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MAP ORP ÚSTÍ NAD LABEM 
MAP rozvoje vzdělávání II pro SO ORP Ústí nad Labem 
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VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŽÁKY 

1. Před odjezdem si na předem stanoveném místě (učebna, vestibul – určí ředitel) ve škole – 
doprovod ze základní školy, vyzvedne doprovod z řady studentů, podle daného rozpisu. Sraz 
studentů UJEP je max. do 7.30hod. Krátce představí dětem, tak aby věděli, že budou jejich 
doprovod pro tento výjezd.  Po oba dny, v některých třídách nejdou stejní studenti.  

 
2. Nástupní místo dle rozpisu dopravy, domluvený s každou školou individuálně. Rozpis dopravy 

a doprovodů dostane vedení školy.  
 

3. Doprovody se podívají do rozpisu jaké označení má autobus, kterým pojede třída, kterou 
mají na starost. Autobusy jsou označené pouze cedulí, nebude svítit světelné označení.  

 
4. Doprovody si zjistí z rozpisu (rozpisy zaslané na vedení školy), kde jejich třída vystupuje. 

Některé třídy vystupují např. v ulici Velká Hradební – vedle Národního domu, u polyfunkčního 
domu u firmy Hanák a přechází do budovy knihovny v ulici Velká Hradební. Třídy, které mají 
program na Fakultě životního prostředí v ulici Králova výšina, vystupují v ulici Winstona 
Churchilla a dojdou pěšky. Autobusy pojedou stejnou trasu, jen doprovody musí vědět, kde 
mají vystoupit.  

 
5. Nástupní místa při odjezdu jsou stejná, jako výstupní!! Vzhledem k tomu, že se jedná o 

frekventovaná místa, prosíme o dodržení časů nástupů (viz přehle). U každého stanoviště 
bude posila z řad Městské policie. Nástupní časy si doprovod zjistí z přehledů. Myslete na to, 
že některé třídy musí na nástupní místo dojít. Např. Z Královy výšiny. 

 
6. Děti by měly přijít v pohodlném oblečení. Na Pedagogickou fakultu je požadován cvičební 

úbor – sportovní oblečení a sportovní obuv, ale jsou připraveni i na to, že některé děti toto 
nemají, nebo zapomenou. 

 
7. Doprovody z řad studentů UJEP budou nápomocny i při zpáteční cestě, popř. pomohou při 

doprovodu na oběd či do družiny.  

 

 


