
Milí žáci, vážení rodiče. 

Nikdo z nás si před dvěma třemi lety nepředstavoval, že náš vět, naše životy se 

radikálně změní, že budeme muset v sobě objevit schopnosti jak se vyrovnat 

nejen s pandemií, ale i celospolečenskou krizí, která ji provází. Nikdy jsme si 

nepředstavovali, že budeme muset mobilizovat své psychické a fyzické síly, 

abychom se v nové realitě neutopili, abychom přežili. 

Věřte, že já, učitelé i další zaměstnanci naší školy nezapomínáme ani v dobách 

zlých, k čemu byla naše škola zřízena. Naším úkolem a cílem je výchova a 

vzdělání mladé generace. Už rok se všichni v měnících se podmínkách snažíme 

s dodržením pedagogických zásad předávat odborné dovednosti a znalosti, už 

rok se snažíme pomáhat žákům a jejich rodinám, už rok se snažíme nenechat 

náš malý školní mikrosvět padnout. 

Máme za sebou stovky náročných on-line hodin, stovky intenzivních konzultací, 

stovky telefonických rozhovorů, e-mailů. Vím, že jakýkoliv distanční nástroj 

nenahradí obyčejný lidský kontakt, vím, že to, co se nyní snažím vyjádřit, jsou 

jen slova. 

Lidský život je boj a člověk má po svých předcích ve svých genech zakódovanou 

touhu po životě, touhu přežít. Prosím Vás, Vás rodiče a žáky, objevme v sobě 

ještě zbytky sil a následující tři týdny věnujme sami sobě a svým nejbližším 

s touhou a vědomím, že jen společnými silami, společným bojem můžeme 

přežít a začít budovat nový svět. Nebude jako dřív, náš život se nevrátí do doby 

před pandemií. Ale náš život může být lepší, intenzivnější, můžeme jej prožívat 

s větší pokorou i s vědomím, že vždy může vše živé skončit. 

Prosím všechny naše žáky i jejich rodiče, nevzdávejme se a nepoddávejme se 

okolnostem. Žijme pro budoucnost. Dokažme sami sobě, že se zvládneme 

připravit na nový, snad lepší svět, a že i v nových formách vzdělávání jsme 

schopni společně dosáhnout svého cíle – úspěšně zvládnout vybraný obor 

vzdělání. Ukažme, že jsme schopni postavit se sebevědomě, s pokorou a 

odhodláním novým výzvám. 

S úctou Vaše Irena Jonová 


