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SOUHRNNÉ INFORMACE PRO RODIČE A ŽÁKY 

ELEKTRONICKÁ ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA (eŽK) v systému Bakaláři – aplikace + přístup z www.zsbavorov.cz 
- Přístupové údaje předá třídní učitel při nástupu žáka do školy (pro zákonné zástupce i žáka). 

V průběhu školní docházky generuje třídní učitel na základě písemné žádosti zákonného zástupce. 
- Tímto kanálem škola oznamuje prokazatelným způsobem důležité informace, klasifikaci, výchovná 

opatření, téma vyučovacích hodin, vzdělávací akce mimo školu apod. Je tedy ve Vašem zájmu toto 
denně kontrolovat.  

- Záznamy v elektronické žákovské knížce nemusíte podepisovat. Škola však potřebuje informaci, 
zda rodiče pravidelně sledují žákovskou knížku, proto datum každé návštěvy je systémem 
zaznamenáno. 

ABSENCE - omlouvání nepřítomnosti - omluvné listy (OL) v papírové podobě 
- Dítě onemocní a nejde do školy – do 3 dnů napište zprávu nebo zavolejte (toto není omluvenka).  
- Dítě má plánovanou návštěvu lékaře (nebo jinou předem známou absenci) - napište do OL zprávu 

třídnímu učiteli, uveďte datum, čas a informaci, jestli bude žák odcházet sám, nebo s Vámi (toto 
není omluvenka).  

- Dítě přijde po absenci do školy – předloží písemnou do 3 dnů omluvenku třídnímu učiteli (toto je 
akceptovatelná omluvenka). Ta obsahuje datum absence (od – do) a konkrétní zdůvodnění 
absence.  

ŠKOLNÍ POKLADNA (ŠOP) – přístup z www.bavorov.cz, www.system.skolniprogram.cz 
- Systém pro bezhotovostní „žákovské“ platby (výlety, exkurze, akce, pracovní sešity, pomůcky 

apod.).  
- Registraci v systému provádí každý zákonný zástupce sám v záložce Registrace (pro registraci 

postupujte podle návodu, ID naší školy 75000598). 
- Registraci potvrzuje třídní učitel, až poté je systém přístupný. 
- Platba je zálohová ve výši 750,- za pololetí, 1500,- za školní rok na k tomu účelu samostatně zřízený 

účet č. 287836541/0300. Variabilním symbolem k přiřazení platby je Vaše telefonní číslo zadané 
při registraci do systému. Nevyčerpaný zůstatek se převádí do dalšího školního roku, popř. vrací. 

- V případě potřeby zvýšení finančních prostředků se doplácí v závislosti na počtu akcí v průběhu 
školního roku (kurzy apod.), o tomto Vás informuje třídní učitel). Pokud nemá žák dostatečný 
zůstatek ve svém systému, není možné, aby se akce účastnil (toto platí jak pro výlet aj. tak i pro 
pracovní sešity aj.). 

TEAMS a žákovský email – jednotný komunikační kanál distanční způsob vzdělávání 
- Aby mohli žáci i učitelé plnohodnotně využívat všechny funkce systému Office 365, a jeho součásti 

Teams, je nutné vždy založit každému uživateli osobní účet. Škola v takovém případě žádá Váš 
písemný souhlas k založení e-mailové adresy pro vaše dítě. Tuto adresu a heslo k ní obdržíte pouze 
vy jako rodiče a je na vás, jestli přihlašovací údaje poskytnete i svému dítěti. K vyjádření budete 
vyzváni třídním učitelem. 

ŠKOLNÍ JÍDELNA – stravné, systém Strava.cz 
- Odebírání stravy ze školní jídelny je možné pouze po řádné registraci strávníka ve školní jídelně a 

úhradě stravného. Stravné se hradí inkasním příkazem na účet 287 836 488/0300, vždy měsíc 
předem k 20. dni v měsíci. Při platbách nezapomínejte na variabilní symbol, který byl školní jídelnou 
přidělen.  

- Stravovací potřeby (přihlášky, odhlášky) se provádí v systému Strava.cz. Každý strávník je povinen 
odhlásit (přihlásit) stravování den předem do 13,00 hodin, v ojedinělých případech při 
nepředpokládané události do 6,00 hodin toho dne u vedoucí školní jídelny na tel. 731 505 026, 
nebo emailem jidelna@zsbavorov.cz, osobně a výjimečně u kuchařky. U přihlášky i odhlášky je 
potřeba uvést celé jméno strávníka. 

- V případě, že nebude stravné přihlášeno a řádně zaplaceno, není možné stravu odebrat. V případě 
dětí a žáků, kdy nebude strava odhlášena, ji nelze vykázat jako dotovanou a bude v takovém 
případě účtována spolu s režijními náklady. 
Pozn. V případě nemoci žáka se strava vydává do přinesených jídlonosičů pouze první den nemoci 
od 10,45 do 11,00 hodin. V dalších dnech nemoci nemá dítě na dotovaný oběd nárok. Neodhlášený 
oběd poté platí v plné výši dle kalkulace ceny oběda, tj. finanční norma na potraviny + náklady 48,- 

http://www.zsbavorov.cz/
http://www.bavorov.cz/
http://www.system.skolniprogram.cz/
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Na dotovaný oběd nemá nárok ani školák v době školních prázdnin, ředitelského volna apod., proto 
jsou žáci ZŠ v tuto budu automaticky odhlášeni.  

KURZY součástí výuky 
Všechny kurzy jsou vedeny certifikovanými vedoucími – instruktory. Kurzy naplňují výchovné  
i vzdělávací cíle školy, zaměřují se na práci s jednotlivcem i kolektivem třídy. 
Cena kurzu je hrazena bezhotovostně převodem z pokladny ŠOP. Žákům, kteří přispívají  
na SRPDŠ, částečně na kurzy SRPDŠ poté přispívá. Na pokladně ŠOP je vždy předem zablokovaná cena 
předběžné kalkulace, cena stržená z konta po vyúčtování kurzu potom vždy odpovídá až skutečným 
nákladům z dokladů a faktur. (Aby nebyla jednorázová platba pro rodinu příliš zatěžující, je možné 
tvořit si na kontě žáka finanční rezervy průběžně s předstihem.). Ročníky, kterých se výjezd na kurz 
týká, dostávají podrobné informace ještě před zahájením samotného kurzu. 
Kurz plavání – 3., 4. ročník, v průběhu školního roku (20h) hrazeno školou z provozních a státních peněz  
Cykloturistický kurz – 6. ročník – září – 4 dny 
Lyžařský kurz – 7. ročník – leden/únor – 6 dní (ne-pá) 
škola nezajišťuje výzbroj a výstroj 
Kurz vodní turistiky – 8. ročník – červen – 4 dny  
Turistický kurz – 9. ročník – květen/červen – 4 dny 
 


