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Aktuálně v ICM 

Uzavření ICM pro veřejnost 

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.  

Od čtvrtka 14. 5. je znovu obnoven 

alespoň Magicový klub (přístupný 

pouze hráčům MTG). 

Děkuji za pochopení. Uvidíme se 

opět v červnu (doufejme!).  

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

Mýty kolem maturit a otevírání 

škol 

Ministerstvo školství zaregistrovalo, 
že se po sociálních sítích šíří několik 

mýtů, které se týkají škol a zejména 

pak maturitních zkoušek. 

Vyjádření MŠMT k mýtu, že „nic 

nebrání tomu, aby mohly školy 1. 

června vydat maturitní vysvědčení 

na základě předchozích tří 

vysvědčení maturanta: 

Názor, který šíří senátor Hraba, je 

nesprávný a tato vyjádření 

považujeme za velmi nezodpovědná, 
a to zvláště směrem k samotným 

maturantům. Zákon č. 135/2020 Sb. 

totiž nikde nehovoří o tom, že pro 

konání maturitní zkoušky je 
podmínkou návrat všech žáků 

středních škol. Zákon pouze uvádí, 

že maturitní zkoušky se mohou 

konat 21 dní po té, kdy je umožněna 

osobní přítomnost žáků. Jelikož je 

od 11. května umožněna osobní 

přítomnost žáků posledních ročníků 

na vzdělávání ve středních školách, 
odvíjí se od tohoto data lhůta pro 

konání maturitní zkoušky. Podmínka 

v zákoně č. 135/2020 Sb. je 

definována shodně, jak pro běh lhůty 

pro konání maturitní zkoušky, tak 

pro konání jednotné přijímací 

zkoušky na střední školy. Pokud by 

tedy nezačala běžet lhůta pro 
maturity, nebylo by možné konat ani 

jednotné přijímací zkoušky. 

Ministerstvo školství nadto sdělilo, 

že termíny konání maturitních 

zkoušek vyhlásí v tomto týdnu. Je 

tedy zřejmé, že jsou ze strany 

ministerstva činěny všechny 

zákonné kroky nutné pro konání 
maturitní zkoušky a o zákonnosti 

postupu tedy nemůže být sporu. 
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Vyjádření MŠMT k mýtu 

„Docházkou do školy se páchá 

trestný čin“: 

Postupné uvolňování přítomnosti ve 

školách bude zabezpečeno 

rozhodnutím vlády podle krizového 

zákona a případně po skončení 
nouzového stavu mimořádnými 

opatřeními ministerstva 

zdravotnictví. Před každou vlnou 

uvolnění opatření dojde k přijetí 

rozhodnutí, kterým se vymezí, jací 

žáci mohou do škol docházet a v 

jakém režimu. Viz harmonogram na 

webu MŠMT ZDE. 

Vyjádření MŠMT k mýtu 

„Maturity se mohou konat 21 dní 

po umožnění osobní přítomnosti 

VŠECH žáků ve školách“: 

Speciální zákon k letošním 

maturitním zkouškám obecně 

stanoví, že se konají nejdříve 21 dní 
po obnovení osobní přítomnosti 

žáků ve středních školách. Cílem 

tohoto období je zejména intenzivní 

příprava na zkoušky. Zákonnou 

podmínkou není přítomnost všech 

žáků ve středních školách. V tomto 

případě je důležité naplnit záměr, 

aby se žáci v posledních ročnících 

mohli připravovat na zkoušky ve 

školách. 

 

Zdroj: msmt.cz 

 Další články zde:  

https://icm.turnov.cz/ 

Další aktuality z knihovny 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.msmt.cz/harmonogram-uvolnovani-opatreni-v-oblasti-skolstvi
http://www.msmt.cz/myty-kolem-maturit-a-otevirani-skol
https://icm.turnov.cz/


Aktuality ze srdce 

Českého ráje, 20. týden  

(11. 5. – 17. 5. 2020) 
 
 

Kam za kulturou? 

Z důvodu vyhlášení nouzového 

stavu jsou zavřeny prostory KC 

Střelnice a Městského divadla, a to 

na dobu minimálně 30 dní. Také 

středisko volného času Žlutá 

ponorka ruší do odvolání veškerou 

činnost. VCT ruší výuku ve všech 

kurzech. ZUŠ Turnov poskytuje 

náhradní formu výuky. 

Knihovna funguje v omezeném 

režimu 

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ 

REPUBLIKY ze dne 23. dubna 

2020 č. 453 umožňuje od 27. 4. 

2020 otevření knihoven. Turnovská 

knihovna bude tedy v pondělí 27. 

dubna 2020 znovu otevřena pro 

veřejnost, ale v omezeném režimu 

(některé služby nebudou v 

provozu).  

Od pondělí 27. dubna 2020 bude 

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.  

 

Muzeum Českého ráje v Turnově 

otevírá! 

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. 
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ZUŠ obnoví od pondělí 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. 

 

 

 

 

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/  

https://www.zusturnov.cz/
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/

