
Vyhlášení x Nevyhlášení ředitelského volna 

na den 25. 9. 2020 

 

Vážení zákonní zástupci žáků ZŠ Burešova, 

pokud někdo nechcete znát detaily a potřebujete jen vědět, zda žáci 

naší školy budou či nebudou mít v pátek volno – stačí se podívat na 

konec tohoto textu, celý ho číst nemusíte. Text je určen pro ty z vás, 

kteří máte další otázky a alespoň na některé byste rádi znali odpovědi.  

Nový ministr zdravotnictví včera zaskočil ředitele škol výzvou – doporučením – aby na pátek 25. 

září vyhlásili (tzv. ředitelské) volno. Spolu s pondělním státním svátkem by tak vznikl čtyřdenní 

víkend, který by poskytl čas na útlum epidemie. Mezi Vámi jsou jistě mnozí, kteří zastávají 

názor, že bych proto volno v ZŠ Burešova měl vyhlásit. Ale na druhé straně je mezi Vámi jistě i 

řada těch, kteří si myslí, že bych ho vyhlašovat neměl. A samozřejmě je tu i mnoho těch, kteří 

na to svůj jednoznačný názor nemají, případně by na to šli ještě jinak (ředitelské volno v úterý a 

ne v pátek, ředitelské volnou rovnou celé čtyři pracovní dny v příštím týdnu, nebo jen pro 

některé ročníky atd., atd.). 

Hlavní argumenty zastánců vyhlášení volna jsou:  

 doporučení ministra – renomovaného epidemiologa – má svoji váhu, mělo by se respektovat 

 Praha „má na semaforu červenou“ 

 ve škole dosud byly 3 osoby s pozitivním testem a 4 třídy dokončují svoji karanténu 

 podle dostupných informací nejméně jedna základní škola na Praze 8 určitě volno vyhlásí 

Hlavní argumenty odpůrců vyhlášení volna jsou:  

 jeden den navíc nic nevyřeší, děti se v tom volném dopoledni stejně sejdou mimo školu, a 

bez roušek, a navíc i s žáky jiných škol 

 žáci se potřebují učit, dohánět to, co máme zameškáno z jara 

 rodiče malých dětí si budou muset brát volno z práce bez nároku na náhradu mzdy 

 žáci nebudou mít zajištěný školní oběd (další starost pro rodiče v práci) 

 dle dostupných informací se ve většině základních škol v Praze 8 bude normálně učit 

 kdyby to bylo hodně důležité, ministr zdravotnictví to mohl zařídit sám – například se mohl 

dohodnout s ministrem školství, aby pro školy závazně změnil organizaci školního roku 

(zjednodušeně řečeno aby „udělal“ z pátku 25. 9. den prázdnin) 

 kdyby to bylo v Praze 8 hodně potřeba, jistě by se ředitelům škol ozval zřizovatel školy se 

svým jednoznačným doporučením 

 v prostorách školy jsou uplatňována přísnější protiepidemická opatření, než je tomu mimo ní  

 bylo by to narychlo 

Vzhledem k výše uvedenému a nedojde-li v nejbližších hodinách k zásadnímu nárůstu počtu 

zaměstnanců školy a žáků nucených jít do karantény (zatím nic nenasvědčuje, že by to mělo 

nastat) – v ZŠ Burešova bude v pátek 25. 5. probíhat normální výuka, volno nevyhlásím. 

Pokud se někteří rodiče rozhodnou ministrovo doporučení vyslyšet sami za sebe a ponechají své 

dítě doma, škola bude respektovat i zdůvodnění nepřítomnosti v ŽK „dle doporučení ministra“. 

V takovém případě je ovšem nutné včas odhlásit oběd na pátek (do čtvrtka 14:00). 

23. 9. 2020, 11:10                                                                                    Ivo Mlejnecký, řed. školy 


