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Státní ministr 

 
 
 

SACHSISCHES STAATSMINISTERIUM FÜR KULTUS (SASKÉ 
STÁTNÍ MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ) 
Poštovní schránka 10 09 10 | 01079 Dresden 

 

Všem rodičům 
žáků a žákyň 
na státních školách 
ve Svobodném státě Sasko 

 
pro informaci: 
Všem rodičům 
žáků a žákyň 
na soukromých školách 

 
 
 
 
 

Vážené dámy, vážení pánové, milí rodiče, 

 
 
 
 
 
 
 
 

V Drážďanech 28. srpna 2020 

 

letní prázdniny končí a začíná nám nový školní rok. Školní rok 2020/2021 bude 
provázen neobvyklými výzvami. Chtěl bych Vám p ehledně p edstavit, co pro 
Vás a Vaše děti bude znamenat provoz školy za pandemických podmínek. 

 

Vy víte, jak moc je škola důležitá. Škola je pro Vaše děti místem, kde se učí a 
žijí, na němž se dostávají do kontaktu s ostatními, kde potkávají kamarády, učí 
se a rozvíjejí své sociální kompetence. Děti a mládež pot ebují denní režim a 
pravidelnost. Mají právo na vzdělání, právo na co nejlepší výuku a rozvoj 
kompetencí a pot ebují své kamarády. Jsem p esvědčen, že to jim lze v plném 
rozsahu zajistit jen díky výuce ve škole denní formou vzdělávání. 

 
Ještě p ed letními prázdninami jsem oznámil, že všichni žáci budou vyučováni 
ve svých t ídách a kurzech podle platných rozvrhů a učebních plánů pět dnů v 
týdnu. Naším cílem je uspo ádat výuku tak, aby probíhala pokud možno co 
nejvíc normálně, a omezení pro žáky a žákyně minimalizovat na nezbytně 
nutnou míru. Uzav ení škol může být v p ípadě zhoršení vývoje infekce jen tím 
nejposlednějším opat ením — pouze tím nejkrajnějším prost edkem. 

 
 
 
 
 

 
        

Obecně platí povinná školní docházka. Osvobození žáků a žákyň od prezenční 
výuky z důvodu výrazného zdravotního rizika musí být doloženo potvrzením od 
léka e a p edloženo škole. Dotyční žáci pak dostanou nabídku domácího 
vzdělávání. 
 
Obnovení ádné výuky na všech školách ve Svobodném státě Sasko kromě toho 
také vyžaduje, aby byla dodržována již dob e osvojená hygienická opat ení. 
Vaše škola Vám ochotně poskytne informace o koncepci hygieny za ízení, která 
vychází z rámcového hygienického plánu. 

Adresa: 

Sächsisches Staatsministerium für 

Kultus  
Carolaplatz 1 
01097 Dresden 
www.smk.sachsen.de 

Dopravní spojení:  
Tramvajovými linkami č. 3, 7, 8 
 
Informace ohledně p ístupu k 
elektronicky podepsaným, jakož i 
šifrovaným elektronickým 
dokumentům dostanete na 
www.smk.sachsen.de/kontakt.htm 

http://www.smk.sachsen.de/kontakt.htm
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Na tomto místě bych chtěl upozornit jen na níže uvedená důležitá pravidla: 

 
• Do škol mají zakázán vstup osoby, které jsou prokazatelně infikovány nemocí COVID-19 

nebo u nichž lze pozorovat symptomy (kašel, horečka, průjem, zvracení), které poukazují 
na tuto nemoc. 

• Jestliže žáci vykazují déle než dva dny po sobě symptomy, které poukazují na 
onemocnění COVID-19, bude jim vstup dovolen nejd íve dva dny po úplném vymizení 
těchto symptomů. 

• P i vstupu do školy si musí každý neprodleně důkladně umýt nebo vydezinfikovat ruce. 
• Učebny a pravidelně používané prostory se musí během dne několikrát vyvětrat. 

 
Pro žáky ve ve ejné hromadné dopravě a tedy i ve školním autobusu platí povinnost mít zakrytá 
ústa a nos. editelé škol v rámci svých pravomocí stanoví, v kterých situacích ve školní budově 
nebo na školním pozemku bude platit povinnost zakrytí úst a nosu. Kvalitní výuka vyžaduje dobrou 
komunikaci, mimickou zpětnou vazbu a plnou koncentraci. Se zakrytými ústy a nosem po dobu 
několika hodin denně bude toto velice obtížné. Proto budou žáci a učitelé nosit takovou ochrannou 
roušku během vyučování jen dobrovolně a z čistě osobních důvodů. 

 
editelé škol společně se svými sbory učitelů se dob e p ipravili na školní rok 2020/2021. Jim 

p ísluší — navíc k jejich rozmanitým a náročným úkolům — rozhodovat o organizaci provozu školy 
v době koronavirové. Vzhledem k nejrůznějším osobním a místně daným okolnostem mohou být 
mnohé věci podrobně smysluplně za ízeny jen p ímo na místě. Chtěl bych Vás ubezpečit a vě te, 
že se tak děje v zájmu Vašich dětí. 

