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Konzervátorství a restaurátorství (82-42-N)
82-42-N/05 Restaurování kovů, minerálů a organolitů

__________________________________________________________________________________________
Vyřizuje: Ing. Jana Rulcová

V Turnově: 16. 3. 2020

Informace ke koronaviru COVID-19 pro zaměstnance
Vážení kolegové,
Jistě všichni sledujete dění kolem vývoje situace ohledně vyhlášeného nouzového stavu a od dnešního
dne omezení pohybu občanů vzhledem k nákaze koronavirem COVID-19.
Veškeré aktuální informace (informace zřizovatele, MŠMT, MPSV) budou neustále aktualizovány a
předávány na naše webové stránky, prosím, sledujte je.
Postup jednotlivých škola a jejich ředitelů není jednotný, někteří ředitelé požadují účast pedagogů i
nepedagogů na pracovišti. Já jsem se rozhodla takto:
1. Zaměstnanci, kteří jsou v nařízené karanténě, se již jistě spojili se svými praktickými lékaři,
mají neschopenku, vyskytují se jen doma a do školy v žádném případě nedocházejí. Pokud
součástí rodiny jsou další naši zaměstnanci, nebudou se ve škole také vyskytovat.
2. Pedagogové, kteří se vrátili ze zahraničí, ale ne z 15 zemí označených za nebezpečné, nebudou
14 dní přítomni v budově školy z důvodu, aby se během této doby (inkubační doby) mohlo
vyloučit nakažení COVID-19. Budou pracovat pouze z domova.
3. Ostatní pedagogové mohou během uzavření škol přijít do školy pro potřebné materiály
k předávání studijních materiálů a domácích úkolů žákům a studentům. V budově se nebudou
zdržovat, pouze na dobu nejnutnější pro vyzvednutí věcí. Zásadně se nebudou shromažďovat
s ostatními kolegy.
4. Nepedagogičtí zaměstnanci jako je školník, hospodářka, budou ve škole přítomni podle
pracovní doby a budou vykonávat činnosti podle pracovní náplně.
Uklízečky budou v týdnu od 16. do 20. 3. 2020 doma na základě překážek v práci na straně
zaměstnavatele, od pondělí 23. 3. 2020 budou pracovat na dezinfekci školy před možným
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nástupem pedagogů od 30. 3. 2020. Uklízečky na dohodu o pracovní činnosti nebudou ve škole
přítomny vůbec.
Vrátné nebudou přítomny v práci po celou dobu uzavření školy na základě překážky v práci na
straně zaměstnavatele.
Skladnice bude v práci podle určené pracovní doby, pokud nebude čerpat jiné volno
(neschopenka, ošetřování dětí atd.). Bude pracovat na registrování sbírek a zajišťování
provozních prostředků, dezinfekce atd.
Asistentka ředitelky školy bude na svém pracovišti přítomna po dohodě se ředitelkou školy.
5. Předávání úkolů žákům:
Jak jistě víte, je naší povinností zajistit náhradu výuky našim žákům a studentům. Byli jste již
informováni, že úkoly můžete posílat mailem třídním učitelům, a ti potom podle seznamů
mailových adres svých žáků a studentů Vaše zadání úkolů zajistí jejich předání.
Zároveň je potřeba, abyste se přihlásili z domova do programu Bakalář na našich webových
stránkách, a to přes „Odkazy“, „známky…“, podle svého jména a hesla. Dostanete se do
třídních knih, kde podle svého rozvrhu hodin budete vkládat domácí úkoly, které jste žákům a
studentům zadali. Je to pro kontrolu zadaných úkolů, protože zřizovatel jinak vyžaduje
přítomnost na pracovišti. Práci svých žáků budete kontrolovat z domova komunikací přes třídní
učitele, nebo jiným způsobem dohodnuté komunikace
Dále pak svoji práci budete vyplňovat ve výkazu práce na měsíc březen na zadní straně do
jednotlivých dní.
V době uzavření škol jsou pedagogičtí pracovníci placeni podle zákoníku práce, kdy překážka
je na straně zaměstnavatele.
Za vedení školy doufám, že vítáte rozhodnutí nemuset být přítomni ve škole a předcházet tak
možné nákaze, na většině škol tomu tak není. Přesto musíme vykazovat práci, i když třeba jen
z domova. Pokud mě zřizovatel požádá o doklad o práci mých zaměstnanců, když nejste ve
škole, doložím práci vyplněním úkolů v Bakalářích.
Tyto dny využijte jako pedagogové také na své sebevzdělávání, přípravu na výuku, chystejte si
podklady pro změny ŠVP podle potřeb školy, změny tematických plánů.
Problém může nastat pouze u dílenských učitelů, kteří těžko mohou zadávat úkoly žákům pro
domácí práci. Dílenští učitelé by se měli zaměřit právě na sebevzdělávání, změny ŠVP,
tematických plánů a další možnosti. Tyto své činnosti budou dílenští učitelé zapisovat do
výkazů práce.
Termíny maturit jsou zatím nezměněné, i když praktické zkoušky určitě nestihneme. Tento
problém budeme řešit až po ukončení uzavření škol.
Termíny písemných maturitních prací 8. a 30. 4. 2020 zatím nebyly odvolány, budeme
postupovat tak, jako by měly normálně proběhnout, pokud nebude nařízeno jinak.
Prosím o zaměření se v opakování a zadávání úkolů hlavně na žáky 4. ročníků, aby byli
připraveni k maturitním zkouškám.
Ing. Jana Rulcová
ředitelka školy

ing Jana
Rulcová

Digitálně podepsal
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