
Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373, příspěvková organizace

PRAVIDLA PRO PROVOZ ŠKOLY OD 10. 5. 2020

Od neděle 10. 5. 2020 se otevírá náš domov mládeže pro ubytování maturantů.

Od  pondělí  11.  5.  2020  probíhají  v dílnách  praktické  maturitní  zkoušky
v dílnách.

Je nutno dodržovat tato pravidla:

- Do budovy budou vpuštěni pouze zaměstnanci a žáci  4. ročníků SUPŠ,
studenti 3. ročníku VOŠ a studenti 4. ročníku VŠCHT. Nejsou povoleny
žádné návštěvy ani vstup rodičů při ubytování žáků.

- Budova bude neustále uzamčena, vstup pouze na zazvonění na vrátnici.
- Do  budovy  bude  umožněn  vstup  pouze  se  zakrytými  ústy  a  nosem

(rouškou, šátkem).
- Při  vstupu  do  budovy  bude  všem  (i  zaměstnancům)  změřena  teplota

bezdotykovým teploměrem, kdo bude mít teplotu nad 37°C, nebude mu
vstup umožněn.

- Po vstupu si všichni příchozí u vrátnice dezinfikují ruce u bezdotykového
stojanu na dezinfekci (ovládání nožním pedálem).

- Vrátná zapíše příchozího.
- Všichni  žáci  4.  ročníků  vyplní  před  postupem  do  budovy  čestné

prohlášení o bezinfekčnosti a o osobě ohrožené rizikem. Tiskopisy jsou
k dispozici  na  stole  ve  vestibulu.  Vrátné  vyplněné  tiskopisy  předají
v pondělí 11. 5. 2020 dílenským učitelům.

- Žákům a studentům není povolen vstup do společných šaten v přízemí. 
- Ubytovaní  na  DM  vyplní  čestné  prohlášení  na  také  na  DM  a  předají

vychovatelce.
- Není  dovoleno  shromažďovat  se  ve  společných  prostorách  budovy,

využívat sociální zařízení jinde než u dílen a na DM
- O dalších pravidlech provozu se žáci a studenti dozvědí na dílnách a na

domově mládeže.

Vedení školy dodržuje všechna nařízení vlády a ministerstva školství ČR pro
provoz středních a vyšších odborných škol v období od 10. 5. 2020.



Při  jakémkoli  nedodržení  pravidel  nebo  nevhodného  chování  žáků  a
studentů bude žák nebo student okamžitě vykázán z budovy školy a nebude
mu umožněno dále pracovat na závěrečné zkoušce!!!!

Turnov 6. 5. 2020 Ing. Jana Rulcová


