
Vážení rodiče, milé studentky a milí studenti, 

 

nikdo z nás asi nevstupoval na začátku září do nového školního roku s takovou nejistotou jako právě 
nyní my všichni. Oproti našim přáním se epidemiologická situace nezlepšuje, spíše naopak. Nový školní 
rok ještě ani nezačal a již jsou některé školy v ČR z důvodu koronavirové nákazy uzavřeny.  

Za naše gymnázium chci všechny ujistit, že uděláme vše proto, abychom zahájili školní rok podle plánu 
a změn bylo co nejméně. Všichni ovšem zároveň vnímáme, že vše může být jinak, a to velice rychle, 
doslova ze dne na den, dokonce z hodiny na hodinu.  

Během léta jsem začal pravidelně sledovat situaci v Berlíně, kde byl školní rok zahájen již 10. srpna. Již 
po 14 dnech se tam objevila nákaza covidem 19 ve více jak 40 ti školách. Bohužel lze podobný vývoj 
očekávat i u nás. Podotýkám, že nařízená hygienická opatření jsou aktuálně u našich západních sousedů 
přísnější, což je asi nejmarkantnější u povinnosti nosit roušku. Víme také všichni, že například 
Maďarsko uzavírá od 1. září minimálně na měsíc své hranice, že na Slovensku mají nově starší žáci 
povinnost nosit roušku během celého vyučování. 

Jak jsem tedy ve stručnosti nastínil, opatření jsou různá, v našich okolních státech spíše přísnější a bylo 
by asi iluzorní si myslet, že se u nás s blížícím se podzimním počasím situace bude naopak zlepšovat. 
Proto nelze vyloučit ani na naší škole zavedení povinného nošení roušky, k tomuto kroku se nyní nad 
rámec doporučení Ministerstva zdravotnictví již začaly uchylovat pražské školy. 

MŠMT vydalo postupně dva manuály, které by měly řešit chod škol v této době. Již se ani nechci vracet 
k mediálně vděčným zmatkům kolem nošení/nenošení roušek. Z pokynů, které jsme jako školy 
obdržely, je zřejmé, že o každé výjimečné situaci ve škole v souvislosti covidem 19 bude rozhodovat 
Krajská hygienická stanice (KHS).  

Ve výše zmíněném Berlíně mě zajímala řešení spojená provozem škol v případě výskytu covidu 19. 
V karanténě se tak ocitaly výukové skupiny, celé třídy nebo se zavíraly školy. Dá se očekávat, že 
podobně bude rozhodovat KHS při řešení situace i na českých školách. 

Pro vaši co možná nejkomplexnější informovanost připojuji níže odkaz na zmíněný aktualizovaný 
manuál MŠMT a další materiály, které vám snad napomohou orientovat se v situaci kolem nejistého 
začátku, a především pak průběhu školního roku 2020/2021. 

https://www.msmt.cz/nejcastejsi-
dotazy-ke-skolstvi-a-koronaviru-1 

 

 

 

 

 

 

https://www.msmt.cz/nejcastejsi-dotazy-ke-skolstvi-a-koronaviru-1
https://www.msmt.cz/nejcastejsi-dotazy-ke-skolstvi-a-koronaviru-1


Na společné poradě s učiteli a trenéry jsme se shodli, že bychom přesto v tuto chvíli nechtěli plošně 
zrušit všechny školní exkurze, kroužky a další sportovně-socializační aktivity mimo rámec běžného 
vyučování ve třídách. Vše jsme nyní pozastavili, ovšem zcela zrušit je přesto ještě nechceme. Všichni 
budeme sledovat epidemiologický vývoj a zároveň pevně věřit, že například jarní měsíce roku 2021 
přinesou v tomto ohledu již klidnější dobu. 

Na našem gymnáziu jsme se snažili uzavření školy 
využít pro rozsáhlejší renovační a restaurátorské 
práce. Podařilo se nám dokončit závěrečnou etapu 
významné modernizace toalet v budově a nově jsme 
během letních měsíců zrenovovali historické 
schodiště z roku 1903. To vše jsou kroky, kterými se 
stále snažíme navracet se k normálu, neboť věřte, že 
prázdná, byť krásná škola, působí nesmírně smutně a 
nepřirozeně. 

 Škola je již od starověku zásadním místem pro lidský 
pokrok, pro rozvoj osobnosti mladého člověka, pro 
společná setkávání. A to vše nám online nástroje nahradí jen velice těžko a jistě ne dlouhodobě. 

Proto věřme, že snad přesto již průběh školního roku 2020/2021 přinese návrat do našich běžných 
životů, které jsme vnímali možná až jako velkou samozřejmost. 

Pevné zdraví a dostatek optimismu všem, milí přátelé 

 

 

 

 

 

 

V Českých Budějovicích 30. srpna 2020 

 

 

 

 

Antonín Sekyrka 

ředitel školy 


