
Učitelé a děti si jsou vzácní 

 
 

 Nikoho by před rokem nenapadlo, jak moc budou školáci odloučeni od svých spolužáků, od 

svých paní učitelek. Počátek kalendářního roku 2020 se rýsoval velmi dobře. Nemocnost dětí po 

vánočních svátcích roku 2019 klesala. Celý subjekt měl před sebou spoustu povinností, plánů, 

nasmlouvaných akcí. Žáci školy na konci ledna obdrželi svá pololetní vysvědčení a zahájili druhé 

pololetí, aby své známky na konci roku zlepšili či aspoň udrželi. U příležitosti končícího pololetí 

shlédli školáci přímo ve třídě 3D promítání s názvem Podmořský svět, které bylo velmi poutavé. A 

hlavně, bez cestování do vzdálených kin. 

 
 V průběhu měsíce února žáci 3. a 4. ročníku každoročně s velkým zaujetím zpracovávali 

projekt Vesmír, jež se jim vyvedl i v roce 2020. Tato zdařilá akce byla podpořena promítáním 

mobilního planetária v tělocvičně školy. V témže měsíci se ještě uskutečnil spontánní kytarový 

výchovný koncert Pavla Soldána přeložený z prosince 2019 z důvodu vysoké nemocnosti dětí.  

 
 Zlomovým dnem ve vzdělávání dětí se stal 13. březen 2020, kdy Vláda České republiky 

nečekaně bez upozornění v jednom dni uzavřela všechny základní a střední školy. Svým náhlým 



rozhodnutím způsobila nejen školám, ale i zákonným zástupcům dětí nemalé starosti. Přechod na 

distanční vzdělávání nebyl jednoduchý pro učitele, žáky i rodiče. Ve školách ustal život, zmizelo 

dětské brebentění a výskání. Nastalo smutné období pro učitele i žáky posilované nejistotou, kdy se 

všichni vzájemně potkáme. O to větší radost jsme všichni měli v okamžiku možnosti otevření školy 

alespoň v omezeném režimu bez tělesné a hudební výchovy. Nastala doba těšení a příprav na 

znovuotevření provozu. Tak se dne 25. května 2020 do školy vrátily všechny děti, které nespadaly do 

rizikové ohrožené skupiny. I přes neustálé nošení roušek, striktní oddělení tříd od sebe po celý den to 

byl návrat velmi příjemný, opětovné shledání radostné. Do konce června jsme se společně snažili 

vykonat maximum společné práce, o kterou jsme díky distanční výuce přišli. Za toto obrovské úsilí 

čekalo na konci června školáky zasloužené vysvědčení, ocenění za celoroční sběrové aktivity, 

rozloučení se s žáky 4. ročníku odcházejícími do spádové školy a nechyběl ani slavnostní přípitek. 

Dětem začaly letní prázdniny. 

 
 

 

 

 S velkou nadějí jsme slavnostně  

zahájili nový školní rok 2020/2021,  

uvítali nové prvňáčky. Všichni jsme si 

toužebně přáli, aby se jarní situace již 

více neopakovala. Žáci na konci roku 

přišli o nejoblíbenější aktivity, jako jsou  

plavání, školní výlet, kroužky, projekty,  

filmové představení ke Dni dětí, Zábavné  

dopoledne, Olympiádu Rozstání 2020,  

dopravní hřiště a mnohé jiné. Naše  

euforie vydržela do 14. října 2020, do opětovného uzavření škol. Všechny školy se vrátily do režimu 

distančního vzdělávání. Zahájení výuky tentokrát proběhlo ve dvou etapách. Nejprve mohly školu 

navštěvovat děti 1. a 2. ročníku. O týden později, v době začínajícího adventu, jejich starší kamarádi, 

3. a 4. ročník. Nastala doba příprav na Vánoce a jejich očekávání. 



 
 

 
 Ani v letošním roce na děti základní školy Mikuláš nezapomněl. Sladké dárky v podobě 

adventního kalendáře a medaile se smajlíkem všem dětem naložil přes noc pod školní vánoční 

stromeček. Malí bystří školáci usoudili, že Mikuláš je se svou družinou asi letos v karanténě. 

 
 Předvánoční čas ubíhá každoročně velmi rychle. Zejména letos, když se do školy děti vracely 

až s počátkem prosince. Ani se nenadály a na závěr školní docházky končícího kalendářního roku 

2020 Ježíšek přinesl dárky pod školní stromeček. Zde školáci nalezli hračky, hry, knihy, školní a 

sportovní pomůcky, výtvarné potřeby, notebooky a další potřebné věci. Za některé z nich děkujeme 

nejen Ježíškovi, ale také letošním sponzorům v podobě některých rodičů. Děkujeme. 

 Letos jsme měli všichni v průběhu roku jedno přání – zdraví. Abychom mohli chodit do školy. 

Hlavně zdraví přejeme také všem občanům Rozstání, příznivější nový rok 2021, spokojenost, štěstí, 

pohodu a už jen a pouze pozitivní myšlenky. 

       Za ZŠ a MŠ Rozstání s přáním všeho dobrého 

              Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka 



 
 

  
 

                                                                     


