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Vážené paní ředitelky, vážení páni ředitelé,
Vážené paní učitelky, vážení páni učitelé,
Vážené zaměstnankyně a zaměstnanci škol,
končí školní rok, jaký si ještě před pár lety nikdo z nás neuměl ani představit. Pandemie, která
tvrdě dopadla na celou společnost u nás i ve světě, se bohužel dotkla, a to velmi výrazně, také
fungování našich škol, mateřskými počínaje a vysokými konče. Dle mého názoru, který jsem
také několikrát veřejně vyjádřil, neslo naše školství celkové náklady pandemie víc, než bylo
potřeba. Smyslem tohoto mého dopisu je tak především vyjádřit obrovské poděkování vám
všem za skvěle odvedenou práci v uplynulém a naprosto mimořádném školním roce.
Před ředitelky a ředitele škol postavila pandemie velmi složitý úkol koordinovat fungování škol
při distanční výuce, ale stejně tak při postupném návratu dětí do škol, který byl spojen s řadou
režimových opatření. Řada z vás, kteří vedete základní školy, minulý rok využila pomoc
ministerstva ve výši 1,3 mld. korun na pořízení počítačového vybavení nejen pro učitele, ale
také k zapůjčení žákům. Důkazem toho, že jste to zvládli, bylo citelné snížení podílů žáků, kteří
se v minulém školním roce nemohli výuky na dálku z důvodu chybějícího vybavení účastnit.
Nebyl to samozřejmě jediný problém, kterému jste museli čelit. Jak už jsem zmínil, mimořádně
náročný na koordinaci byl také postupný návrat dětí, žáků a studentů zpět do lavic. Vážené
paní ředitelky, vážení páni ředitelé, a to jak z mateřských, základních, včetně speciálních,
středních i vyšších odborných škol a konzervatoří, moc vám všem za vaše úsilí děkuji a velmi si
vaší práce vážím.
Složité situaci pandemie vystavila také učitelky, učitele a další pedagogické pracovníky.
Ač mnozí z vás měli zkušenost z jarních měsíců minulého školního roku, ten aktuální posunul
distanční výuku na další a mnohem náročnější úroveň. Zatímco v minulém školním roce to pro
mnohé z vás byla zajímavá zkušenost, která trvala několik týdnů, letošní školní rok byl téměř
celý ve znamení výuky na dálku. Řada z vás, a troufnu si tvrdit, že většina, ale v tomto
mimořádném úkolu obstála, za což i vám, učitelé a učitelky ze všech stupňů škol, patří mé
obrovské poděkování. Věřím, že velkou vzpruhou pro vás všechny byly také kladné reakce žáků
a studentů při jejich návratu do škol poté, co strávili několik měsíců před obrazovkami počítače
a bez kontaktu jak s vámi, tak se spolužáky.

V neposlední řadě chci vyjádřit velké poděkování také nepedagogickým pracovnicím
a pracovníkům našich škol. I vy jste v tomto školním roce museli vynaložit značné úsilí, aby
mohly školy fungovat. Zejména pak při návratu žaček a žáků do škol, který byl spojen s řadou
režimových opatření, a který by bez součinnosti vás všech prakticky ani nebyl možný.
Ministerstvo školství se po celý tento školní rok snažilo poskytnout školám maximální
součinnost. Snažili jsme se o to, aby byly školy v co nejkratším čase informovány
o mimořádných opatřeních ministerstva zdravotnictví, a aby měly k dispozici veškeré
metodické a podpůrné materiály. Zajistili jsme prioritní očkování pedagogických
i nepedagogických pracovníků a snažili se poskytnout veškerou součinnost i při testování ve
školách, což bylo spojeno s distribucí milionů testů. Tu hlavní práci jste však museli odvést vy
sami, a to přímo ve svých školách, čehož si velmi vážím a za což vám všem opět a znovu velmi
děkuji.
Tento školní rok nám ale také ukázal, že i přes velké nasazení všech zúčastněných se bohužel
chybějící prezenční výuka nedá nikdy plně nahradit a v nadcházejících měsících a letech tak
před sebou máme další důležitou výzvu - v maximální možné míře dohnat výpadky a navrátit
studijní návyky současné generace dětí, žáků a studentů. V této výzvě jsme vám s kolegy na
ministerstvu připraveni být plně nápomocni a dodat vám také maximální metodickou, finanční
a další cílenou podporu. V průběhu léta proběhnou tzv. letní kempy, které mají za cíl obnovení
sociálních vazeb a motivace k učení a tím i plynulejšího návratu do škol. Na podporu
vzdělávacích ztrát vznikl také Národní plán podpory návratu do škol, na jehož aktivity školy
obdrží od příštího školního roku finanční prostředky. V průběhu srpna pak budeme školám
zasílat kartu identifikace ohroženého dítěte a návaznou metodiku, protože izolace dětí
v souvislosti s distanční výukou tuto problematiku velmi zintenzivnila. Také jsme připravili
doporučení ohledně výuky plavání pro všechny žáky, kteří se jí v důsledku pandemie nemohli
účastnit. O chystaných změnách a metodikách, které vám budeme zasílat, se dočtete blíže
v příloze tohoto mého dopisu. V příloze naleznete také podmínky provozu škol v letních
měsících a v září 2021. V neposlední řadě připojuji i materiál Ministerstva zdravotnictví
k testování žáků na začátku nového školního roku.
Přeji vám pohodové prožití letních prázdnin, je to pro vás zasloužený odpočinek.
V hluboké úctě

