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Informace k     uzavření školního roku 2019/2020 na SUPŠ a VOŠ Turnov  

Vážení kolegové, žáci a studenti,

Po tiskové konferenci ministra školství dne 15.4. 2020 a po vydání Vyhlášky č. 211/2020 Sb.
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 27. 4. 2020 o hodnocení výsledků
vzdělávání  žáků  ve  druhém pololetí  školního  roku  2019/2020  přistupuje  vedení  školy
k těmto krokům, vedoucím k uzavření školního roku v rámci výjimečné situace (vzhledem ke
COVID-19):

1. Optimistický výhled – uvolnění na základě epidemiologické situace

SUPŠ

1., 2. a 3. ročníky:

Výuka pokračuje  až  do  konce  června  distanční  formou,  žáci  se  do školy  nevrátí!!!!
Klasifikace se bude uzavírat dne 22. 6. 2020 na základě:

a) známek  za  2.  pololetí  do  6.  3.  a  odevzdaných  zadaných  prací  učitelům  v době
distanční výuky. 

b) podkladů pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku, pokud
měl pro takové vzdělávání žák odpovídající podmínky,

c) snahy a svědomitosti při odevzdávání prací, četby, portfolií, zvládnutí IT technologií
d) hodnocení výsledků vzdělávání žáka za 1. pololetí školního roku 2019/2020

Jako  „nehodnocen“  může  být  žák  klasifikován  pouze  v případě,  že  ani  v jednom
z předcházejících bodů neměl žádnou klasifikaci, která by mohla být použita (žádná známka
z 1. pololetí, ve 2. pololetí do 6. 3. také žádné hodnocení, během vzdělávání na dálku od 16.
3.  žák  nespolupracoval,  neodevzdával  žádnou  práci).  Takového žáka  budou v přípravném
týdnu  v srpnu  a  dále  do  konce  září  čekat  doklasifikace.  Při  hodnocení  u  doklasifikace
známkou „nedostatečný“ nejvýše ze dvou předmětů má žák právo na zkoušku opravnou, a to
opět do konce září.

Pravidla  klasifikace  podle  školního  řádu  a  klasifikačního  řádu  se  pro  klasifikaci  v tomto
období nepoužijí, Vyhláška č. 211/2020 se použije přednostně.

Hodnocení  v průběhu  vzdělávání  na  dálku  do  konce  druhého  pololetí  nesmí  být
důvodem pro hodnocení žáka na vysvědčení za 2. pololetí šk. roku 2019/2020 stupněm
„nedostatečný“, nedostatek podkladů pro hodnocení není důvodem k tomu, aby byl žák
z některého předmětu na vysvědčení namísto uvedení stupně prospěchu „nehodnocen“.

Jestliže nebyl možno žáka hodnotit v 1. pololetí, ale ani v náhradním termínu tak, aby
hodnocení proběhlo nejpozději do konce června, za 1. pololetí žák nebude hodnocen, na
vysvědčení zůstane v daném předmětu „nehodnocen“. 

Předávání vysvědčení za školní rok 2019/2020 na konci června neproběhne, vysvědčení bude
přístupné  v programu  Bakalář  s dálkovým  přístupem.  Tiskopis  vysvědčení  bude  předán
třídními učiteli na začátku dalšího školního roku v září



4. ročník:

11. 5. – 29. 5. 2020 – práce na dokončení děl v dílnách v rámci praktické maturitní zkoušky, a
to pro ty žáky,  kteří  se dobrovolně rozhodnou dokončit  svou praktickou zkoušku v tomto
školním  roce,  nebo  si  vyzvedne  své  rozpracované  dílo  dne  11.  5.  2020  a  dokončí  ho
v domácích podmínkách (po konzultaci s dílenským učitelem) . Kdo nebude mít zájem (nebo
ze zdravotních důvodů nebude moci) dokončit zkoušku za přísných hygienických podmínek,
nebude moci být z PMZ hodnocen a zkoušku dokončí v jarním období příštího školního roku,
protože  mu  nemůžeme  do  září  poskytnout  dostatečný  počet  hodin  pro  práci  v dílnách.
V některých případech, kdy bude chybět pouze 70 šedesátiminutových hodin (např. z důvodu
nemoci), může být práce v dílnách dokončena v přípravném týdnu v srpnu, celkové hodnocení
praktické zkoušky proběhne v podzimním termínu.

