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Sdělení ředitele SŠINFOTECH k výuce a provozu školy (po-25.10. a út 26. 10. 2021) v následujícím týdnu v souvislosti s některými 
mediálními prohlášeními a doporučeními v posledních dnech. 
Vážení studenti, vážení rodiče, 
dovoluji si vás touto cestou informovat o postoji vedení školy k aktuální situaci v souvislosti se zhoršenou epidemiologickou situací v našem 
kraji. Předem upozorňuji, že se jedná o postoj nikoli politický, ale postoj, který má jedinou souvislost, a tou je výuka našich studentů. 
Omlouvám se všem za poněkud delší komentář, ale odpovědnost, kterou nesu na svých bedrech, mě k tomu vede.  

Pochopitelně jsme, stejně jako i vy, registrovali v tisku i v doporučeních krajského úřadu informace, které podobně jako 
v minulém roce nás ředitelé vyzývají k zamyšlení, přinášejí doporučení v pondělí a úterý 25. - 26. 10.2021 realizovat ředitelské volno. 
Jednoznačně se opět přenáší odpovědnost na ředitele škol, místo toho, aby byla stanovená jasná celostátní nebo jen lokální pravidla. Opět  
tedy rozhodovat v situaci velmi nepřehledné a rozporuplné. Z mého pohledu nutící mnohé z nás k alibismu, nikoli rozumnému pohledu na 
věc. Můžu se ale pochopitelně i plést, anebo se mnou nemusíte také někteří souhlasit, ale našemu týmu musí jít především o naše 
studenty. A to myslím komplexně, ve všech ohledech, které školní výuka v dnešní době přináší. Proč vám to sděluji?  
Uvádím to pro vás proto, že chci, ať jasně vnímáte a věřím, že jste to cítili i v minulém těžkém školním roce, že vaše děti, naši studenti jsou 
na škole, kde se nebojíme učinit tato rozhodnutí. A navíc, a to je mnohém těžší, umíme za ně nést odpovědnost. Zcela jistě by bylo pro nás, 
vedení školy i učitelé jednodušší okamžitě rozhodnout o ředitelském volnu na pondělí a úterý v logické návaznosti na podzimní prázdniny 
tak, jak bylo doporučováno, nikoli nařízeno „vyššími organy“. Můžu vás ubezpečit, že na poradě se zřizovateli tato varianta na stole vůbec 
nebyla a byla mnou i jimi jednotně okamžitě smetena ze stolu. Neviděli jsme žádný důvod zcela přerušit výuku, a to jakoukoliv, tedy i 
distanční, což by ředitelské volno přineslo. To, co jsem celý den řešil, diskutoval s kolegy, širším vedením školy, ale i zástupci maturantů, 
prvňáků, prostě všemi dostupnými, ale i zainteresovanými, bylo to, zda vyučovat v pondělí a úterý distančně, pochopitelně celý RH nebo i 
tyto dva dny, před podzimními prázdninami i nadále vyučovat prezenčně, tedy ve škole. Chci, ať víte, že naši pedagogové byli a jsou 
připraveni na tento způsob výuky a pokud by nastal, oni by vyučovali jednoznačně ze školy, kde se domníváme, jsou mnohem kvalitnější 
podmínky pro výkon této pedagogické disciplíny. Je to, a to je pro mě velmi potěšitelné, i jejich názor. 
 Ještě jednou se všem velmi omlouvám, že  se takto podrobně dělím s vámi o naše a především mé myšlenkové pochody a 
postoje, ale jste nedílnou součástí naší školy, patříte každý svým dílem do našeho školního „týmu“ nebo „rodiny“ a já jsem přesvědčen, že 
vy, kteří o to stojíte, si to zasloužíte. Musím spravedlivě dodat, že těm, kterým vyhovují tři stručné věty, se omlouvám ještě jednou. A nyní 
již k tomu, jak bylo rozhodnuto a jaké indicie mě vedly k tomuto rozhodnutí. 
1. Situace je taková, že ve škole máme již týden jednu třídu v karanténě. Pozitivní studenti /ve smyslu covid/ jsou k dnešnímu dni dva, a to 

