Aktuality ze srdce
Českého ráje, 21. týden
(18. 5. – 24. 5. 2020)
Aktuálně v ICM

Z webu ICM

Uzavření ICM pro veřejnost

Koronavirus: užitečné odkazy

Od pátku 13. 3. 2020 je turnovské
Informačního centra pro mládež
do odvolání uzavřeno dle nařízení
vlády ČR ze dne 12. 3. 2020.
Všechny naplánované akce se
tímto ruší.

Na těchto odkazech můžete sledovat
aktuální informace o epidemii
COVID-2019:

Od čtvrtka 14. 5. je znovu
obnoven alespoň Magicový klub
(přístupný pouze hráčům MTG).
Děkuji za pochopení. Uvidíme se
opět v červnu (doufejme!).

Oficiální stránky města Turnova
Krajská hygienická stanice
Libereckého kraje
Infolinka Státního
zdravotního
ústavu pro kohokoliv, kdo se
potřebuje poradit v souvislosti s
infekcí COVID-19, je k dispozici
denně nonstop na telefonních číslech
724 810 106 a 725 191 367.
Ministerstvo zdravotnictví
MZČR: Co byste měli vědět o
koronaviru?
Aktuální mapa výskytu koronaviru
COVID-19
World Health Organization
Psychologická pomoc: Poradna pro
rodinu, manželství a mezilidské
vztahy poskytuje psychologickou
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pomoc po telefonu každý pracovní
den od 8:00 do 16:00 hodin.“
Telefonní číslo je 731 926 889.

Didaktický
test
(předměty
matematika, francouzský či anglický
jazyk) – 1. června
Didaktický test (předměty český
jazyk a literatura,
německý,
španělský či ruský jazyk) – 2. června
Didaktický
test
(předmět
Matematika+) – 3. června
Písemná část (sloh) u žáků
přihlášených k jarnímu termínu
2020 ve
společné
části
maturit neproběhne.

Termíny maturitních,
závěrečných a přijímacích
zkoušek
Ministr
školství,
mládeže
a
tělovýchovy Robert Plaga na tiskové
konferenci zveřejnil informaci, ve
kterých termínech se letos uskuteční
maturitní a závěrečné zkoušky, ale
stejně tak jednotná přijímací
zkouška na střední školy.
Co se týče maturitních zkoušek,
proběhnou v aktuálním školním
roce 2019/2020 v následujícím
sledu:

Pouze praktické zkoušky a
maturitní práce včetně obhajoby
se mohou konat před samotnými
didaktickými testy, je však
žádoucí, aby se tak nestalo
okamžitě po návratu do škol. U
profilových
částí,
včetně
písemných (s výjimkou praktických
zkoušek a maturitních prací), pak
ministerstvo doporučuje, aby se
konaly po termínu jednotné
přijímací zkoušky (tj. nejdříve 9.
resp. 10. června).
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Ústní maturitní zkoušky:
Konkrétní termíny určí ředitel školy
v souvislosti s časovým schématem
vyhlášeným ministerstvem, nejlépe
po
dni
konání
jednotných
přijímacích zkoušek. S ohledem na
potřebu
dodržování
zvýšených
hygienických
opatření
i
prostřednictvím
minimalizace
sociálních kontaktů mezi různými
osobami a skupinami doporučujeme,
aby ústní zkoušky společné a
profilové části maturitních zkoušek
se nepřekrývaly s termíny konání
přijímacích
zkoušek.
Nejzazší
termín pro konání ústní zkoušky
společné a profilové části maturitní
zkoušky je stanoven na pátek 17.
července 2020.

nejdříve 1. června, a to dle
přehledného harmonogramu, který
naleznete ZDE.
Podrobné informace k závěrečným
zkouškám naleznete ZDE
Co se týče jednotných přijímacích
zkoušek, ty v tomto školním roce
(2019/2020)
proběhnou
následovně:
Čtyřleté obory (včetně nástavbového
studia) – 8. června
Víceletá gymnázia – 9. června
Schéma
školních přijímacích
zkoušek stanovilo ministerstvo
vyhláškou,
jejich
rozpis
přikládáme pod tento text.

Přehledný harmonogram maturitní
zkoušky naleznete ZDE.

Přehledný harmonogram jednotné
přijímací zkoušky naleznete ZDE.

