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Informace k provozu školy od 14. 10. 2020 

V rámci nouzového stavu v České republice vydala v pondělí 12. 10. 2020 vláda nařízení, 

kterým se uzavírají všechny školy, mimo škol mateřských. Od 14. 10. 2020 tak bude uzavřena 

také SUPŠ a VOŠ Turnov, nebude probíhat ani praktická výuka, pouze výuka distanční (na 

dálku). Žáci a studenti byli na tuto možnost připravováni, výuka bude probíhat podle stálého 

rozvrhu hodin. V některých předmětech bude výuka probíhat on-line synchronně (v danou dobu 

podle rozvrhu připojení na video, společná hodina se sledováním vyučujícího), v ostatních 

případech on-line asynchronně (zadávání práce přes program bakaláři, přístup do programu 

přes kód). Pouze u žáků a studentů, kteří nemají technické vybavení pro takovou výuku, bude 

výuka prováděna podle předem stanovených pravidel. Důležitým upozorněním je, že oproti 

jarní distanční výuce, kdy byla dobrovolná, je podle novely zákona č. 561/2004 Sb. (školský 

zákon) v této době distanční výuka a vzdělávání je povinná. Pokud se některý žák či student, 

který nenahlásil technické problémy s výukou, do výuky nezapojí, nebude plnit zadané úkoly, 

bude mu započítávána absence podle stálého Školního řádu. To může mít také vliv na 

hodnocení v prvním pololetí školního roku 2020/2021. Podle vyhlášení vlády by uzavření škol 

mělo skončit 2. 11. 2020 

Od 14. 10. 2020 platí Školní řád po dobu distanční výuky, který byl schválen školskou radou 

a je uveřejněn na webových stránkách školy. Žáci budou ve spojení se svými vyučujícími, 

včetně výtvarníků, praktická cvičení se distančně vyučovat nebudou. 

Sekretariát školy bude mít v době uzavření škol úřední hodiny v pondělí a ve středu od 8.00 

do 13.00 hodin, mimo státního svátku. Pro vyřizování důležitých záležitostí v této době volejte 

pro přístup do budovy školy na číslo 481 321 232. Přístup bude umožněn jen za dodržování 

hygienických nařízení. Všechny návštěvy ve škole mimo úřední hodiny jsou zakázány, včetně 

návštěv u přítomných pedagogů. 

Stravování na ZŠ Skálova a na OA, HŠ a SOŠ Turnov je automaticky odhlášeno, platba za 

ubytování na DM za období nepřítomnosti žáků ve škole bude vyřešena podle pokynů 

zřizovatele školy, Libereckého kraje. 

Prosím všechny žáky a studenty školy, aby k distanční výuce v této době přistupovali 

s veškerou odpovědností, stejně jako k dodržování všech epidemiologických nařízení vlády. 

Byli bychom rádi, aby 2. listopadu 2020 všichni žáci, studenti a zaměstnanci bez zdravotních 

komplikací svých i v celých rodinách nastoupili na běžnou prezenční výuku, abychom dohnali 

vše, co se distanční výukou naučit nedá. 

Pokud někdo bude pozitivně testován na COVID19, poskytněte tuto informaci svému třídnímu 

učiteli, zaměstnanci vedení školy. Budeme doufat, že takový případ nenastane, protože se jistě 

všichni budeme chovat odpovědně a ohleduplně. Hodně zdraví a optimismu všem. 
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