právě z této jedné třídy. Situaci jsem tedy vyhodnotil jako nikoli kritickou, která by mě měla vést k rozhodnutí přerušit, byť krátkodobě, 
prezenční výuku, nýbrž jako stav „zvýšené obezřetnosti“ /Komentář: Celé předešlé dva dny jsem věnoval komunikaci s hygienou 
/oddělení hygieny dětí a mládeže/, kde jsem mnoho hodin dával dohromady ucelenou koncepci, jak v této situaci postupovat. Díky 
skvělé spolupráci s vedoucí tohoto oddělení jsme v podstatě vytvořili manuál pro vás rodiče, abyste ne na papíře a z médií, ale reálně 
věděli, co v takové situaci dělat, kdo má jakou roli a povinnosti. Proč? Jelikož manuály, které byly oficiálně k dispozici a kontakty na 
příslušná pracoviště, byly nefunkční a neodpovídaly realitě. A protože takováto karanténa se prostě může dostavit, a i když si to nepřeji, 
je a možná bude běžnou součástí následujících podzimních měsíců, tak proto jsem v následujícím sdělení /bude zveřejněno v pátek/ pro 
vás připravil desatero, které jsem za tímto účelem a pro vás, pro rodiče i studenty, zpracoval. Věřím, že snad přehledně a srozumitelně/.  

2. Situaci, s ředitelským volnem i „distancí“ jsem konzultoval pochopitelně i se svými kolegy, kteří jednoznačně sdíleli můj postoj. 
Důležitou a podstatnou okolností, na kterou se zapomíná při těchto doporučeních a spekulacích, je i aktuální zdravotní stav 
pedagogického týmu školy. A ten, je pro moji pohodu a odpovědné rozhodnutí řekněme solidní, stabilizovaný a „odpovídající ročnímu 
období“. Učitelé jsou také lidé, se všemi neduhy, starostmi, mají své děti a rodiny a problémy jako vy. Oni dělají školu školou a vše 
negativní se jich dotýká také. Jsou stejně důležití jako studenti. Informace, kterou uvádím dále, není vyzrazením nějakého tajemství, 
není ani žádným doporučením, ani politickým postojem, ale pouze důležitým statistickým ukazatelem, který může mít zcela fatální 
důsledek při možných budoucích karanténách  na prezenční výuku, a který je k mé radosti /opakuji směrem k prezenční výuce/ 
potěšitelným ukazatelem. Tím je procento proočkovanosti sboru - 90%. Opakuji, že jde pouze o statistiku, nikoli agitaci či nábor. 

3. Posledním faktorem, řekněme doporučujícím, ale pro mě neopominutelným, byla i rychlá sonda do „hlubin študákovy duše“, kdy jsem 
se neformálně dotázal cca stovky studentů, náhodně a necíleně na jejich postoj k formě distanční a prezenční. Upozorňuji, že stále jde 
o dva inkriminované dny /25. -  26. 10./. Výsledek? Podobný jako u pedagogů, i když jeho validita je částečně diskutabilní.  

 

Na základě výše uvedeného sděluji, že jsem rozhodnul v pondělí a úterý 25. - 26. 10. 2021, na naší škole nadále pokračovat v prezenční 
výuce. Výuka bude probíhat dle normálního RH s tím, že třída SI2 pokračuje v druhém týdnu karantény s plnohodnotnou distanční 
výukou. Dále úterní výuka ŠJ 1. a 2. roč.  nebude ve formě prezenční ani distanční /přesný popis bude uveden v suplování/, ale zadání a 
činnost pro studenty budou popsány přes skupinu - Bakalář příslušnou učitelkou. Důvody tohoto postupu jsou objektivní.  
 

Dále sděluji, že po konzultaci s vedoucí školní jídelny bude na pondělí a úterý strava ve školní jídelně zabezpečena.  Vzhledem k tomu, že 
státní škola má ředitelské volno, bude strava pro studenty i učitele redukována na jedno jídlo /PO-hovězí vývar s těstovinou, hovězí maso 
vařené, rajská omáčka, houskový knedlík; ÚT - zeleninová polévka s pohankou, holandský řízek, bram. kaše, salát/. Pokud vám tato redukce 
činí problém, musíte odhlásit pondělní, případně úterní stravu přes portál - stravu nejpozději zítra tj. pátku 11,00 hodin. 
 

Závěrem chci naprosté většině našich studentů, ale i jejich rodičům poděkovat za jejich dosavadní přístup ke školním povinnostem i 
příkladné spolupráci se školou. Budu věřit, že jste tomuto sdělení, i když je poněkud obsáhlejší, porozuměly, chápete naše důvody a já 
osobně jsem přesvědčen, že ho většinově podporujete, za což vám touto cestou děkuji. Pokud je váš postoj ale opačný, rovněž ho 
s pokorou přijímám a respektuji a nikterak nerozporuji. Ostatně budu rád, když se prostřednictvím Bakaláře vyjádříte. Děkuji za spolupráci a 
přeji všem klidný a pohodový nadcházející víkend a těšíme se na viděnou 1. 11. po podzimních prázdninách 


