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Žáci 1. stupně  

Dobrovolná osobní přítomnost žáků 1. – 5. ročníku je umožněna od 25. 5. 2020 pouze formou trvalých 

školních skupin, které zahrnují organizované a zájmové aktivity nepovinného charakteru. Nejedná se o 

standardní výuku, hlavní zůstává stále distanční výuka vedená třídním učitelem. 

Složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 

5. 2020. Zákonný zástupce závazně vyjádřil zájem o docházku do školy, a to mailem na 

sekretariat@zspalachova.cz do 18. 5. 2020.  

Doporučený maximální počet žáků ve skupině žáků je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v 

lavici ve třídě. Během dopoledne mohou vzdělávací a výchovnou činnost ve skupině zajistit i vychovatelé 

nebo asistenti pedagoga. 

Dopolední provozní doba školy pro žáky 1. - 5. ročníku bude od 8.00 do 12.00 hodin (včetně oběda). 

Odpolední od 12 do 16 hodin. 

 

Příchod ke škole, pohyb před školou a pobyt ve školní budově 

 

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

Před školou je nutné dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými a mimořádnými opatřeními (není 

tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).   

Shromáždění žáků se uskuteční POUZE ve skupinách a daném čase tak, jak budou následně společně ve 

třídách.  

 

skupina učebna vchod do budovy přesný čas vstupu do 

budovy 

odpolední organizace 

činnosti 

přípravná třída PT horní  8,00 NE 

1AB 1A horní  8,10 12,00 - 16,00 

2BA 2B horní  8,20 12,00 - 16,00 

2CA 2C horní  8,30 12,00 - 16,00 

3AB 3B dolní (hlavní) 8,00 NE 

4A 4A dolní (hlavní) 8,10 12,00 - 16,00 

4B 4B dolní (hlavní) 8,20 NE 

5A 5A dolní (hlavní) 8,30 NE 

 

Žák má povinnost daný čas vstupu do budovy dodržet! 

Přípravná třída, první a druhý ročník budou vstupovat v určených skupinách do budovy školy horním 

vchodem, třetí, čtvrtý a pátý ročník dolním (hlavním) vchodem. Budovu budou žáci opouštět stejným 

vchodem.  
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Žáky před školou vyzvedne ve stanovený čas pověřený pedagogický pracovník. 

Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám! 

Žák vstupuje do budovy školy s rouškou. (Žádáme rodiče, aby natrénovali s dětmi manipulaci s rouškou.) 

Pedagogové odvedou žáky do tříd po skupinách, aby nedocházelo ke kontaktu mezi skupinami. 

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

Škola vymezí prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat. 

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla v budově školy; jejich opakované nedodržování, po 

prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k 

vyřazení žáka ze skupiny. Škola minimalizuje kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivci včetně 

zaměstnanců školy.  

Při přesunech je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, kdy je to možné (nejméně 1,5 metru). 

Po příchodu do třídy musí každý žák použít dezinfekci na ruce. Ve třídě bude mít vyčleněné pracovní místo, 

ze kterého se může vzdálit pouze se svolením pedagoga. 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. 

 

Aktivity mimo areál školy nejsou možné.  

 

Při podezření na možné příznaky COVID-19  

 

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená 

tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy 

vstoupit.  Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné 

místnosti a kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření 

informuje škola spádovou hygienickou stanici. 

 

Školní družina 

Ranní družina nebude poskytována. 

V odpolední části bude škola zajišťovat zájmové vzdělávání žáků. Organizace odpolední výchovné a 

vzdělávací činnosti bude probíhat dle zájmu rodičů ve 4 skupinách. 
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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  25. 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 25. 5. 2020 

 
 
 
 

 
 

                                                                                                Mgr.  Marek Plch 
 

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

                                                                                      příspěvková organizace 


