
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.  a 2. stupně ZŠ Bánov 
ve škole a jejích podmínkách v týdnu od 10. do 14. 5. 2021

1) V týdnu 10. - 14. 5. 2021 
      se budou vyučovat prezenčně žáci těchto tříd: 2. A, 4. A, 5. A, 6. A, 7. A, 8. A a 9. A 

2) ORGANIZACE TESTOVÁNÍ v pondělí 10. 5. 2021.   TESTUJÍ SE VŠICHNI ŽÁCI. 
VYUŽÍVÁME TŘÍDNICKÉ HODINY U TŘÍD 2. STUPNĚ.     Manuál k testování vydaný MŠMT naleznete ZDE.

Třídy přijdou ke škole podle následujícího obrázku. Prosím, dodržujte umístění i čas příchodu.
Platí povinnost zakrytí úst a nosu chirurgickou rouškou nebo respirátorem FFP2. Od ostatních spolužáků si udržují bez-
pečný odstup minimálně 2 m. Nikdo nevstupuje do budovy školy. Jednotlivé školní skupiny vyzvedává před školou v uve-
dený čas třídní učitel, který odvede svou skupinu na tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi skupinami.
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klikatelný odkaz

testování 745 - 815

6. A - testování proběhne v sále
7. A - testování proběhne ve třídě 3. A
8. A - testování proběhne ve školní dílně
9. A - testování proběhne ve třídě 7. B

testování 720 - 740

2. A - testování proběhne v sále
4. A - testování proběhne ve třídě 3. A
5. A - testování proběhne ve školní dílně

Vypichujeme informaci: Žák, který prodělal onemocnění COVID a neuplynulo více než 90 dnů od prvního testu s pozi-
tivním výsledkem, se nemusí testovat. Rodiče dodají elektronickou či listinou formu potvrzení této skutečnosti z laboratoře.

Vypichujeme informaci:  Dítě, žák nebo student nemůže být nucen k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být 
jakkoliv sankcionována. Důsledkem neúčasti je pouze nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání. Pokud se dítě, žák nebo stu-
dent neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou.

PŘÍCHOD KE ŠKOLE V PONDĚLÍ:

http://www.zsbanov.cz/upload/data20-21/covid/2021-04-08_manual_testovani.pdf


3) ORGANIZACE TESTOVÁNÍ ve čtvrtek 13. 5. 2021. TESTUJÍ SE POUZE ŽÁCI 2. STUPNĚ ZŠ.

Třídy přijdou ke škole podle následujícího obrázku. Prosím, dodržujte umístění i čas příchodu. Jednotlivé třídy 2. stupně 
vyzvedává před školou v 720 učitel, který učí v dané třídě první hodinu a zajistí testování.
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testování 720 - 745

6. A - testování proběhne v sále
7. A - testování proběhne ve třídě 3. A

8. A - testování proběhne ve školní dílně
9. A - testování proběhne ve třídě 7. B

4) ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ
Obědy si mohou objednat všichni žáci, kteří se účastní výuky. Objednávejte od 6. 5. 2021 jako obvykle na STRAVA.CZ.

klikatelný odkaz
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ODCHODY NA OBĚDY:

PŘÍCHOD KE ŠKOLE VE ČTVRTEK:

https://www.strava.cz/strava/Stravnik/Prihlaseni
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5) PŘÍCHOD DO BUDOVY ŠKOLY v úterý, ve středu a v pátek 
Třídy přijdou ke škole podle následujícího obrázku. Prosím, dodržujte umístění i čas příchodu.
Jednotlivé školní skupiny posílá v uvedený čas do školy pan školník.

6) OPUŠTĚNÍ BUDOVY ŠKOLY a PŘEDÁVÁNÍ ŽÁKŮ 1. - 5. třídy
Platí totéž, co v předchozích týdnech.

7) OMLOUVÁNÍ ŽÁKŮ, MIMOŘÁDNÝ PLÁNOVANÝ ODCHOD
Zákonní zástupci jsou povinni řádně omlouvat přihlášené žáky do školních skupin, a to svému třídnímu učiteli 
prostřednictvím 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 do-
cházet. Zákonný zástupce tak učiní písemnou zprávou zaslanou e-mailem. 

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 2020/2021 se řídí platnou legislativou a vy-
danými pokyny MŠMT, na jejichž základě vznikl tento text aplikující je na naši školu.  Možné změny s ohledem na ak-
tuální epidemickou situaci jsou vyhrazeny.

Mnoho dalších podrobných a užitečných informací naleznete na webu školy www.zsbanov.cz v horní liště pod odkazem 
NÁVRAT DĚTÍ DO ŠKOL OD 12. 4. 2021 nebo na webu MŠMT TESTOVÁNÍ EDU.CZ.

klikatelný odkaz klikatelný odkaz

V Bánově dne 6. 5. 2021                                                                                                         Mgr. Jiří Suchý
                                                                                                                              ředitel školy

číslo předpisu:  

PŘÍCHOD KE ŠKOLE V ÚTERÝ, VE STŘEDU A V PÁTEK:

http://www.zsbanov.cz/#
https://testovani.edu.cz/faq-nejcastejsi-dotazy

