
Vážení rodiče, milé děti, kolegyně, kolegové,  

tak jak všichni vnímáme, zvyšuje se počet lidí, kteří jsou covid pozitivní a tento zvýšený 
počet nemocných registrujeme i v naší škole. Od září do této chvíle se postupně do 
karantény dostalo 8 tříd z 28 (u dalších 2 tříd, čekáme na vyjádření hygieniků), ale 
díky sourozencům jsou covid pozitivní i děti v dalších třídách, které do 
karantény zatím nemusely. Jsou případy, kdy je pozitivních víc členů rodiny, 
včetně dospělých a evidujeme i covid pozitivní zaměstnance naší školy. To, že 
Českou republikou prochází další „vlna“ mutace delta je veřejná informace.  

Tento dopis píšu i z toho důvodu, že hledám cestu, jak zachovat prezenční výuku, 
fungující kroužky… Nebráním se diskusi, konstruktivním návrhům, ale vše musíme 
vidět optikou 780 dětí a 120 zaměstnanců školy. Hledám pomocnou ruku, pochopení, 
pomoc.   

Proto přemýšlím o tom, jakým způsobem neomezovat provoz školy tím, že třídy 
odchází do karantény. Cílem je umožnit co největšímu počtu dětí se aktivně učit 
ve škole. Je zřejmé, že cesta vede přes očkování. Například v případě jedné z 
druhostupňových tříd, které jsou v karanténě, je již 8 dětí očkovaných. V tomto případě 
se při platných pravidlech pro karanténu dostáváme do problematické situace, kdy část 
dětí bude doma, část dětí může být ve škole. Díky běžné nemocnosti i učitelů, vzniká 
další problém, jak zajistit současně výuku doma i ve škole i jak zajistit zastupování za 
nepřítomné učitele.  

Provozu školy, ale i případnému léčení může pomoc očkování. Tak jako u jiných 
infekčních onemocněních v minulosti, tak i nákazu Covid-19 pomáhá minimalizovat 
získaná imunita. Imunitu člověk získává po absolvované nemoci, získává jí očkováním. 
Faktem zůstává, že ten, kdo je očkován nebo měl Covid-19 se může nakazit. Důležité 
je to, že při případné nákaze má lehčí průběh onemocnění a podle současně platných 
norem, kdo je očkován nebo v ochranné lhůtě po absolvované nemoci, nemusí 
nastoupit karanténu. Očkovaní a lidé v ochranné lhůtě mají dostupnější cestování, 
návštěvy společenských akcí… a do školy přináší více jistoty, posilují zdraví ve škole. 

Všichni si asi přejeme, abychom byli zdraví, všichni si asi přejeme, aby vše 
kolem nás normálně fungovalo. Z toho, co zažíváme od září ve škole, je zřejmé, 
že otevírat školu bez omezení není možné. Uvědomili jsme si, že je důležité, 
abychom ve škole měli stálou kontrola nad zdravotním stavem všech aktérů 
vzdělávání a že stále musíme dodržovat zvýšená hygienická opatření. V tomto smyslu 
děláme, co umíme, hledáme řešení, jak prezenčně učit, otevírat kroužky, zajistit školní 
stravování i organizovat pobytové akce a kurzy.  

Důležitý je vzájemný respekt, a proto žádám všechny rodiče, kolegyně a kolegy, aby 
v případě, kdy mají příznaky začínající virózy oni nebo jejich děti, vyhledali odbornou 
pomoc. Pokud je to možné, aby děti nebyly posílány do školy, ale preventivně zůstaly 
na pozorování doma. Bohužel za první dva měsíce máme smutnou zkušenost i s tím, 
kdy z rodin, kde je někdo covid pozitivní, přicházejí děti do školy a v tomto případě je 
jedno, i z důvodu hygienického, jestli je či není dítě očkováno nebo v ochranné lhůtě.   

Prevenci je možné dělat i pravidelným testováním. Na Magistrátu hlavního města 
Prahy se začíná diskutovat o plošném testování ve všech pražských školách, tak aby 
se včas podchytili covid pozitivní žáci a dospělí ve školách. Postupně zaměstnanci 
školy dostanou třetí, posilující vakcínu proti Covid-19. Proto (viz příloha) budeme 
testovat všechny žáky a zaměstnance školy 1.11.2021. 



Považuji za prozíravé, že jsme při plánování školního roku v srpnu 2021 na 25. a 
26.10.2021 vyhlásili ředitelské dny. Pražští radní a hygienici toto opatření dnes 
navrhují také (viz příloha). 

Prosím, chovejme se všichni rozumně, prozíravě, přemýšlejme a konejme tak, 
abychom neohrozili druhé, aby třídy nemusely přecházet do karantény, 
abychom udrželi prezenční výuku, alespoň na té úrovni, na které probíhá nyní.  

Děkuji všem za pochopení,  
děkuji všem za pomoc, ohleduplnost, respektování.  

Vít Beran, ředitel školy  

 


