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

Informace pro žáky SUPŠ a studenty VOŠ
Výuka od 3. 5. 2021
Oficiální stanovisko MŠMT:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR
dne 19. dubna 2021 byla vydána změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k
omezení provozu ve školách a školských zařízeních, která začne platit od 26. 4. 2021. Tímto
mimořádným opatřením se oproti současnosti mění následující:
o Ve středních školách, vyšších odborných školách a konzervatořích od 26. 4. 2021 se
umožňuje praktické vyučování a praktická příprava (ve všech jejich formách podle
školského zákona) žáků a studentů všech ročníků všech středních škol, konzervatoří a
vyšších odborných škol bez omezení počtu žáků nebo studentů ve skupině (nad rámec
vyplývající z platných právních předpisů),
▪ osobní účast na praktickém vyučování nebo praktické přípravě žáků a studentů je
podmíněna povinným testováním dle platného mimořádného opatření; toto platí také v
případě konání praktické výuky nebo přípravy na pracovištích fyzických nebo právnických
osob,
▪ žáci a studenti účastnící se vzdělávání jsou oprávnění ubytovat se ve školském výchovném
a ubytovacím zařízení.
o Ve vyšších odborných školách se od 26. 4. 2021 (tedy i v týdnu od 3. 5.) umožňuje
skupinová konzultace v maximálním počtu 6 studentů na skupinu pro studenty posledních
ročníků anebo studenty ohrožené školním neúspěchem z jiných ročníků ▪ pro studenty
účastnící se skupinových konzultací platí povinnost podrobit se testování.
MŠMT 19. 4. 2021

Průběh výuky na SUPŠ a VOŠ Turnov od 3. 5. 2021
1. Vyšší odborná škola:
Od 3. 5. 2021 bude i nadále výuka na VOŠ probíhat již standardně prezenčně podle
dlouhodobého rozvrhu pro tento školní rok, ať už jako praktická výuka, nebo jako
konzultace v teoretických předmětech.
2. Střední škola = SUPŠ:
Do skupiny praktických předmětů započítáváme: PCV, VYP, NAV, PÍS.
Protože máme ve škole 8 tříd studia na střední škole, musíme pro praktickou výuku třídy
rozdělit do dvou skupin v týdenním cyklu. Jeden týden budou společně docházet
prezenčně do školy 1. a 4. ročníky, 2. a 3. ročníky se budou nadále vzdělávat
v teoretických předmětech distančně doma podle náhradního rozvrhu. V dalším týdnu
se toto otočí, takže prezenční praktickou výuku budou ve škole navštěvovat 2. a 3.
ročníky, 1. a 4. ročníky budou mít distanční teoretickou výuku doma.

POZOR!!! Od pondělí 3. 5. 2021 nastoupí do školy 2. a 3. ročníky. Výuka bude
probíhat podle náhradního rozvrhu tak, aby se co nejvíce využily dílny školy, ale za
dodržení bezpečnosti práce. Rozvrh je na webových stránkách. V některých skupinách
VYP budou vyučovat výtvarníci z nižšího ročníků, abychom udrželi menší skupiny.
Tyto ročníky nebudou mít distanční výuku.
V týdnu od 3. 5. do 7. 5. 2021 budou 1. a 4. ročníky pokračovat v distanční výuce
teoretických předmětů podle náhradního rozvrhu (na webu).
3. Domov mládeže:
Od neděle 2. 5. bude od 18.00 hodin otevřen náš domov mládeže pro žáky 2. a 3. ročníků
a pro ubytované studenty VOŠ.
Po příjezdu budou v neděli všichni ubytovaní na DM testováni antigenním testem
ve vrátnici školy. Pokud budou mít pozitivní test, nebudou vpuštěni do budovy školy a
budou muset podstoupit PCR testy. Předpokládáme, že pokud ještě před cestou bude
žák nebo student na sobě pozorovat jakýkoli příznak onemocnění, vůbec do školy
nevyrazí!!!! Testovaní v neděli už nebudou testováni v pondělí ráno.
Na domově mládeže se žáci a studenti ve společných prostorách pohybují
s nasazenou nanorouškou, nebo respirátorem FFP2. Na pokojích ochranu dýchacích
cest mít nemusí.
4. Pravidla pro prezenční výuku:
V pondělí 3. 5. 2021 od 7.30 do 8.30 budou všichni žáci, studenti, pedagogové a
nepedagogové testováni antigenními testy na Covid-19 ve vestibulu školy. Testy
jsou „šťourací“ na začátku nosu, 15 minut trvá jejich vyhodnocení. Po dobu
vyhodnocování testovaní opustí budovu školy a vrátí se pro výsledky. Pokud bude test
negativní, pokračuje testovaný do dílen a do učeben, pokud bude test pozitivní,
testovaný okamžitě opustí budovu školy, kontaktuje svého praktického lékaře a objedná
se na PCR test. Pokud bude PCR test negativní, může se vrátit testovaný do školy k
výuce, pokud bude PCR pozitivní, musí do čtrnáctidenní izolace. Ostatní žáci a studenti
ve skupině pokračují ve výuce.
Ve čtvrtek 6. 5. 2021 od 7.30 do 8.30 budou opět všichni žáci, studenti a pedagogové
testováni
antigenními
testy
na
Covid-19
ve
vestibulu
školy.
Žáci a studenti ubytovaní na DM budou testováni ráno nočním asistentem na
vychovatelně, ve vestibulu školy už testováni nebudou.
Ve čtvrtek je rozdíl při vyhodnocení pozitivního testu. Pokud někomu ze žáků a studentů
vyjde pozitivní antigenní test, odjíždí celá skupina z dílen domů, testovaný s pozitivním
antigenním testem se nechá poslat svým praktickým lékařem na PCR test. Pokud bude
PCR test negativní, vrací se celá skupina do dílen, pokud bude PCR test pozitivní,
nastupuje celá skupina z dílen na 14denní izolaci. Pokud bude mít pozitivní test
pedagog, musí do 14denní izolace všechny skupiny, které s ním přišly od pondělí do
kontaktu.
Pokud někdo odmítne testování, nemůže být vůbec do budovy školy vpuštěn se
všemi důsledky. Testování nepodstupují očkovaní oběma dávkami vakcíny (mají

certifikát, který předloží), dále ti, kteří v posledních 90 dnech prošli prokazatelně
onemocněním Covid-19, mají za sebou karanténu a předloží o tom lékařské potvrzení.

V dílnách a učebnách se žáci a studenti pohybují dle nařízených hygienických pravidel,
po stanovenou dobu výuky a pracovní dobu, pokud možno s co největšími rozestupy.
To znamená s nasazenou nanorouškou nebo respirátorem FFP2. Výjimkou jsou
pouze některé technologie v dílnách UZ a ZL. Všichni žáci a studenti budou
dodržovat pokyny vyučujících a ostatních zaměstnanců. Pokud žák nebo student
odmítne dodržovat nastavená pravidla a uposlechnout pokynu zaměstnance, bude jeho
prezenční výuka okamžitě ukončena a žák nebo student okamžitě opustí budovu školy,
včetně domova mládeže.
5. Stravování:
Od pondělí 26. 4. 2021 je umožněno stravování. Neubytovaní na DM si mohou už
nyní objednávat obědy na ZŠ Skálova, ubytovaní mají možnost si také již objednávat
snídaně a večeře na OAHŠ ve Zborovské ulici.
Kantýna nebude z osobních důvodů naší paní kantýnské zatím otevřena.
Ing. Jana Rulcová

