
Vážení rodiče,

z médií asi víte, že doposud neexistuje žádná metodika, podle které by měly školy při otevírání 
postupovat a všechno, co slyšíte a čtete, jsou jenom zbožná přání a velmi často naprosto zcestné 
představy ministerských úředníků, kteří bez jakékoliv znalosti konkrétních místních podmínek 
vypustili do světa jakýsi nerealizovatelný paskvil. 
Pro dokreslení situace pár odkazů, mnozí jste je možná četli...ZDE si najděte si odstavec Tábory v 
srpnu. Tam je řečeno hodně...(pro otevření odkazu podržte CTRL a klikněte na odkaz):
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/obchod-oznackujte-aby-lidi-udrzeli-rozestupy-radi-
prodejcum-epidemiolog-101499?
seq_no=1&source=hp&dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&utm_sourc
e=www.seznam.cz&utm_medium=z-boxiku&utm_campaign=null

A tady je řečeno ještě mnohem víc...
https://www.novinky.cz/koronavirus/clanek/za-falesne-prohlaseni-pokuta-rodicum-nehrozi-
40321227?
seq_no=7&source=hp&dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&utm_sour
ce=www.seznam.cz&utm_medium=z-boxiku&utm_campaign=null

A tady ještě víc...
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/otevrit-by-nemusely-stovky-skol-nebudou-jim-stacit-ucitele-
101944?
seq_no=4&source=hp&dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&utm_sourc
e=www.seznam.cz&utm_medium=z-boxiku&utm_campaign=null

Když si tyto (a mnohé další) informace porovnáte, vyvstane celá dlouhá řada otázek, na které musí 
MŠMT svojí metodikou odpovědět nejen vám rodičům, ale především školám a jejich ředitelům, 
kteří budou způsob a rozsah případného znovuotevírání škol zajišťovat a organizovat (podle 
pravidla „když jsme řekli a/, musíme dodat taky b/).
Pro vaši orientaci jsem ty nejzásadnější shrnul do následujícího přehledu, viz níže:
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1.  Co je cílem zahájení činnosti základních škol se žáky 1. stupně? Má škola zajistit pouze 
„hlídací službu“ pro rodiče žáků, kteří se vrátí do zaměstnání, nebo má plnit svoji funkci 
vzdělávací a poskytnout výuku např. dětem z nepodnětného rodinného prostředí, ve 
kterém nemají podporu k domácímu vzdělávání? 

2.  Zaniká rodičům při otevření školy nárok na ošetřovné? 
3.  Za jakých podmínek budou děti moci do školy přijít? Jak bude zjišťován jejich aktuální  

zdravotní stav? 
4.  Budou rodiče vydávat každodenně čestné prohlášení, že se dítě nesetkalo s osobou 

ohroženou koronavirem a může do školy přijít? 
5.  Jaké sankce budou hrozit rodičům, kteří do čestného prohlášení uvedou nepravdivé 

údaje a tím de facto ohrozí zaměstnance škol, ostatní děti a jejich rodiny?
6.  Jak bude vymáhána odpovědnost rodičů za to, že děti mají denně čisté a vyvařené 

roušky a mají jich dostatek? 
7.  Jak dlouhou dobu mají žáci ve škole pobývat, pokud nebude umožněno školní 

stravování? 
8.  Pokud bude umožněno školní stravování, jak má být organizováno vydávání obědů? 
9.  Jestliže nebude vyučována tělesná výchova, mohou žáci pobývat venku při jiných 

činnostech? 
10. Pokud má být cílem otevření školy zajištění výuky dětem z málo podnětného prostředí, 

má škola spolupracovat s OSPODem a vyžadovat docházku těchto žáků do školy? 
11. Kdo rozhodne o tom, zda je pracovník školy v rizikové skupině a nemusí chodit na 

pracoviště?  
12. V jakém rozsahu budou zajištěny ochranné pomůcky pro pracovníky školy? Kdo bude 

tyto pomůcky zajišťovat a hradit? 
13. Jestliže škola bude otevřená a zajistí žákům přímou výuku, je povinna zajišťovat i online

výuku pro žáky, kteří do školy chodit nebudou? 
14. Jakým způsobem budou hodnoceni žáci na konci školního roku? Bude změněna 

legislativa, aby bylo možné žáky nehodnotit a prospěli? Bude změněn §69 školského 
zákona? 

15. Může škola podle svého personálního zabezpečení rozhodnout o tom, jakou službu bude 
rodičům nabízet? Zda bude žáky pouze hlídat nebo zda bude vyučovat? 

16. Jakým způsobem má být prováděna dezinfekce prostor školy? 
17. Má škola zakázat vstup do budovy rodičům a prarodičům žáků z hygienických důvodů? 
18. Má být v odpoledních hodinách zajištěn provoz školní družiny? Pokud ano, do kolika 

hodin?
19. Jaký počet hodin má být denně zajištěn pro přímou práci s dětmi?  
20. Jak bude přesně definován pojem dětská skupina? 
21. Kdo zajistí školám dostatek dezinfekce a bezkontaktních teploměrů a kdo to zaplatí? 

22. Kdo ponese odpovědnost, pokud dojde ve škole k rozšíření 
koronaviru?  Šíření infekční choroby je trestný čin a to nejen úmyslný, ale i 
nedbalostní.

Sami jistě chápete, že dokud nebude existovat použitelná metodika, která školám přinese odpovědi 
na výše uvedené otázky (a mnohé z vás určitě napadne řada dalších), nemůže vám NIKDO 
uspokojivě říct kdy, jak a jestli vůbec se budou jednotlivé konkrétní školy otevírat a v jakém 
rozsahu.
Jakmile budu mít k dispozici nějaké nové informace, co nejdřív vám je předám prostřednictvím 
našeho webu v sekci Aktuality.

Mgr. Miroslav Merta
ředitel školy


