
Z ničeho nic, a škola byla prázdná. Úplně jinak, než to bývá každý den odpoledne, když skončí vyučování, nebo v pátek poté, co
se rozjedou všichni domů. Anebo, když s vysvědčením v ruce děti vyběhnou na prázdniny a s chutí zamávají škole.
 
Tentokrát chybělo to „s chutí“.
 
Procházím prázdnými chodbami školy a jakoby stále slyším ty otázky, které ještě před chvílí děti kladly svým učitelům: „… a
teto, uvidíme se ještě?, ... a proč musíme jet domů v úterý?, ... a mám si vzít domů papuče?, ... a úplně všechny sešity?, ... to
bude jako na Vánoce, … a ty budeš kde? ...“ Zaznívalo ale také: „… a mám všechny úkoly?, ... a dělám to dobře? , … teto, budeš
mě mít pořád ráda?, ... a že jsem dnes hodný? ...“ Žáci, jindy docela nad věcí, se pečlivě, bez reptání snažili plnit úkoly, které jim
celkem narychlo připravili a rozdávali jejich učitelé.
Bylo to dojemné. Bylo to smutné.
A jak jsem tak chodila a dívala se do prázdných tříd, kde ještě před chvilkou dováděly děti, napadlo mě, že se musí dozvědět, jak
nám ve škole chybí, jak je zde bez nich smutno, a co se vlastně všechno stalo a děje. Řekla jsem si, že zcela určitě vyjdou
speciální Sluchoviny, a že do nich přispěji přehledem událostí pro teď i pro historii. Takže - začínáme:
 
Do 10. 3. 2020
… ve škole se postupně všichni naučili dodržovat přísná pravidla hygieny a vzali na vědomí, že se nový typ koronaviru, který
vznikl v Číně, přes Itálii dostal až do naší republiky. I ti největší špindírové sami vzorně ukazují, jak si umyli ruce a jak jim voní.
 
Úterý 10. 3. 2020
- Dopoledne s napětím všichni čekáme, jak rozhodne vláda. Očekávají se zásadní rozhodnutí. Jednání vlády ČR trvá dlouho.
- Po desáté hodině zazní v  rádiu prohlášení: „Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020   osobní přítomnost žáků a
studentů …. ve školách a školských zařízeních….“
- Volá Ministerstvo školství a tělovýchovy ČR – zřizovatel školy – že má do 11 hodin poradu, ze které vzejdou pokyny, mj. také
pro naši školu. (Některým dětem ale končí škola už 11:45!)
- Mimořádná schůze vedení školy – je rozhodnuto, že učitelé se připraví na to, aby děti vybavili úkoly na doma na 14 dní a
vysvětlili mimořádnost situace.
- Zprávy od zřizovatele nepřicházejí. Čas utíká, některým dětem končí vyučování...
- Paní zástupkyně je na poradě v Praze. Řízení ZŠ přebírá paní učitelka Monika.
- Paní ředitelka dává pokyn k rozjezdu žáků, rozhoduje, že mateřská škola zůstane zatím v provozu.
- Rodiče jsou informováni a všichni, i ti z  největší dálky, si pro svoje děti přijedou včas. V  duchu od nás dostávají velké
poděkování.
- Děti se svými učiteli odcházejí ze školy. Některé zaklepou na ředitelnu a řeknou: „Ahoj.“
 
 
 
Z ničeho nic je škola prázdná…
 
 

Mgr. Martina Michalíková, ředitelka školy
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Z NIČEHO NIC...



