
PROVOZNÍ PODMÍNKY ZÁKLADNÍCH ŠKOL V SOUVISLOSTI S PŘÍTOMNOSTÍ ŽÁKŮ I. stupně Základní škola Aš, 

Kamenná 152, okres Cheb; DOPOLEDNÍ ČÁST 

 O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25.5.2020. Vzdělávací 

aktivity jsou pravidelně každý pracovní den. 

 Cílem dopolední části je zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje na dálku. Vzdělávání mohou zajišťovat učitelé jak 

I., tak II. stupně školy, vychovatelé ŠD nebo asistenti pedagoga. 

 Při cestě do školy a ze školy mají žáci zakrytá ústa a nos rouškou a dodržují odstupy 2 metry. 

 Zákonný zástupce předkládá čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Pokud zákonný zástupce 

tento dokument nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna. 

 Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19 (zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti či čichu, jiný příznak infekce 

dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit. 

 Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky, popř. štít. 

 Každý žák bude mít s sebou minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky, popř. štít. 

 Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat. Při opakovaném nedodržování stanovených 

pravidel může být žák vyřazen ze skupiny. 

 Složení žáků ve skupině je neměnné (max. 15 žáků); v průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani ped. pracovníci nosit roušku, pokud 

to nevyžaduje pedagog, a pokud je zachován rozestup nejméně 1,5 metru, 1 žák = 1 lavice. Po každém vzdělávacím bloku probíhá 

dezinfekce rukou. 

 O docházce žáků ve škole se vede evidence. Nepřítomnost žáka musí být zákonným zástupcem neprodleně omluvena. 

 S sebou: přezůvky, psací a rýsovací pomůcky, učebnice českého jazyka a matematiky; svačinu a pití 

ODPOLEDNÍ ČÁST 

 Odpolední část plynule navazuje na část dopolední. Konec aktivit stanoví ředitel školy s přihlédnutím k personálním možnostem 

školy, tj. do 16.00 hodin. 

 Cílem odpolední části je zajistit zájmové vzdělávání žáků. Vzdělávání mohou zajišťovat učitelé I. stupně školy, vychovatelé ŠD 

nebo asistenti pedagoga. 

 Při pobytu venku a ve společných prostorách školy nosí jak žáci, tak pedagogičtí pracovníci roušky, popř. štít. 

 O docházce žáků do skupin se vede evidence. Nepřítomnost žáka musí být zákonným zástupcem neprodleně omluvena. 

 


