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Organizace přítomnosti žáků 9. ročníku  

 

Na základě obdrženého manuálu MŠMT Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce 

školního roku 2019/2020 ze dne 30. 4. 2020, stanovuje ředitel školy podmínky organizace pobytu žáků v 

Základní škole Ústí nad Labem Palachova 400/37, příspěvkové organizaci. 

 

Principy pro pobyt žáků v základní škole: 

 

Žáci 9. ročníku 

 

Dobrovolná osobní přítomnost žáků 9. ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky je možná od 11. 5. 

2020. Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny pouze žáky 9. ročníků. 

Obsahem je učivo především z předmětů přijímací zkoušky, cílem je příprava na přijímací zkoušku. 

Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny pouze žáky 9. ročníků. Pokud je to 

možné, je vhodné vytvořit skupiny ze žáků jedné třídy. Maximální počet žáků ve skupině je 15. Složení 

skupin je neměnné po celou dobu. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 11. 5. 2020. Zákonný 

zástupce závazně vyjádřil zájem o docházku do školy, a to mailem na sekretariat@zspalachova.cz do 7. 5. 

2020.  

 

Cesta do školy a ze školy  

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními.  

 

Příchod ke škole a pohyb před školou 

Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy 

nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti). Pro všechny osoby nacházející se před školou 

platí do 24. 5. 2020 povinnost zakrytí úst a nosu. Shromáždění žáků se uskuteční POUZE ve skupinách a 

daném čase tak, jak budou následně společně ve třídách.  

Přesný čas vstupu do budovy školy dolním (hlavním) je 8,25. Žáky u vchodu vyzvedává pověřený 

pedagogický pracovník.   

 

Vstup do budovy školy nebo školského zařízení  

Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. Všichni žáci nosí ve 

společných prostorách roušky. Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení 

roušky. Žáci se ve škole pohybují pouze v prostorech, které škola vymezila. Žák je povinen dodržovat 

stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování,  po prokazatelném upozornění zákonného 

zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp.  k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.  

 

Ve třídě  

Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje 

se i předchozí umytí rukou. V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, 

pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při 

skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě. Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku. Žáci si po 

každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě. 
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Školní výdejna stravy 

 

Stravování pro žáky z personálních a hygienických a organizačních důvodů nebude škola zajišťovat. Nebude 

zajištěna ani úprava jídla (ohřev, apod...).  

 

Při prvním vstupu do školy předkládá žák písemné čestné prohlášení.  

 

Příkaz je závazný pro všechny pracovníky PO, žáky a zákonné zástupce žáků.  

Příkaz nabývá účinnosti od  11. 5. 2020. 

 

Příloha: Písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, 

kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). 

                      

 
V Ústí nad Labem dne 11. 5. 2020 

 
 
 
 

 
 

                                                                                                Mgr.  Marek Plch 
 

                              ředitel školy 
             Základní škola Ústí nad Labem, Palachova 400/37 

                                                                                      příspěvková organizace 