Prosinec 2019
Čína
Na konci prosince čínské úřady informovaly o
vypuknutí pneumonie neznámého původu ve
městě Wu-chan v  provincii Chu-pej. Odborníci
předběžně zjistili, že zdrojem onemocnění je
nový typ koronaviru -  2019-nCoV. Později se
ukázalo, že se přenáší z člověka na člověka.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vážení čtenáři,
je to jen pár dnů, co jsme pokřtili první výtisk Sluchovin a nikoho z  nás v  tento slavnostní den ani ve snu
nenapadlo, že se společně na delší čas neuvidíme.   Neviditelný nepřítel Covid-19 uzavřel v  úterý 10. března
všechny školy. Lidem nasadil roušky a schoval nám naše úsměvy.   Možná nastal čas se v  této nelehké době
zastavit, přehodnotit žebříček hodnot. Na přední místa se nyní dostává zdraví, rodina, pomoc potřebným a
sounáležitost. Uvědomujeme si, kdo a co nám chybí. Uvědomujeme si, jak je pro nás rodina, ale také práce
důležitá. Vyjadřujeme podporu zdravotníkům, záchranářům, hasičům, policii, ale také prodavačům a obdivujeme
je.
Tisková skupina Vám bude pravidelně posílat stručné informace toho nejdůležitějšího, co se událo ve světě,
v České republice, ale třeba i u Vás doma při domácí výuce. Chceme být s Vámi, chceme Vás informovat a chceme
o Vás vědět.   Jsme s Vámi a přejeme Vám i nám hlavně zdraví, hodně sil a trpělivosti. Těšíme se, až se znovu
budeme na sebe smát bez roušek a bez omezení.
 

Z odloučeného pracoviště na Vysočině za tiskovou skupinu
 
 
 
 
 
 
 
 

Regina Valentíková
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KDE SE VZAL, TU SE VZAL COVID-19

Neděle
26. ledna 2020

 
Byla svolána mimořádná tisková konference na
Letišti Václava Havla Praha, které se zúčastnili
všichni odborníci, kteří se podílí na ochraně
obyvatel ČR v souvislosti s koronavirem.
 

ÚVODNÍ SLOVO



Pondělí
3. února 2020

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch
podepsal ochranné opatření, kterým se od neděle
9.  února 2020 až do odvolání zakazují všechny
přímé lety z Číny na všechna mezinárodní letiště
v České republice.
 

Neděle
1. března 2020 

Oznámil ministr zdravotnictví Adam
Vojtěch potvrzení prvních třech případů nákazou
COVID-19 v České republice. Všichni tři pacienti,
dva Češi a jedna studentka americké národnosti,
byli izolováni na infekčním oddělení Nemocnice
Na Bulovce.
 

Středa
4. března 2020 

Zasedala Bezpečnostní rada státu a Ministerstvo
zdravotnictví následně přijalo  mimořádné
opatření, kterým všem pořadatelům hromadných
akcí na území ČR s  předpokládanou účastí nad
5000 osob denně nařizuje oznámit takové akce
místně příslušné krajské hygienické stanici.
 

Úterý
10. března 2020 

Zasedala Bezpečnostní rada státu. Bylo
rozhodnuto o přijetí dalších  dvou mimořádných
opatření v souvislosti s onemocněním COVID-19.
Zakázány byly všechny hromadné akce, kde je
najednou více než 100 osob a také byla zakázaná
osobní účast na výuce na základních, středních,
vysokých i vyšších odborných školách.
 

Čtvrtek
12. března 2020

Vláda ČR vyhlásila kvůli koronaviru nouzový stav
na celém území ČR. Nouzový stav začal platit od
14:00 dne 12.  března 2020. Důvodem je ohrožení
zdraví obyvatel.
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 Od 16. března 2020 od 0.00 do 24. března 2020
do 6.00 je zakázán volný pohyb osob na území
České republiky s výjimkou cest do zaměstnání,
do zdravotnických zařízení, za rodinou a
dalších nezbytných cest.
Od 16. března 2020 platí zákaz vstupu do České
republiky pro všechny cizince bez trvalého či
přechodného pobytu v délce nad 90 dní.
Od 16.  března 2020 se  občanům České
republiky a cizincům s trvalým či přechodným
pobytem v  délce nad 90  dní zakazuje
vycestovat z České republiky.

