
Sdělení vedení školy k zahájení šk. roku 

Milí studenti, vážení rodiče. Zdravím vás na prahu nového školního roku 2020/2021. 

I když byl vydán MŠMT manuál k provozu škol pro úvodní část školního roku, který má ve 

většině obsahových částí doporučující charakter a současně od 1. září dochází ke zrušení 

opatření v oblasti MSL kraje, včetně Frýdku Místku, tak až nyní přicházíme s podrobnějším 

manuálem, jak bude vypadat zahájení a rozjezd nového školního roku. Museli jsme 

pochopitelně sladit naše představy s názory státní školy, v jejímž objektu sídlíme. Je potěšitelné, 

že náš společný výstup je zcela shodný. Vycházíme ze společných názorů a máme společné 

cíle.  

Aniž bychom situaci nikterak podceňovali, shromažďujeme  dostupné věrohodné indicie a 

informace potřebné pro naše rozumná, efektivní, hlavně reálná a proveditelná rozhodnutí. V 

žádném případě nepodléháme mediálním štvanicím za senzacemi, ani mnohdy zmateným 

pokusům o vydávání různých a nereálných doporučení. Při respektování závazných opatření 

jsme se vedení obou škol, ale i učitelské kolektivy jednohlasně shodly, že všechny naše kroky, 

manuály a cokoliv dalšího, budou směřovat k jedinému cíli. 

Vrátit plnohodnotně naše studenty do školních lavic a naplňovat všechny dostupné cíle 

vzdělávacích programů školy. I přes doporučující charakter budeme rovněž realizovat co 

největší počet doplňkových vzdělávacích aktivit, které tvoří velmi významnou část vzdělávací 

a především socializační, společenské a výchovné práce. V této době se stanou mnohonásobně 

důležitější a budou mít stabilizující charakter. Ať už se jedná o školní soutěže vědomostního, 

sportovního, zájmového nebo uměleckého charakteru. Pochopitelně zde také patří též 

krátkodobé adaptační, rekreační a sportovní pobytové kurzy v blízkých lokalitách, o které je 

dlouhodobě značný zájem. Jedinou akcí, kterou jsme nuceni přeložit na příští školní rok je 

zahraniční zájezd do Litvy. 

Věříme, že s výše uvedeným společným prohlášením, jeho obsahem a myšlenkami se i vy 

studenti školy a vaši rodiče ve velké míře ztotožníte a podpoříte ho. 

Po zkušenostech osobních i kolegů věřím, že rozjezd i další průběh školního roku zvládneme v 

pohodě a na rozdíl od proklamovaných často katastrofických mediálních scénářů se budeme do 

školy a práce těšit a užijme si to příjemné a pěkné, co školní život přináší. 

 

Bude nutné, ze zřejmých důvodů, dopracovat několik dodatků naších interních řádů a předpisů, 

se kterými budete v prvních dnech nového školního roku seznámeni, a to jak studenti, tak i 

online i rodiče /bakaláři/. Proto již nyní chci apelovat na vaši aktivitu, pozornost a spolupráci, 

abychom společně již od počátku nastavili jasnou a efektivní komunikaci mezi vámi a školou. 

Komunikace bude stěžejní bod naší spolupráce. 

Jako vždy, /především nováčkům/, vám budeme připraveni poradit a pomoci i 

telefonicky. 

ředitel školy - 777 900 010 /kdykoli/         sekretariát - 595 172 000  /8-14,30/          

zástupkyně ŘŠ - 595 172 002 /7,30 - 14,30/    výchovná poradkyně -  595 170 143 


