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Reakce vedení školy na prohlášení vlády ČR ze dne 25. 5. 2020 ohledně
uvolňování opatření proti šíření nového koronaviru COVID-19 

na středních a vyšších odborných školách

V pondělí  25.  5.  2020  v podvečerních  hodinách  na  tiskové  konferenci  bylo
prezentováno prohlášení vlády ČR o dalším rozvolňování bezpečnostních nařízení proti šíření
nákazy  novým  koranavirem  COVID-19,  a  to  od  1.  a  8.  června  2020.  Ministr  Plaga
(ministerstvo  školství,  mládeže  a  tělovýchovy)  zde  představil  rozvolňování  opatření  i  pro
školství, hlavně ohledně vyšších ročníků ZŠ, nižších ročníků středních škol a nižších ročníků
vyšších odborných škol. 

Podle tohoto prohlášení  mohou ředitelé škol  umožnit  žákům středních škol  a studentům
vyšších odborných škol (mimo posledních ročníků, připravujících se již nyní  na maturity a
absolutoria) vstup do škol. Nejedná se o klasickou výuku podle rozvrhu, pouze o třídnické
hodiny a konzultace. Ředitel školy může sám rozhodnout, zda mu provoz a nadále trvající
bezpečnostní opatření dovolí školu otevřít, je to zcela na jeho uvážení.

Vedení SUPŠ a VOŠ Turnov se rozhodlo k těmto krokům:

1., 2. a 3. ročník SUPŠ:

Až do konce školního roku 2019/2020 žádná prezenční výuka probíhat nebude , budeme
pokračovat podle původní metodiky MŠMT ve výuce na dálku, klasifikace bude na základě již
avizovaných podkladů. Známky na vysvědčení na konci školního roku budou vytvořeny na
základě předcházejících doporučení. Vysvědčení dostanou žáci těchto ročníků až při nástupu
do vyššího ročníku na začátku září, ale bude přístupné po 26. 6. 2020 v programu Bakalář.

Důvody pro toto rozhodnutí jsou následující:

- na škole studují žáci z celé ČR a ze zahraničí, jsou závislí na ubytování na domovech
mládeže,  na  privátech  –  všichni  žáci  nižších  ročníků  byli  vystěhováni  z domova
mládeže, aby uvolnili místo pro maturanty, bydlící po jednom na pokojích, a to často
do 19. 6. 2020 (konec ústních maturit).  Náš DM má 14 pokojů, nemůžeme zajistit
opětovné ubytování  pro všechny žáky.  Nebylo  by rozumné žáky  zvát  do  školy  na
dobrovolné třídnické hodiny a konzultace.

- od 1. 6. 2020 probíhají  ve škole písemné maturitní  zkoušky,  všechny učebny jsou
k dispozici  didaktickým  testům,  ve  škole  je  potřeba  zajistit  klid,  pedagogové  jsou
zadavateli u didaktických testů

- nejsme schopni zajistit výuku ve skupinách po 15 žácích, máme pouze 6 teoretických
učeben



- pedagogové  učí  distančně,  nemohou  zároveň  zajišťovat  výuku  při  nařízených
bezpečnostních  opatřeních  pro  ty,  kteří  by  výjimečně  přijeli,  aby  se  setkali  se
spolužáky a navázali tak na zpřetrhané kamarádské vztahy

- od  15.  6.  2020  budou  probíhat  na  SUPŠ  a  VOŠ  Turnov  ústní  maturity  -
v předcházejících letech ostatní ročníky v té době opouštěly budovu školy (malovací
kurzy  v  plenéru,  výstavy,  exkurze,  výuka pouze v dílnách),  aby  nenarušovaly  chod
maturit, což by v letošním roce nebylo možné, žáci by se volně pohybovali po škole

- celá řada vyučujících bude v červnu vykonávat funkci předsedů maturitních komisí a
předsedů u závěrečných zkoušek na jiných školách (velmi zhuštěné termíny oproti
původnímu rozpisu těchto zkoušek), nebudou přítomni ve škole

- jsme  přesvědčeni,  že  začít  s dobrovolnými  konzultacemi  3  týdny  před  koncem
školního roku je kontraproduktivní

- další  pádné  argumenty  pro  neotevření  školy  mohou  být  vysvětleny  při  dotazech
vedením školy

Pokud si žáci dohodnou s konkrétním vyučujícím jasný čas, mohou se po uvážení nutnosti
konzultace  pedagogem  individuální  konzultace  uskutečnit,  ale  pouze  za  daných
bezpečnostních  opatření:  měření  teploty,  odevzdání  čestného  prohlášení  o
bezinfekčnosti,  neustálá  dezinfekce,  nošení  roušky  v prostorách  školy,  zdržovat  se  ve
škole  pouze  po nezbytně  nutnou dobu,  vpuštění  do  školy  pouze  při  vyzvednutí žáka
pedagogem  (je  možné  po  potvrzení  konzultace  telefonicky  paní  vrátné  učitelem).
Každému příchozímu bude zapsán příchod a odchod. Pokud příchozí nesouhlasí s těmito
opatřeními, doporučujeme vůbec do školy nevstupovat.

 Nižší ročníky VOŠ:

Studenti  1.  a  2.  ročníku  VOŠ  nebudou  mít  běžnou  prezenční  výuku.  Po  telefonické
domluvě s konkrétním vyučujícím na přesné době mohou přijet osobně na konzultace,
zkoušky, udělení  zápočtů.  To vše za dodržování bezpečnostních předpisů (jako u žáků
SUPŠ). Nedodržení nařízení bude důvodem k nevpuštění do budovy školy.

Práce v restaurátorských dílnách z letního období budou přesunuty do zimního období
dalšího ročníku.

Letní praxe pro studenty VOŠ jsou zrušeny.

Všechna tato nařízení jsou plně v kompetenci ředitelky školy.

V Tunově 26. 5. 2020

Ing. Jana Rulcová, ředitelka SUPŠ a VOŠ Turnov