Od 11. 5. by platila tato pravidla: dostatečné rozestupy žáků v dílnách, pokud dovolí pracovní
postup bezpodmínečné nošení roušek (minimálně dvě na 1 den), dodržování zvýšené hygieny,
dezinfekce sociálních zařízení, dezinfekční gely na dílnách, skupiny se budou zdržovat pouze
na svých dílnách bez setkávání se členy ostatních skupin, šatny pouze na dílnách bez využití
školních šaten v přízemí budovy, častá výměna pracovních oděvů a ochranných prostředků,
dezinfekce (Soubor bezpečnostních a hygienických podmínek, za kterých bude možná účast
žáků ve škole, bude jako „manuál“ ve spolupráci MŠMT, MZČR a epidemiology zveřejněn
na přelomu dubna a května).

Každý žák, který se účastní práce v dílnách na PMZ bude vpuštěn do dílny pouze v případě,
že  předloží  čestné  prohlášení,  že  není  infikován  novým koronavirem COVID-19,  ani
nikdo v rodině. Pokud takové prohlášení nepředloží ihned ve vrátnici, nebude vpuštěn
do budovy školy. (Vzor čestného prohlášení bude k dispozici na vrátnici a k vytisknutí
na webových stránkách).

Uzavření klasifikace pro 4. ročníky bude ke dni 27. 5. 2020. Žáci 4. ročníků, kteří se přihlásili
k maturitní  zkoušce,  se  nebudou  hodnotit  stupněm  „neprospěl(a)“  nebo  slovem
„nehodnocen(a)“. Pokud by takový žák měl být v jednotlivém předmětu hodnocen stupněm
prospěchu „5 – nedostatečný“ nebo slovem „nehodnocen(a)“,  bude namísto toho uvedeno
slovo „prospěl(a)“, v celkovém hodnocení bude uvedeno „prospěl(a)“. Ročník tedy formálně
ukončí všichni, k maturitní zkoušce budou podle zákona č. 135/2020 Sb. připuštěni všichni. 

Klasifikační porada za 2. pololetí u 4. ročníků proběhne 28. 5. 2020, vysvědčení za 4. ročník
žáci dostanou v pátek 29. 5. 2020 od třídních učitelů po individuální domluvě. 

Maturitní  zkoušky ve společné  části  písemnou formou budou obsahovat  pouze didaktické
testy (DT) z českého jazyka, anglického jazyka a matematiky (ten, kdo si MAT přihlásil).
Termín  DT není  znám,  ale  předpokládáme,  že  to  bude  bez  zbytečných  průtahů  hned  na
začátku června, možná 1. a 2. června 2020. To bude teprve upřesněno. Písemné práce letos
nebudou  součástí  společné  části  maturitní  zkoušky.  To  se  týká  i  opravných  zkoušek
z předcházejících let.

Ústní zkoušky by proběhly bez tzv. „svatého týdne“. Termín jsme stanovili na týden od 15. 6.
do 19. 6. 2020. Rozpis jednotlivých zkoušek bude vypracován.



Přesný postup ústních zkoušek a hygienické podmínky budou upřesněny (např. příchod pouze
ke zkoušce bez předchozího scházení se s ostatními, shromažďování v přípravné místnosti,
použití roušek, atd.)

Mezi  1.  6.  a  12.  6.  2020  budou,  jak  předpokládáme,  probíhat  DT,  náhradní  rozvrh
z maturitních předmětů (ČJL, ANJ, TECH, DVK), písemné zpracování PMZ, konzultace k
maturitě

Do  známky  za  praktickou  zkoušku  se  bude  započítávat  výtvarný  návrh  (40%),  realizace
v dílnách  (40%)  a  pouze  písemná  prezentace  PMZ (20%).  Ústní  prezentace  díla  a  PC
prezentace letos nebudou součástí PMZ.

VOŠ

1. ročník a 2. ročník denního studia:

Stejně jako u střední školy bude studium probíhat pouze distanční formou, studenti  se do
školy do konce června nevrátí.

Zkoušky a zápočty budou zapsány po individuální distanční konzultaci s vyučujícím

VOŠ3 denní studium:

Studenti nastoupí dobrovolně do dílen na dokončení absolventských prací 11. 5. 2020,
jiné předměty v rozvrhu nebudou. Během práce v dílnách musí studenti dodržovat nařízení:
dostatečné rozestupy studentů v dílnách, pokud dovolí pracovní postup bezpodmínečné nošení
roušek  (minimálně  dvě  na  1  den),  dodržování  zvýšené  hygieny,  dezinfekce  sociálních
zařízení, dezinfekční gely na dílnách, budou se zdržovat pouze na svých dílnách bez setkávání
se členy ostatních skupin žáků 4. ročníků SUPŠ, šatny pouze na dílnách bez využití školních
šaten  v přízemí  budovy,  častá  výměna  pracovních  oděvů  a  ochranných  prostředků,
dezinfekce.

