
Změny opatření v Bánově od 11. 5. 2020: 

Sportovní hala:  

Pondělí:    17:00 - 20:00 

Středa:  17:00 - 20:00 

Čtvrtek:   17:00 - 20:00 

Pouze na předchozí telefonickou objednávku na tel.: 606 787 292 

Posilovna – maximálně dvě osoby najednou od 17:00 do 18:00 hodin nebo od 18:30 do 19:30 
hodin (kvůli větrání a dezinfekci mezi cvičícími) 

Běžecký pás – maximálně jedna osoba nebo dvě osoby ze společné domácnosti (čas cvičení 
dle telefonické domluvy) 

Školní tělocvična- uzavřena do 31. 8. 2020  

Víceúčelové sportoviště:  V běžné otevírací době (za dodržení hygienických 
pravidel)  
 
Dětská hřiště, workoutové hřiště: V běžné otevírací době (za dodržení hygienických 
pravidel) 

Pálenice, suterén:   V běžném nájemním režimu (za dodržení hygienických 
pravidel)  

Stále platí vstup a cvičení po celou dobu pouze s ochrannými prostředky dýchacích cest, s 
výjimkou organizovaných tréninků v rámci oddělených aktivit a skupin! 

Pro provoz vnitřních sportovišť budou dodržována následující pravidla: 
– omezit přítomnost zákazníků tak, aby byly mezi nimi rozestupy alespoň 2 metry s výjimkou 
oddělených organizovaných aktivit nebo skupin, 
– nelze používat šatny a sprchy, 
– vstup a cvičení po celou dobu pouze s ochrannými prostředky dýchacích cest, s výjimkou 
organizovaných tréninků v rámci oddělených aktivit a skupin, 
– zajistit dezinfekci strojů a dalšího cvičebního nářadí a pomůcek po použití každým 
klientem, 
– průběžně dezinfikovat místa, kde se klienti vyskytují, 
– zajistit dezinfekci rukou pro personál i klienty, 
– klienti provedou povinnou dezinfekci rukou před zahájením a po celkovém ukončení 
cvičení, 
– prodávat pouze balené nápoje a balené potraviny, 
– upravit časový harmonogram tak, aby mezi jednotlivými lekcemi proběhl úklid, vyvětrání a 
dezinfekce prostor; 



Pro organizovaný trénink sportovců na venkovním i vnitřním sportovišti, aby byla 
dodržována následující pravidla: 
– na sportovišti se nachází ve stejném čase nejvýše 100 osob, 
– vzdálenost mezi sportovci a ostatními osobami bude zachovávána nejméně 2 metry, 
– sportovci v době tréninku nebo zápasu nejsou povinni nosit ochranný prostředek 
dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, 
– na sportovišti bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou, 
– nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, 
umývárny, sprchy a podobná zařízení, s výjimkou používání záchodů za podmínek, že je 
nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto 
případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření, zejména 
dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce, 
– po skončení tréninku bude prováděna pravidelná dezinfekce všech použitých tréninkových 
pomůcek; 

 
Obecní úřad 
 
pondělí:   7:00 – 12:00 12:30 - 17:00 
středa:     7:00 – 12:00 12:30 - 17:00 
 
-ostatní dny je OÚ pro veřejnost uzavřen, lze však kontaktovat úřad telefonicky v běžných 
provozních hodinách OÚ. 
-pokud potřebujete pytle na tříděný odpad, nahlaste to telefonicky na OÚ a budou vám 
doručeny. 
 
Mateřská škola 

Předpokládané zahájení výuky v MŠ je 1. června 2020. Pokud nedojde ke změnám ve vývoji 
koronavirové epidemie. Mateřská škola bude otevřena v omezeném režimu, který bude dle 
aktuální situace upřesněn v druhé polovině května. Zároveň budou rodiče z organizačních 
důvodů v druhé polovině května vyzváni k informování o záměru dát dítě do školky v měsíci 
červnu.  

Základní škola 

Žáci devátých tříd se k dobrovolnému studiu, které bude probíhat od 11. května, dva dny 
v týdnu, mohou přihlásit do 7. května. Žáky I. stupně je možné přihlásit do 18. května, výuka 
bude zahájena 25. května. Skupiny přihlášené do těchto termínů budou neměnné a později 
do nich děti nelze přihlásit. Nutno doložit čestné prohlášení o zdravotním stavu dítěte. Bližší 
informace budou na webu ZŠ Bánov. 

 


