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Vážení rodiče, 

 

srdečně vás zdravím na začátku nového školního roku. Touto cestou vás chci 

informovat o organizačních záležitostech, které nás budou v nejbližších měsících provázet 

a minimálně zpočátku ovlivňovat naši práci. 

Nejprve musím zmínit situaci kolem COVID-19, která bohužel poznamená i tento školní 

rok. Ministerstvo školství vydalo manuál Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 

2020/2021 vzhledem ke COVID-19 (dále jen manuál), podle kterého jsme povinni se řídit 

a přizpůsobit mu chod školy. Jeho plné znění k detailnímu prostudování najdete 

v dokumentech školy na našich webových stránkách. 

V souvislosti s tímto manuálem bude organizace prvních školních dnů a dále výuky, 

školní družiny a kroužků probíhat následovně: 

- Žáci se budou účastnit výuky běžným způsobem. Bude však dbáno na to, aby se děti 

z různých tříd potkávaly pokud možno co nejméně. Uzpůsobena tomu bude 

organizace přestávek i posledních hodin a odchodu žáků na oběd. 

- Nejsou stanovena žádná závazná omezení počtu žáků ve třídách. Třídy tak nebudou 

děleny, ale budou fungovat v běžném režimu. Stejně tak nejsou žádná závazná 

pravidla pro organizaci vstupu žáků do budovy a pohybu osob před budovou školy. 

Žáci se nebudou prokazovat prohlášením o bezinfekčnosti. 

- Prvňáčci prožijí první školní den (úterý 1. září) spolu s rodiči ve svých třídách za 

zvýšených hygienických pravidel. 

- Z důvodu aplikování zvýšených hygienických pravidel žádáme rodiče, aby do prostor 

školy vstupovali pokud možno co nejméně. 

- Zahajovací mše svatá (2. září) proběhne za použití roušek. 

- Jídelna bude vydávat stravu běžným způsobem. Děti budou v jídelně obědvat po 

třídách ve vytyčených „sektorech“. Příbory jim budou připraveny a vydávány 

pracovnicemi jídelny v ubrouscích (nebudou si je tedy brát samy z hromadných 

zásobníků, jak tomu bylo doposud). 

- Byť manuál připouští nehomogennost skupin v rámci školní družiny a kroužků, budou 

žáci rozděleni do školních družin (včetně ranních), a kde to bude reálné i v zájmových 

kroužcích, tak, aby bylo co nejvíce zachováno jejich dělení podle tříd. 

- Při případném výskytu COVID-19 ve škole o dalším postupu rozhodne Krajská 

hygienická stanice v Olomouci. 

Dalším velmi podstatným bodem, který bude ovlivňovat výchovu a vzdělávání vašich dětí 

v ZŠ sv. Voršily v Olomouci, je vytvoření Profilu voršilského žáka. Jedná se o 10 hodnot 



rozvoje osobnosti. Ty vycházejí z 10 ctností, které zdůrazňuje ve svém díle sv. Anděla Merici.  

Na tyto hodnoty rozvoje osobnosti žáků se chceme při výchově v naší škole více zaměřit. 

Přáli bychom si, abyste na tomto díle s námi spolupracovali a podpořili nás. Profil žáka 

voršilské školy vám předají vaše děti v první polovině září a bude trvale k dispozici na 

webových stránkách školy. 

Za třetí vás chci pozvat ke spolupráci na projektu FAST (Families and Schools together – 

Rodina a škola společně). Jedná se o pilotní projekt v České republice. FAST samotný 

funguje již v mnoha zemích. Jeho cílem je prohloubit spolupráci mezi rodinou a školou, 

vytvořit vazby mezi jednotlivými rodinami, které tvoří místní komunitu. V České republice je 

projekt FAST zaváděn prostřednictvím Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity 

Palackého, kterou jsme byli také pozváni k účasti a pilotnímu provedení, na jehož základě by 

se projekt mohl nadále nabízet dalším školám v celé České republice jako způsob 

prohlubování života místních komunit. Podmínky pro uskutečnění projektu by se měly začít 

připravovat koncem tohoto roku a projekt by se měl na naší škole realizovat začátkem roku 

2021. 

V dalším bodu mi dovolte seznámit vás s úpravami a novinkami, kterými jsme přes 

prázdniny zlepšili prostředí školy: 

 kromě Profilu žáka byla přes prázdniny připravena do tisku brožura Voršilské školství 

v duchu sv. Anděly Merici, která bude k dispozici v průběhu měsíce září; 

 přes prázdniny prošel výraznou proměnou i web školy – věříme, že se stane 

uživatelsky příjemnějším; 

 v rámci materiálního vybavení byl zakoupen nový nábytek do třídy 2.B a nově 

otevřené třídy 1.B, která byla doplněna o dataprojektor; 

 učebna 3. třídy byla vybavena mobilní interaktivní LCD tabulí; 

 ze stavebních prací došlo k výměně oken na chodbách; 

 ve druhém patře byly repasovány všechny dveře do učeben; 

 v neposlední řadě byla upravena a vymalována učebna 6. ročníku. 

Na závěr vám chci popřát, aby tento školní rok byl pro vás i pro vaše děti časem 

naplněným novými poznatky a dovednostmi a časem přátelských setkání. Je možné, že nás 

potkají i věci nečekané, možná složité, ale pevně věřím, že je s pomocí Boží a společnými 

silami vyřešíme a překonáme. 

 

S úctou 

Zdeněk Navrátil 