 
V rámci ádné výuky není možné dodržet ve t ídě vzdálenost 1,5 m. Dokážu pochopit, že část 
rodičů, žáků i učitelů tato situace zneklidní nebo jim p ivodí velké starosti. Studie drážďanských a 
lipských univerzitních klinik nezávisle na sobě v Sasku prokázaly, že se ze škol p ed uzav ením ani 
po opětovném otev ení nestávala ohniska nákazy a děti byly infekcí postihovány v malém mě ítku. 
V těchto průzkumech se pokračuje a já bych Vás chtěl tímto ujistit, že i nadále budeme sledovat 
dění kolem infekce, stejně tak jako i vědecké poznatky. I v budoucnu budeme uvažovat citlivě a 
odpovědně. 

 
Čísla infikovaných se v současné době drží na velice nízké úrovni, avšak ani ve Svobodném státě 
Sasko nelze situaci nadcházejících měsíců p edem nikterak odhadnout. Musíme počítat s novým 
vzplanutím infekce — školy z toho nevyjímaje. O jednotlivých opat eních k ochraně obyvatelstva 
p ed infekcí rozhodují vždy místní hygienické stanice zemských krajů nebo měst vyjmutých z 
působnosti krajů. Bez ohledu na obecný počet p ípadů rozhodnou hygienické stanice o uzav ení 
škol a za ízení s celodenní péčí o děti na dobu 14 dnů, pokud v jednom za ízení, resp. v okolních 
za ízeních dojde k zvýšenému výskytu infekce (lokální ohnisko). 

 
Na p ípad nutného omezení prezenční výuky či dokonce na nezbytné lokální uzav ení školy se 
učitelé již od začátku p edem p ipravují. 
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Státní ministerstvo školství posílilo společně se Zemským ú adem pro školství a vzdělávání 
centrální digitální služby Svobodného státu Sasko a bude je dál rozvíjet. Byly p ipraveny podpůrné 
obsahy vzdělávání, jako jsou nap íklad digitální pracovní listy, interaktivní filmy, materiály pro 
p ípravu vyučování. Vypracovali jsme nabídku informací, dalšího vzdělávání a podpory pro 
digitální výuku — i tu distanční — a dál ji rozvíjíme. 

 
Milí rodiče, 

 
uvědomuji si, že si mnozí žáci stejně tak jako učitelé a rodiče dělají veliké starosti o další průběh 
vzdělávání. Učení doma se da ilo — z mnoha různých důvodů — s velmi odlišnými výsledky a 
nemohlo nahradit prezenční výuku. Proto se nestihlo v posledním pololetí v plném rozsahu 
zvládnout veškeré učivo. V rámci p íprav na nový školní rok byly na všech školách zjištěny 
individuální stavy učiva v jednotlivých p edmětech. Učitelé v tomto školním roce adekvátně 
p izpůsobí rozvržení učební látky tak, aby se dohnala důležitá látka. Chtěl bych Vás požádat o 
pochopení, že povinné p edměty a povinná výuka budou mít ve školním životě p ednostně 
maximální prioritu. 

 
Podrobné a bližší informace o detailních otázkách jsou zpracovány na našich internetových 
stránkách na www.bildung.sachsen.de/bIog. Pokud tady nenajdete odpověď na své dotazy, 
kontaktujte prosím Státní ministerstvo školství nebo Zemský ú ad pro školství a vzdělávání. V 
p ípadě konkrétních otázek je Vaší první kontaktní osobou Vaše škola. 

 
Školní rok 2020/2021 bude provázen neobvyklými výzvami. Chtěl bych Vás o něco požádat. 
Důvě ujte pedagogickým schopnostem a empatii našich učitelů. 

 
Naše děti pot ebují neustále naši pozornost a péči. V době koronavirové infekce to pro nás 
všechny znamená i toto: Dodržovat obecná hygienická pravidla. Minimalizovat zbytečné a hlavně 
nerozvážné sociální kontakty. Dodržovat odstup, aby toho mohly být naše děti ušet eny. 

 
P eji Vám, Vaší rodině a p edevším našim žákům a žákyním dobrý start a úspěšný školní rok! 

 
S p átelským pozdravem 

 
 
 
 
Christian Piwarz 

http://www.bildung.sachsen.de/bIog