Každý student, který se účastní práce v dílnách na absolventské závěrečné práci bude vpuštěn
do  dílny  pouze  v případě,  že  předloží  čestné  prohlášení,  že  není  infikován  novým
koronavirem COVID-19, ani nikdo v rodině. Pokud takové prohlášení nepředloží ihned
ve vrátnici, nebude vpuštěn do budovy školy.

Práce v dílnách budou ukončeny 29. 5. 2020, v tento den budou zaslány oponentům ke
zhodnocení. Oponenti mají 30 dní na oponenturu. Zároveň studenti musí získat všechny
potřebné kredity pro možnost postoupit k absolutoriu

Absolutoria budou posunuta na 29. a 30. června 2020.

VOŠK4 kombinované studium:



Studenti  4.  ročníku  kombinovaného  studia  budou  mít  stejný  postup,  časový  rozvrh  a
podmínky jako studenti 3. ročníku denního studia.

Bakalářské studium

Studenti  4.  ročníku bakalářského studia  nastoupí  dobrovolně do dílen pro ukončení
bakalářské práce 20. 4. 2020 za stejných podmínek, jako studenti posledního ročníku
VOŠ. Ostatní ročníky budou včas informováni paní Mgr. Ivetou Friebelovou.

Domov mládeže

Všichni  ubytovaní  na domově mládeže  naší  školy  (1.,  2.  a  3.  ročník  SUPŠ,  VOŠ)  si
nejpozději  do 5.  5.  2020 vystěhují  všechny věci  a  ukončí  ubytování (dále už v tomto
školním roce do školy chodit nebudou, budou pokračovat v distančním vzdělávání). Paní
vychovatelka DM Chundelová vypíše termíny, kdy si žáci budou moci přijet pro věci.
DM se bude dezinfikovat a od 11. 5. 2020 budou na našem domově mládeže ubytováni žáci 4.
ročníků, kteří nebydlí na privátech a nejsou místní nebo denně dojíždějící. Tito žáci budou
ubytováni  pokud  možno  po  jednom  na  pokojích.  Odtud  budou  docházet  do  dílen  na
dokončení  praktických maturitních zkoušek. Ubytování  bude možné pouze při  dodržování
jasných zpřísněných hygienických pravidel. Pokud by někdo tato pravidla porušoval, ztratil
by okamžitě možnost ubytování.

1. Pesimistický výhled – opatření nebudou postupně uvolňována,  
bude trvat nouzový stav, epidemiologická situace se opět zhorší
(doufejme, že ne)

SUPŠ

Všichni  žáci  budou  až  do  konce  školního  roku  studovat  distančně.  Klasifikace  za  2.
pololetí bude uzavřena k 22. 6. 2020 na základě získaných známek ze začátku pololetí
(před  jarními  prázdninami)  a  klasifikace  odevzdaných  prací  při  distančním  studiu.
Zároveň musí být dokladifikovány předměty, ze kterých měli žáci 1. až 3. ročníku v 1.
pololetí neklasifikaci. Způsob doklasifikace si žáci domluví individuálně s jednotlivými
vyučujícími. Pokud by se tak nestalo, museli by takoví žáci být klasifikováni známkou
„nedostatečný“ a v přípravném týdnu v srpnu by absolvovali opravné zkoušky.

U  4.  ročníků  by  se  maturitní  vysvědčení  vytvořilo  průměrem  ze  známek  na  třech
posledních vysvědčeních (2. pololetí 3. ročníku, 1. a 2. pololetí 4. ročníku). Opět, kdo měl
v 1.  pololetí  4.  ročníku  v některém  předmětu  neklasifikaci,  musel  by  tuto  klasifikaci
dokončit do 22. 6. 2020. Pokud by to nedoklasifikoval, musel by absolvovat zkoušky na
konci srpna a v podzimním termínu by šel na 1. pokus maturit.



Vysvědčení by nejspíš bylo předáváno 1. až 3. ročníku v září, 4. ročník by se dostavil pro
maturitní a výroční vysvědčení individuálně k třídnímu učiteli do 26. 6. 2020. V pondělí
29. a v úterý 30. 6. 2020 se již neučí, je vyhlášeno ředitelské volno.

VOŠ a Bakaláři

Studenti by školy vůbec do konce června nenastoupili, studium by pokračovalo distančně.
Způsob klasifikace  absolventské  a  bakalářské  práce  by byl  dodatečně  upřesněn,  zatím
takové zprávy nemáme.

Domov mládeže

Vystěhování  domova  by  proběhlo  stejně  jako  v optimistické  verzi,  jen  lhůta  na
vystěhování by byla do konce května.

Ing. Jana Rulcová, ředitelka školy


