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Aktuálně v ICM 

ICM opět otevřeno! 

Od pondělí 1. června 2020 je 
Informační centrum pro mládež opět 

otevřeno s upravenou otevírací 

dobou: 

Pondělí  12:00 – 17:00 

Úterý      12:00 – 17:00 

Středa     12:00 – 17:00 

Čtvrtek    12:00 – 17:00 

Pátek, víkend    zavřeno 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z webu ICM 

Koronavirus: užitečné odkazy 

Na těchto odkazech můžete sledovat 
aktuální informace o epidemii 

COVID-2019: 

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 

https://www.turnov.cz/cs/zpravy/koronavirus/
https://www.khslbc.cz/koronavirus/
https://www.khslbc.cz/koronavirus/
http://szu.cz/tema/krizove-situace/2019-ncov-novy-koronavirus-wu-chan
http://szu.cz/tema/krizove-situace/2019-ncov-novy-koronavirus-wu-chan
https://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-pro-obcany-v-souvislosti-s-aktualnim-vyskytem-cinskeho-koronaviru-2019_18415_1.html
https://www.mzcr.cz/dokumenty/co-byste-meli-vedet-o-koronaviru_18707_1.html
https://www.mzcr.cz/dokumenty/co-byste-meli-vedet-o-koronaviru_18707_1.html
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
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pomoc po telefonu každý pracovní 

den od 8:00 do 16:00 hodin.“ 

Telefonní číslo je 731 926 889. 

 

 

 

 

 

 

Další etapy rozvolňování ve 

školách od 1. a 8. června 

V souladu s harmonogramem 
uvolňování opatření ve školách , 

který představil ministr školství již 

14. dubna 2020, vláda na svém 

jednání schválila: 

– možnost realizace praktického 

vyučování ve středních školách a 

konzervatořích, a to v období od 1. 

do 30. června 2020– jedná se 

omožnost (nabídku) pro školy, 

přičemž je na konkrétních 

personálních, materiálních a 

prostorových podmínkách každé 

školy, zda této možnosti využije, 

v jakém rozsahu a jakým způsobem 

(například pouze v některých 
oborech vzdělání, ve vybraných 

ročnících, na pracovištích některých 

spolupracujících firem apod.). Účast 

žáků bude dobrovolná. 

– možnost realizace občasných 

vzdělávacích a socializačních aktivit 

pro žáky druhých stupňů základních 

škol, žáků středních a studentů 

vyšších odborných škol mimo 

závěrečné ročníky, a to v období od 

8. do 30. června 2020. Jedná se o 

možnost (nabídku) pro školy, 
přičemž je na konkrétních 

personálních, materiálních a 

prostorových podmínkách každé 

školy, zda této možnosti využije, 

v jakém rozsahu a jakým způsobem. 

Nepůjde tedy o fungování 

v obdobném režimu, jako je tomu u 

1. stupňů základních škol, ale spíše o 
možnost konání konzultací či 

třídnických hodin. Pokud nebude 

v personálních a prostorových 

podmínkách školy toto zajistit, není 

povinností školy tyto aktivity 

realizovat. Účast žáků bude 

dobrovolná a nemusí se jednat o 

každodenní provoz. 
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Nad rámec původního 

harmonogramu uvolňování 

opatření ve školách, ovšem 
v návaznosti na odborné diskuse 

k potřebnosti umožnění prezenční 

podpory vzdělávání i pro žáky se 

zdravotním postižením, schválila 

vláda možnost otevření i druhé části 

speciálních základních škol 

(určených pro žáky s tělesným 

postižením, mentálním postižením, 
souběžným postižením více vadami, 

autismem či závažnými vývojovými 

poruchami chování, a základní školy 

speciální a děti přípravného stupně 

základní školy speciální), a to 

v období od 1. do 30. června 2020. 
Účast žáků bude opět dobrovolná a 

bude podmíněna podpisem 
upraveného čestného prohlášení ze 

strany rodiče. Vláda tak vyslyšela i 

hlasy rodičů dětí s poruchou 

autistického spektra a dalšími výše 

uvedenými hendikepy. 

Podrobnější informace budou 

zveřejněny na webu MŠMT a 

rozeslány školám. 

Více k harmonogramu 

rozvolňování v oblasti školství 

naleznete ZDE. 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: MŠMT ČR 

 Další články zde:  

https://icm.turnov.cz/ 

Další aktuality z knihovny 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.msmt.cz/harmonogram-uvolnovani-opatreni-v-oblasti-skolstvi
https://www.msmt.cz/dalsi-etapy-uvolnovani-opatreni-ve-skolach-od-1-6-a-8-6-2020
https://icm.turnov.cz/
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Kam za kulturou? 

Úterý 2. 6. 2020 

Kino SFÉRA 

Filmový klub 

Od 19:30 

Srdcová královna 

 

 

Čtvrtek 4. 6. 2020 

Kino SFÉRA 

Od 19:30 

Afrikou na pionýru 

 

Pátek 5. 6. 2020 

Kino SFÉRA 

Od 19:30 

V síti 

 

 

 

 

http://www.kcturnov.cz/srdcova-kralovna
http://www.kcturnov.cz/afrikou-na-pionyru
http://www.kcturnov.cz/v-siti
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Sobota 6. 6. 2020 

Kino SFÉRA 

Od 19:30 

Králíček JOJO 

 

 

 

 

 

Další doporučené odkazy: 

Dům přírody Českého ráje 

http://www.dumprirody.cz/ceskyraj/  

Hrad Valdštejn 

http://www.hrad-valdstejn.cz/dre-

cs/  

Kulturní centrum Turnov 

http://www.kcturnov.cz/  

Městská knihovna Antonína 

Marka 

https://knihovna.turnov.cz/  

Muzeum Českého ráje 

http://www.muzeum-turnov.cz/  

Zámek Hrubý Rohozec 

https://www.zamek-

hrubyrohozec.cz/cs  

Žlutá ponorka 

https://www.ponorkaturnov.cz/  

http://www.kcturnov.cz/kralicek-jojo
http://www.dumprirody.cz/ceskyraj/
http://www.hrad-valdstejn.cz/dre-cs/
http://www.hrad-valdstejn.cz/dre-cs/
http://www.kcturnov.cz/
https://knihovna.turnov.cz/
http://www.muzeum-turnov.cz/
https://www.zamek-hrubyrohozec.cz/cs
https://www.zamek-hrubyrohozec.cz/cs
https://www.ponorkaturnov.cz/