Neděle
15. března 2020

Vláda rozhodla v rámci preventivních kroků proti
šíření koronaviru SARS CoV-2 o dalších
mimořádných opatřeních.
Nová opatření:
 

 
Zdroj: Zpracované informace z webové stránky

Ministerstva zdravotnictví České republiky
 
 



V úterý 10. března jsme se dozvěděli, že je výuka ve školách z důvodu šíření koronaviru do odvolání
zrušena. Žáci, mnozí se slzami v  očích, se museli se školou na nějaký čas rozloučit. Ani my,
zaměstnanci školy, jsme si nedovedli představit, co pro nás tato nová situace znamená, co nám
přinesou následující dny, týdny, měsíce? 
Ve středu 11. března nás čekala porada, kde jsme se dozvěděli, jak budou probíhat další pracovní dny.
Vedoucí a paní ředitelka nám znovu zdůraznili, jak je důležité o sebe pečovat, dodržovat přísné zásady
hygieny, dodržovat dostatečnou vzdálenost mezi sebou, neshlukovat se ve skupinkách, často si mýt
ruce atd.
Mimo jiné jsme probírali i možnosti dopravy do zaměstnání, dodržování preventivních opatření nejen
v zaměstnání. Ve čtvrtek a v pátek snad všichni zaměstnanci začali úklidem tříd a kabinetů, pokojů,
učeben. Vnímala jsem tuto situaci jako velmi vážnou, smutnou, ale i nezbytnou a věcnou.
Pohled na poloprázdnou jídelnu, kde každý zaměstnanec musel sedět sám u stolu, byl zvláštní. Omezit
kontakt s  kolegy, nezasmát se s nimi, nesedět s nimi u stolu… Situace, které nám přijdou normální,
přirozené a běžné jsou najednou v omezené míře? 
Pevně věřím, že tato opatření jsou  nezbytná   proto, abychom všichni společně a úspěšně ve zdraví
tento vir porazili, mohli se zase na sebe usmívat, spolu se smát, povídat si a chodit do zaměstnání, tak
jako předtím, a věnovat se tomu, co nás baví a naplňuje.
 

Lenka Zbořilová
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DĚNÍ Z NAŠÍ ŠKOLY
 

 
 

ŠKOLA, KTERÁ PROZATÍM
ZTRATILA DUŠI

 



 
 

DĚNÍ Z NAŠÍ ŠKOLY
 

Smích léčí. To je dávná pravda.  Pojďte se s námi  zasmát nad vtipnými situacemi vzniklými v naší škole  a
pojďme  se  zamyslet nad citáty slavných osobností z celého světa.
 
 
Vtipné momenty ze zákulisí základní školy:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Citáty významných osobností:
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Milí rodiče, žáci, kolegové,
přejeme Vám do dalších dní spoustu optimismu a sil. Naše redakční rada je tu pro Vás a plánujeme vydání
další přílohy Sluchovin. Pokud byste chtěli přispět do dalšího vydání  i Vy, neváhejte a kontaktujte nás
prostřednictvím našeho mailu: redakcni.rada@sluch-ol.cz
Těšíme se na fotografie nebo pozitivní příspěvky o tom, jak si krátíte čas a zlepšujete náladu během takto
těžkých dní.
 

Vaše redakční rada

 
 

SLOVO NA ZÁVĚR

 
 

S HUMOREM ZVLÁDÁME
VŠECHNO LÉPE...

V hodině chemie se Jirka ptá:
„To mám do sešitu okopírovat?“  (opsat)

 
Jakub hledá zápis o svalech v sešitě přírodopisu a zvolá: 

„Já nemám svaly!!!“
 

Emailová korespondence paní učitelky s žáky:
Žákyně Katka: „Já už chci fotbal. I do školy chci jít.“

Ostatní žáci: „Já taky. Já taky. Jo!!!“

 
„Ve škole musíme dávat pozor – a v životě ještě větší.“ - Pavel Kosorin, český humorista

 
„Věci, které pro mě měly největší hodnotu, jsem se nenaučil ve škole.“ —  Will Smith

 
„Až ti bude v životě nejhůř, otoč se čelem ke slunci a všechny stíny padnou za tebe.“ —  John Lennon



 

REDAKČNÍ TÝM

 

Marcelka 

Johanka 

Dan

Lenka

Lenka

-6-

JakubKája

 Klárka Kristýna

Saša JulieSára

redakcni.rada@sluch-ol.cz

Matouš Lenka Kuba Regina
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