
Milé žákyně a žáci, 

kolegyně a kolegové učitelé, 

přečtěte si následující řádky, které věnuji dalšímu vývoji v šíření druhé vlny infekce koronaviru. 

 

V posledních dnech jsme svědky exponenciálního nárůstu případů nemoci COVID-19                    

v republice. I když zpočátku se na Šumpersku vyskytovaly jen sporadické případy, během 

posledního týdne nastala změna k horšímu. Uzavřena je například část jedné základní školy        

v Šumperku, také na našem gymnáziu se objevily první případy této nemoci. V žádném případě 

však není důvod panikařit. Vedení školy průběžně sleduje nemocnost pomocí třídních knih            

i prostřednictvím odhlášek stravy ve školní jídelně. Drtivá většina žáků je (doufejme) zdravá      

a chodí do školy (stav ke dni 17. 9.). Nahlášené nemoci a případy karantény u několika dalších 

žáků se týkají zatím jen dvou tříd ve škole. 

Bohužel, prognóza vývoje není dobrá. Nepomáhá nám také fakt, že průběh nemoci COVID  

obvykle připomíná obyčejnou virózu, takže mnoho nakažených zůstane doma bez 

diagnostikovaného koronaviru.  Nezbývá nám než situaci nadále průběžně monitorovat. Ve 

třídách, kde se nemoc vyskytla, nastavíme opatření tak, abychom omezili pohyb tříd po škole. 

Budeme-li mít signály o dalším šíření nemoci, okamžitě přijmeme následná opatření, která nyní 

připravujeme (např. omezení pohybu dalších tříd po škole, popř. karanténa celé třídy). 

 

Nyní se jen omezím na zopakování základních principů, které bychom měli všichni dodržovat, 

abychom zpomalili šíření nemoci: 

1. Roušky jsou povinné jak ve všech společných prostorách školy, tak také při výuce.  

2. Dodržujte rozestupy, často si myjte ruce, používejte připravenou dezinfekci, větrejte učebny. 

3. Základem musí být individuální odpovědnost jednotlivce. Nechoďte do školy nakazit ostatní 

pociťujete-li příznaky nachlazení, škrábání v krku, máte-li zvýšenou teplotu, jste-li neobvykle 

hodně unavení. Zvažte návštěvu školy, máte-li podezření, že koronavirem onemocněli vaši 

blízcí. 

4. K nahlášení hygienou nařízené karantény nebo nemoci COVID použijte mailovou 

adresu  Sojakova@gymspk.cz, nebo nemoc ohlaste na centrální ohlašovně v kanceláři školy, 

tel.  588 188 511. 

 

Ve škole zintenzivníme úklid, třídní učitelé budou fungovat jako spojka pro přenos informací 

mezi vedením školy a jednotlivými třídami. 

 

Všechny žáky i rodiče žádáme vyčkat dalšího vývoje situace. Jako ředitel školy jsem vázaný 

na rozhodnutí Krajské hygienické stanice, na opatření bezpečnostní rady Olomouckého kraje, 

popř. na centrální rozhodnutí ministerstva školství či ministra zdravotnictví. V době, kdy píšu 

tyto řádky, je jasně stanoveno to, že výuka funguje v normálním módu a škola bude řešit 

pouze dílčí případy nemoci a bude se řídit pokyny hygieny. 

Věřím, že společně tuto nelehkou situaci zvládneme.  

 

V Šumperku dne 17. 9. 2020      Milan Maceček 
 

mailto:Sojakova@gymspk.cz

