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PŘEDPIS k obnovení 
osobní přítomnosti žáků 1. stupně ZŠ Bánov 
ve škole a jejích podmínkách k 19. 4. 2021

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:
1. A - u hlavního vchodu do budovy školy
3. A - před vchodem do sportovní haly 
5. A - u bočního vchodu do školy
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  7:30 
pověřený pedagogický pracovník, který odvede svou skupinu na tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi skupinami.
 

TERMÍNY TESTOVÁNÍ budou v pondělí 19. 4. 2021 a ve čtvrtek  22. 4. 2021
Manuál k testování vydaný MŠMT naleznete ZDE.
1. A - testování proběhne V SÁLE ŠKOLY a přítomnost rodičů uvítáme.

3. A - testování proběhne ve 2. 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: V případě testování dětí 1.-3. ročníku je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou
(zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí 
souhlasit). Pro zákonného zástupce či jinou asistující osobu platí výjimka ze zákazu vstupu třetích osob do školy (resp. jedná 
se o důvod k umožnění vstupu do školy). Žádáme však rodiče, pokud se chcete účastnit testování svého dítěte, moc byste nám 
pomohli, kdybyste u sebe měli svůj negativní test na Covid ne starší než dva dny. Děkujeme. 

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

Informace k výuce ZŠ Bánov v týdnu 19. - 23. 4. 2021, kdy se budou vyučovat žáci 1. A, 3. A a 5. A 

SE SEJDOU v 730

U HLAVNÍHO
VCHODU

SE SEJDOU v 730

U BOČNÍHO
VCHODU

5.  Ažáci 1.  A
žáci
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3.  A

SE SEJDOU v 730

před VCHODEM 
DO HALY

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


OPUŠTĚNÍ BUDOVY ŠKOLY, PŘEDÁVÁNÍ ŽÁKŮ
Po ukončení dopolední činnosti dle rozvrhu třídy odvede školní skupiny (po konzumaci oběda) pověřený pedagogický 
pracovník žáky své skupiny, kteří se již nebudou účastnit odpolední činnosti, do prostoru šaten k východu z budovy školy 
tak, aby nedocházelo 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. 

Žáky účastnící se odpolední činnosti ve školní družině v čase 11:30-15:30 nebo ve školním klubu v čase 11:30-14:30 budou 
předáváni průběžně pověřenými pedagogickými pracovníky zákonným zástupcům (případně jimi písemně pověřeným oso-
bám). Zákonní zástupci kontaktují školní skupiny zazvoněním na zvonek. Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, 
nikoliv doprovázejícím osobám. 

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ
Objednávání obědů pro žáky 1. A, 3. A a 5. A je možné na STRAVA.CZ jako obvykle a to od 16. 4. 2021.

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. 

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 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.

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.
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V Bánově dne 16. 4. 2021                                                                                                         Mgr. Jiří Suchý
                                                                                                                              ředitel školy

číslo předpisu:  
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https://www.strava.cz/strava/Stravnik/Prihlaseni
http://www.zsbanov.cz/#
https://testovani.edu.cz/faq-nejcastejsi-dotazy