Podrobné informace k maturitním
zkouškám naleznete ZDE

Podrobné informace k přijímacímu
řízení naleznete ZDE

Podrobné informace k absolutoriím
na
VOŠ
a
konzervatořích
naleznete ZDE

„Ministerstvo
připravilo
také
podpůrné materiály, ve kterých se
může žák v reálném prostředí
seznámit
s testovacím
archem
včetně možnosti časomíry. Žáci
budou mít k dispozici také aplikaci,

Závěrečné zkoušky na středních
školách pak proběhnou rovněž
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kde si mohou procvičovat testy
z minulých let. K dispozici budou
také výuková videa,“ řekl ministr
školství na tiskové konferenci.
V rámci
podpůrné
kampaně
Přijímačky bez obav připravil
CERMAT
testovací
prostředí
pojmenované Procvičování testů a
úloh,
které naleznete
na
webu https://procvicprijimacky.ce
rmat.cz.
Elektronickou
verzi
testů
CERMATu k přijímacím zkouškám
v aplikaci InspIS SETmobile, která
je zdarma ke stažení do chytrých
telefonů a tabletů, připravila Česká
školní inspekce, více ZDE.
„Dovoluji si popřát hodně úspěchu
maturantům i těm, co budou
skládat závěrečné či přijímací
zkoušky.
Zvláštní
poděkování
směřuji také středním školám a
pevně věřím, že to naši ředitelé a
učitelé zvládnou,“ dodal na závěr
ministr školství Robert Plaga.
Harmonogram zkoušek na školní
rok 2019/2020 najdete na stránkách
MŠMT zde.
Zdroj: www.msmt.cz

Další články zde:
https://icm.turnov.cz/

Další aktuality z knihovny

Knihovní pobočka na vlakovém
nádraží v Turnově II je otevřená od
pondělí 4. května 2020. Otevírací
doba od pondělí do pátku je zde od 9
do 15 hodin. Otevírací doba na
hlavní budově je od 8 do 16 hodin
pro obě oddělení.
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Kam za kulturou?

Muzeum Českého ráje v Turnově
otevřeno!

Knihovna funguje v omezeném
režimu

V úterý 12. května se po 2 měsících
otevře Muzeum českého ráje včetně
Horolezecké
expozice
a
Kamenářského domu. Také bude
zahájena sezona na Dlaskově statku.

Od pondělí 27. dubna 2020 je
otevřena pouze hlavní budova
turnovské knihovny (Jeronýmova
517), kde budou v provozu oddělení
pro dospělé a oddělení pro děti a
mládež. Informační centrum pro
mládež Turnov (ICM) je až do
odvolání uzavřeno.
Pro veřejnost nebude možné
využívat multimediální studovnu
(veřejný internet) a také studovnu
na oddělení pro dospělé.
Otevírací doba od pondělí do pátku
bude na hlavní budově od 8 do 16
hodin pro obě oddělení.
Knihovní pobočka na vlakovém
nádraží v Turnově II je otevřená od
pondělí 4. května 2020. Otevírací
doba od pondělí do pátku je zde od 9
do 15 hodin.

ZUŠ obnovila prezenční výuku
od 11. 5. se ZUŠ otevírá opět pro
prezenční formu vzdělávání. Je
pouze na Vašem zvážení, zda-li
zůstanete u současné distanční
formy nebo se rozhodnete pouštět
Vaše děti do školy na vyučování.
Pravidla prezenční docházky do
ZUŠ najdete na stránkách ZUŠ.
Ponorka se vynořuje!
Žlutá ponorka Turnov obnovuje
od 11.5.2020 své aktivity s
možností osobní účasti klientů.
Obecné podmínky pro osobní účast
klientů na zájmovém vzdělávání
stanovilo MŠMT. Z důvodu
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uzavření některých prostor neobnoví
činnost všechny pravidelné aktivity.
Více na stránkách Ponorky.

Další doporučené odkazy:
Dům přírody Českého ráje
http://www.dumprirody.cz/ceskyraj/

Hrad Valdštejn

Hrad Valdštejn otevírá svou
bránu
Po více než měsíčním posunu
zahájení návštěvnické sezóny se
Valdštejn otevírá turistům. Od 12.
května
mohou
návštěvníci
zhlédnout venkovní areál hradu
denně mimo pondělí.
Více na stránkách Valdštejna.

http://www.hrad-valdstejn.cz/drecs/
Kulturní centrum Turnov
http://www.kcturnov.cz/
Městská
Marka

knihovna

Antonína

https://knihovna.turnov.cz/
Muzeum Českého ráje
http://www.muzeum-turnov.cz/
Zámek Hrubý Rohozec

Kino Sféra otevřelo 12. května
Od úterý 12. května se na den přesně
po dvou měsících obnovil provoz
kina Sféra, a to za přísných
hygienických podmínek, které jsou
všichni diváci povinni dodržovat.
Více na stránkách KCT.

https://www.zamekhrubyrohozec.cz/cs
Žlutá ponorka
https://www.ponorkaturnov.cz/

