
Bližší vysvětlení ředitele školy k vyhlášení ŘV 

Vážení rodiče, 

je mi jasné, že se v situaci takhle rychle vyhlášeného ŘV dostáváte pod tlak, a znamená to pro Vás 
velké komplikace. Proto bych Vám rád blíže vysvětlil genezi rozhodnutí vyhlášení ŘV. Už minulý týden 
jsem na webu školy informoval o možnosti prodloužení podzimních prázdnin. Tehdy tato informace 
probleskla v médiích ze strany MŠMT. Podzimní prázdniny letos vycházejí tak, že je do nich vklíněn 
státní svátek, a z běžného týdne tak zbývají pouze dva dny. Vzhledem k mému vyhlášení z kraje 
školního roku, že nebudu zbytečně vyhlašovat žádná ŘV, jsem byl přesvědčen, že budeme normálně 
vyučovat. Naše škola měla zatím štěstí, a neměli jsme zatím žádné pozitivní dítě, a ani žádnou třídu 
v karanténě. Ale je to opravdu jen věc náhody a štěstí. A třeba i toho, že se netestuje, že se testy 
nevyžadují už ani na externích kroužkách apod.  Bohužel se Covid situace v regionu výrazně horší. Ale 
MZ a MŠMT se k situaci staví jako obvykle, tedy bez jasných doporučení a odpovědnosti. Tu 
přehrávají na nižší články, tedy na KHS, na hejtmany krajů, na zřizovatele škol a samotné ředitele škol. 
Jistě jste v médiích dne 19.10. 2021 zaregistrovali výzvy některých KHS a hejtmanů, aby se zřizovatelé 
a ředitelé škol zamysleli nad vyhlášením ŘV na zmíněné dny, když to MZ a MŠMT neudělá centrálně. 
V našem kraji se situace zhoršuje, a tak ředitelka KHS (p. Kotrbová) i pan hejtman Kuba vyzvali 
zřizovatele a školy v Jihočeském kraji, aby vyhlášením ŘV na dny 25.10. a 26.10. 2021 pomohli situaci 
zlepšit. I když se situace přímo na naší škole zdá dobrá, jak jsem uvedl výše, tak nemocnost dětí 
stoupá, a riziko možné nákazy se zvyšuje. Dnes jsem se, po telefonátu a poradě s panem starostou, 
tedy rozhodl ŘV na zmíněné dva dny vyhlásit. Věřím, že tím přispějeme k zmírnění infekčních 
onemocnění obecně, a že i napomůžeme zlepšení situace s Covidem v našem regionu.  

Vás bych moc rád poprosil o pochopení. A také Vás požádal, aby – pokud to jen trochu půjde – jste 
nechali děti opravdu doma se třeba doléčit z rým, kašlů apod. Abyste, pokud to lze, s nimi odjeli třeba 
na chalupy nebo někam do přírody. To je nejlepší lék na současnou situaci. Pokud by tyto dva dny 
znamenaly, že máme vlastně  9-ti denní karanténu (v součtu s víkendy, prázdninami a státním 
svátkem), mohlo by to zlepšení situace opravdu pomoci. Díky Vašemu odpovědnému přístupu 
bychom pak třeba mohli na podzim v klidu zvládnout vítání občánku, vystoupení dětí na seniorském 
plese i vánoční zpívání školy u stromečku – prostě akce, při kterých škola vždy bývá. Zároveň Vám 
moc děkuji, že respektujete opatření, která ve škole dodržujeme. Loni jsme touto dobou už měli 
v karanténě třídy MŠ a pak i tehdejší 4. třídu, nyní se zatím držíme. Vaše odpovědnost, a to, v jakém 
zdravotním stavu přivádíte své děti do školy a školky, může být rovněž příčinou toho, že jsme zatím 
neměli žádný problém.  

Ještě jednou všem děkuji za pochopení a přeji všem dobré zdraví! 

Mgr. R. Cvach 


