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

Doplněk ke školnímu řádu (ŠŘ)
platný od 1. 9. 2020 po dobu zvláštních protiepidemiologických opatření
nařízených vládou ČR (je neoddělitelnou součástí ŠŘ, podpis seznámení se ŠŘ platí i pro
tento doplněk)
Vláda ČR vydala obecné informace a doporučení k provozu školy od 1. 9. 2020, které jsou
dostupné na webových stránkách školy www.supsturnov.cz a na nástěnkách školy.
Čl.1
Tento doplněk školního řádu vydává ředitelství SUPŠ a VOŠ Turnov a platí pouze v době
vládou ČR nařízených zvláštních protiepidemiologických opatření ve školách. Současně platí
školní řád, který nabyl účinnosti 1. 9. 2018. Ten nadále platí i po zrušení zvláštních
nařízení.
Doplněk je konkrétním průvodcem pro provoz SUPŠ a VOŠ Turnov v době
protiepidemiologických opatření a vychází z nařízení vlády ČR. Určuje postup toho, jak
co nejúčinněji zabránit šíření infekčních nemocí, např. koronaviru COVID-19.
Čl.2
Příchod do budovy školy:
a) Žák nebo student, který na sobě pozoruje příznaky respiračního onemocnění již
před cestou do školy nebo na DM v rámci ochrany zdraví ostatních vůbec do
školy nevyrazí, navštíví svého obvodního lékaře, popřípadě podstoupí test na
přítomnost nákazy.
b) Žáci a studenti přicházejí do budovy v dostatečném předstihu před začátkem výuky,
nejpozději v 7.45 hodin. Okamžitě si dezinfikují ruce dezinfekcí umístěnou před
vrátnicí.
c) Všichni žáci a studenti vstupují do budovy v roušce nebo s jinak zakrytými
dýchacími cestami (ústa, nos).
d) Po vstupu do budovy se všichni podrobí změření teploty bezdotykovým elektronickým
teploměrem panem školníkem nebo paní vrátnou. V případě teploty nad 37°C, nebo
při viditelných příznacích respiračního onemocnění, nebudou dále do budovy vpuštěni
a budou se muset vrátit domů. O situaci udělá zápis službu konající vrátná.
e) V případě příjezdu z větších dálek na ubytování na DM budou vychovatelkou DM
informováni rodiče jak nezletilých, tak zletilých žáků a studentů o nutnosti vyzvednutí
žáka nebo studenta a odvozu domů. V takovém případě bude žák nebo student
izolován v pro tento účel připravené místnosti (postel, samostatné WC, umyvadlo
s teplou vodou) a vyčká na odvoz.
f) Teprve po kontrole měřením teploty se žáci a studenti odeberou do šatny
k povinnému přezutí a pokračují dál do budovy, stále se zakrytými dýchacími
cestami.
Čl.3
Opatření při pohybu ve společných prostorách školy a v učebnách:

a) Za společné prostory se považují všechny prostory školy mimo učebny (teoretické,
ateliéry, dílny, tělocvična). V těchto prostorách mimo učebny musí být zakryty
dýchací cesty (platí pro chodby, WC, sprchy, školní kantýnu, šatny u vchodu do
budovy, vestibul atd.)
b) V učebnách roušky a jiné druhy zakrytí dýchacích cest nutné nejsou.
Čl.4
Opatření pro domov mládeže:
a) Roušky a jiné způsoby zakrytí dýchacích cest je povinné ve všech prostorách domova
mládeže, mimo pokojů. Pro vyváření roušek a jiných prostředků zakrývání úst a nosu
slouží na DM k tomu určená místnost.
b) Ubytovaní se nenavštěvují na pokojích, pouze při zakrytí dýchacích cest.
c) Všichni ubytovaní dodržují zvýšenou hygienu (časté mytí rukou, dezinfekce rukou,
úklid na pokoji).
d) Nedodržení nařízení může vést k okamžitému ukončení ubytování na DM.
Čl.5
Společná ustanovení:
a) Všichni žáci a studenti dbají na zvýšenou hygienu rukou (časté mytí mýdlem,
dezinfekce rukou – jsou k dispozici ve třídách, na WC, na pokojích DM).
b) Používají dezinfekci rukou z bezdotykových stojanů na chodbách školy.
c) Ve společných prostorách budovy školy používají roušky a jiné způsoby zakrytí
dýchacích cest.
d) Každý žák nebo student má k dispozici 2 roušky (nebo jiné prostředky na zakrytí
dýchacích cest) na jeden školní den.
e) Respektují pokyny pedagogických pracovníků, školníka, vrátných, paní
prodavačky v kantýně, chovají se slušně.
f) Při nerespektování pokynů zaměstnanců školy a nevhodném chování bude toto
řešeno kázeňsky v ředitelně školy.
Čl.6
Výskyt respiračního onemocnění:
a) Pokud dojde během školního vyučování k podezření na respirační onemocnění,
žák nebo student odpovědně nahlásí tuto skutečnost např. třídnímu učiteli,
jinému vyučujícímu, na sekretariátě školy, vychovatelce nebo vychovateli DM.
b) Takový žák nebo student bude preventivně umístěn do místnosti k tomu určené
(izolace), kde vyčká příjezdu rodičů, partnera, nebo jiného blízkého člověka,
který jej odveze domů. U nezletilých žáků to mohou být pouze zákonní zástupci.
c) Škola ani třída nemusí okamžitě nastoupit do karantény. Po nahlášení situace se
postupuje podle konkrétního nařízeného opatření KHS v Libereckém kraji.
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