Prosba ředitele školy rodičům k dodržování epidemiologických nařízení mimo školu
Vážené a milé maminky, vážení tatínkové,
je mi naprosto jasné, že už jste situací s koronavirem unaveni a otráveni. Rovněž je mi jasné, že
způsob, jak probíhá školní rok je pro Vás vyčerpávající. Nevíte dne ani hodiny, kdy bude škola
uzavřena, nebo třída či dítě v karanténě. Ani nás taková práce netěší, a nemáme z ní radost. Rovněž
distanční výuka je pro všechny výrazně náročnější a obtížnější. A nikdy nebude optimální. My
pedagogové jsme z této dlouho trvající situace otráveni úplně stejně jako Vy.
V současné situaci je zcela normální, že v populaci dětí je určité procento pozitivních. Tak je tomu
ostatně v celé populaci.
Přesto bych Vás ale chtěl moc požádat o velkou dávku občanské kázně a trpělivosti při dodržování
epid. nařízení (i když některá nemají logiku).
Ve škole byl už několikrát od zahájení školního roku zachycen výskyt Covidu u dětí či žáků. Bohužel
jsem si, v souvislosti s tím, od některých rodičů vyslechl, že za to může škola, a že škola dostala rodinu
do nepříjemné situace, karantény, nemocnosti.
Jako ředitel ale mohu naprosto odpovědně prohlásit, že škola postupuje přesně podle doporučení
epidemiologických nařízení.
Už z principu je prezenční školní výuka riziková, prostě je to shluk více osob v uzavřeném prostoru.
Ale žáci jsou v homogenních skupinách, nosí roušky, nemíchají se ani ve školní družině. Mají časově
oddělené nástupy do výuky, o přestávce se nemohou pohybovat volně po chodbách. Ve třídách
větráme, žáci si myjí a dezinfikují ruce. Tedy škola se opravdu snaží riziko nákazy minimalizovat.
Podobně se chovají učitelky i ostatní zaměstnankyně školy. Tedy snažíme se omezovat styky a
kontakty s okolím, abychom nemuseli do případné karantény. Ve výsledku by se pak mohlo stát, že
by opět bylo celé zařízení zavřeno, neboť by neměl kdo zajišťovat jeho provoz.
Totéž ale nemohu říci o snažení všech občanů, a tedy i některých rodičů.
Rád bych nejprve pochválil a ocenil všechny ty rodiče, kteří se v tomto čase chovají odpovědně.
Všechna naše školní snaha je však marná a zbytečná, pokud se nebudeme odpovědně chovat všichni.
Bohužel, někteří se dál ve volném čase hromadně scházejí a navštěvují, jako kdyby se nic nedělo.
V takových případech dochází ke kontaktům dětí různých tříd, a zvyšuje se tím riziko nákazy.
Rád bych Vás tedy poprosil, i ve Vašem vlastním zdravotním zájmu, omezte četnost návštěv, při
kterých jsou děti po delší dobu ve větším počtu a bez roušek v uzavřených prostorech. Napomůže
to k rychlejšímu návratu dětí do škol.
Já osobně také nejsem zastáncem úplně všech opatření Vlády ČR. Také nosím roušku jenom tam, kde
to je nutné, také se snažím utíkat do přírody se nadýchat. Ale snažím se vyhýbat zbytečným
návštěvám, hlavně těm, kde by bylo více lidí.
Jsem zastáncem toho, že žáci by měli chodit do školy i v této situaci, a všichni. Ale cesta k tomu
vede právě i přes tu občanskou sebekázeň.
Přeji Vám (i nám) všem, aby po této zimě už přišlo optimističtější jaro plné naděje na „normální“
život!
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