Rozhodnutí ředitele Střední uměleckoprůmyslové školy Uherské Hradiště
k výuce a provozu školy od 26. 4. 2021

Od pondělí 26. 4. 2021 je z nařízení vlády umožněna prezenční praktická výuka a provoz školy bude
zajištěn následovně:
Praktická výuka
Ročníky se budou střídat, aby nedocházelo ke kumulování žáků ve škole. Pouze ve středu budou
přítomni na oborech všichni. Praktická výuka je pro žáky povinná a nepřítomnost musí omlouvat
třídnímu učiteli.
3. a 4. ročník - přítomnost na oboru pondělí, úterý, středa - 8:00 až 15:30 h
1. a 2. ročník - přítomnost na oboru středa, čtvrtek, pátek - 8:00 až 15:30 h

Čtvrtým ročníkům končí pololetí ve středu 28. 4., ale předpokládá se, že budou docházet pracovat na
maturitách - vše záleží na individuální domluvě mezi žákem a vyučujícím.
V rámci třídenní oborové výuky proběhnou hodiny technologie a zároveň i figurální kresba.

Teoretická výuka
Teorie budou i nadále vyučovány pouze distančně, a to v upraveném režimu podle nového rozvrhu.
On-line hodiny budou vedeny pouze u maturitních předmětů (ČJL, DVK, AJ). Výuka ostatních
předmětů bude až do odvolání utlumena.
pondělí a úterý: 1. + 2. ročník
čtvrtek a pátek: 3. ročník
Čtvrté ročníky končí bohužel již ve středu 28. dubna 2021, takže se jich distanční výuka teorií už
netýká.
Sledujte Bakaláře - do třídní knihy bude zaveden speciální rozvrh a učitelé vás budou informovat.
Vyučujícím je doporučeno, aby nepřetěžovali žáky časově náročnými domácími úkoly, a to tak, že
ve dnech teoretického vyučování nebudou plnit úkoly do oborových předmětů a naopak.

Testování
Žáci i učitelé, kteří jsou přítomni ve škole, musí mít potvrzený negativní test (nebo mít potvrzení od
lékaře, že od prodělaného onemocnění COVID-19 neuplynulo více než 90 dní).
Žáci budou testováni po příchodu do výuky na oboru v 8:00 (pondělí 3. a 4. ročník, středa 1. a 2.
ročník). Vyučující u testování pouze asistují, žáci si provádí test sami. Dodrženy budou doporučené
rozestupy 1,5 m mezi testovanými a povinná dezinfekce rukou.

Žáci, kteří si přinesou vlastní testy (většinou půjde podle dotazů o testy ze slin), provedou testování
zároveň s ostatními žáky před zahájením výuky.

Postup v případě pozitivního testu:
V případě pozitivního výsledku testu je třeba pozitivně testovaného izolovat od ostatních osob do
izolační místnosti (pozitivně testovaný je vždy izolován od negativně testovaných). Izolační místnost
bude v prostoru knihovny, na Franklovce bude též vyčleněna místnost.
Nezletilý žák – škola kontaktuje zákonného zástupce, se souhlasem zákonného zástupce (který může
být dán i předem) a po náležitém poučení o nutných opatřeních během návratu domů může žák
opustit školu, jinak žák vyčká v izolaci do doby převzetí zákonným zástupcem.
Zletilý žák – je poučen o nutných opatřeních během návratu domů a bez zbytečného odkladu
opouští školu.
Povinná konfirmace v případě pozitivního AG testu (v případě RT-PCR testů se již další konfirmace
neprovádí) - Škola vydá pozitivně testované osobě nebo zákonnému zástupci potvrzení o tom, že byl
pozitivně testován. Daný žák nebo jeho zákonný zástupce je povinen telefonicky nebo jiným
obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním testu poskytovatele zdravotních služeb v
oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost a ten je
povinen rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou
žádanku k tomuto vyšetření. Žák s pozitivním výsledkem testu se může vrátit k prezenční výuce buď
po předložení negativního konfirmačního testu RT-PCR nebo po skončení povinné izolace; potvrzení
o ukončení izolace vydává poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického
lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost
V případě, kdy konfirmační test RT-PCR potvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, zákonný
zástupce žáka nebo žák je povinen okamžitě informovat školu o tomto pozitivním výsledku
konfirmačního RT-PCR testu. Škola následně bezodkladně zašle příslušné krajské hygienické stanici
seznam žáků, kteří byli ve škole v kontaktu ve stanovených dnech s jiným žákem, který měl pozitivní
výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2. Krajská hygienická stanice nařídí žákům ze
seznamu karanténu a dále postupuje podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o
nařizování izolace a karantény.

Jídelna
Jídelna bude v provozu denně od 11:30 do 13:30 hodin. Ve středu, kdy bude ve škole větší počet
strávníků, bude výběr pouze z jednoho jídla.
Žáci a vyučující budou chodit do jídelny po oborech dle následujícího rozpisu:
11:30 – 12:00 – keramika, socha, oděv
12:00 – 12:30 – multimédia, fotka
12:30 – 13:00 – grafika, obuv
13:00 – 13:30 – malba, design

Mimo přímou dobu stravování jsou všichni žáci i zaměstnanci povinni v budově školy nosit
respirátory.

Internát
Internát bude v provozu, kontaktujte, prosím, vedoucí paní Haláčovou (tel.: 730 591 369) a nahlaste
jí, kdy přijedete. Při příchodu na internát bude u vás proveden antigenní test (internátu je dodává
škola). S negativním testem z internátu už nemusíte podstupovat testování ve škole.
Paní vedoucí prosí, ať směřujete nástup mezi 17h a 20:30h.

V případě dotazů pište na Komens, nebo volejte svému třídnímu učiteli, nebo se obraťte přímo
na vedení školy:
Ivo Savara: 774 204 595
Věra Gabrhelíková: 776 331 287

Těšíme se na Vás.

Mgr. Ivo Savara, v.r.
ředitel školy

