před školou, vstup do budovy školy
Žáci se shromažďují po příchodu v prostoru před školou pouze ve skupinách, do kterých jsou zařazeni, takto:
7:30 - 7:45
1. A - na schodech před vstupem do budovy školy
2. A - u bočního vchodu do školy
3. A - u sportovní haly
Platí povinnost zakrytí úst a nosu. Od ostatních spolužáků si udržují bezpečný odstup minimálně 2 m. Nikdo nevstupuje 
do budovy školy. Jednotlivé školní skupiny vyzvedává před školou v 7:45 pověřený pedagogický pracovník, který odvede 
svou skupinu do třídy tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi skupinami. Před vstupem do školy bude žákům změřena 
teplota. Šatny se nepoužívají. Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

7:45 - 8:00
4. A  - u sportovní haly
5. A - u bočního vchodu do školy
Platí povinnost zakrytí úst a nosu. Od ostatních spolužáků si udržují bezpečný odstup minimálně 2 m. Nikdo nevstupuje 
do budovy školy. Jednotlivé školní skupiny vyzvedává v 8:00 před školou pověřený pedagogický pracovník, který odvede 
svou skupinu do třídy tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi skupinami. Před vstupem do školy bude žákům změřena 
teplota. Šatny se nepoužívají. Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

V budově školy
Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky. Každý žák má s sebou na den minimálně 2 roušky 
a sáček na uložení roušky.
Žáci se mohou pohybovat pouze v přesně vymezených prostorách (určená třída, WC, společné prostory), a to na základě 
pokynů pedagogických pracovníků zajišťujících minimální kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivci včetně zaměst-
nanců školy. Při přesunech je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 1,5 metru).
Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění 
zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny.

Ve třídě
Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí 
umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).

Poté se žák usadí do přidělené lavice, ve které sedí sám, od ostatních má rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru).

V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry 
(nejméně 1,5 metru) – rozhoduje pedagogický pracovník. Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku. Pokud do-
chází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.

Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.

Přestávky budou fázovány nebo případně vymezeny prostory tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi skupinami.

Škola vede evidenci o docházce žáků do skupin.

Školní stravování
Objednávání obědů je možné pouze e-mailem u vedoucí školní kuchyně: vera.mahdalova@zsbanov.cz 
Strávníkům, členům školních skupin, bude jídlo vydáváno postupně po skupinách od 11:15 hod. 
Rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku.
Před jídlem a po jídle si každý žák umyje ruce či použije dezinfekci na ruce. 
Dodržují se zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla.

Opuštění budovy školy, předávání žáků
Po ukončení dopolední činnosti školní skupiny (po konzumaci oběda) pověřený pedagogický pracovník odvede žáky 
své skupiny, kteří se již nebudou účastnit odpolední činnosti, do prostoru šaten k východu z budovy školy tak, aby nedo-
cházelo ke kontaktu mezi skupinami. Vykonává nad svou skupinou dohled do opuštění budovy školy. Žáci ji opouštějí 
neprodleně a odchází za stejných podmínek jako při příchodu. Z hygienických a organizačních důvodů setrvají i nestra-
vující se žáci v určené třídě do konce oběda a odchodu celé školní skupiny.

Žáky účastnící se odpolední činnosti školních skupin budou předáváni průběžně pověřenými pedagogickými pracovníky zá-
konným zástupcům (případně jimi písemně pověřeným osobám). Zákonní zástupci kontaktují školní skupiny zazvoněním na 
zvonek. Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.



Osoby s rizikovými faktory
Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:
 1) Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2) Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) 
      s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3) Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou 
                např. hypertenze.
 4) Porucha imunitního systému, např.
  a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
  b) při protinádorové léčbě,
  c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
 5) Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
 6) Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 7) Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu 
     funkce ledvin (dialýza).
 8) Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů 
naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti 
žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

Zákonný zástupce žáka musí nejpozději do 25. 5. 2020, tedy do nástupu žáka do skupiny, dodat prohlášení (formulář 
Čestné rohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění):
 1) písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví,
      a
 2) písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění 
      (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

Pokud zákonný zástupce tento formulář nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

Omlouvání žáků, mimořádný plánovaný odchod
Zákonní zástupci jsou povinni řádně omlouvat přihlášené žáky do školních skupin, a to svému třídnímu učiteli pro-
střednictvím e-mailu.

Škola vede evidenci o docházce žáků do skupin. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny zákonný zástupce infor-
muje školu prostřednictvím třídního učitele o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny dochá-
zet. Zákonný zástupce tak učiní písemnou zprávou zaslanou e-mailem. Absence se nezapočítává do absence uváděné na 
vysvědčení žáka.

Plánovaný odchod žáka bez doprovodu zákonného zástupce v průběhu činnosti školní skupiny (návštěva lékaře apod.) 
– zákonný zástupce oznámí tuto skutečnost nejméně den předem e-mailem pověřenému pedagogickému pracovníku, 
který zajišťuje činnost školní skupiny.

Ochrana zdraví a provoz základní školy v období do konce školního roku 2019/2020 se řídí platnou legislativou a vyda-
nými pokyny MŠMT, na jejichž základě vznikl tento text aplikující je na naši školu. 

Možné změny s ohledem na aktuální epidemickou situaci jsou vyhrazeny.

V Bánově dne 7. 5. 2020                                                                                                         Mgr. Jiří Suchý
                                                                                                                              ředitel školy
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