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Sdělení ředitele SŠINFOTECH k výzvě nového ministra zdravotnictví – páteční ředitelské volno 

 

Vážení studenti, vážení rodiče, kolegové, přátelé. 

 

Dovolte, abych se již dnes touto cestou otevřeně vyjádřil k výzvě pana ministra, kterou učinil při dnešní 

inauguraci. Dělám tak s jasným vědomím vlastní odpovědnosti za prohlášení, které zde učiním. Apel pana 

ministra považuji mírně řečeno za zcela nešťastný a alibistický. Jeden den volna považuji stejně jako 

mnozí moji kolegové za zcela nesystémové a krátkodobé řešení, které navíc navlíká MZDR na ředitele 

škol. Již tradičně je tímto na nás vyvíjen tlak, abychom se nějak rozhodovali a hledali řešení v situacích, 

které jsou pochopitelně velmi nepříjemné a mnohdy přebírali tímto falešnou zodpovědnost.  

Nechci tímto a ani nemůžu vkládat politiku do školského prostředí, ale chci, abyste vy jako studenti, 

kolegové a rodiče školy, znali náš jasný postoj k této výzvě. Abyste mezi sebou nespekulovali a 

nevytvářeli prostředí nejistoty. Jestli si někdo myslí, že se neumíme rozhodnout, tak se plete. Vedoucím 

pracovníkem, ať už je to kdokoli se stáváte ne tím, že to máte na dveřích, ale tím, že se umíte rozhodnout 

a nést za svá rozhodnutí odpovědnost. 

 

Proto jasně sděluji, že jsem se rozhodnul s plnou podporou jednatelů školy, že na pátek 25. září 

nebudeme vyhlašovat ředitelské volno, ani žádnou skrytou formu zkráceného vyučování.  
 

Naše rozhodnutí pramení především z příznivé epidemiologické situace v naší lokalitě a vcelku dobré 

situace v kolektivu studentů i pedagogů /do této chvíle nebyl zaznamenán žádný případ pozitivně 

testovaného studenta ani pedagoga. Nebyl vyhlášen žádný z typů karantény a v neposlední řadě, a to nás 

těší nejvíce, jsme zaznamenali velkou podporu tohoto našeho rozhodnutí mezi pedagogy a hlavně 

studenty naší školy. 

 

I když jsem si pravděpodobně vědom, že toto rozhodnutí z nás může učinit „bílé vrány“, jsem si jist, že i 

kdyby se situace přeci jen posléze nějak zhoršila, je to rozhodnutí v této chvíli zodpovědné, rychlé, jasné 

a snad trochu i hrdinské.  

 

Pokud se tedy do pátku nějakým dalším způsobem nezmění apel ministerstva zdravotnictví nebo školství 

a nepřemění se v plošné nařízení školám, vyzývám vás všechny zúčastněné, abyste pojali páteční 

vyučování jako normální školní pracovní den před prodlouženým víkendem.  

 

Děkuji vám všem  za podporu a přeji vše dobré 

 

Mgr. Radan Nachmilner – ředitel SŠINFOTECH 
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