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Otevřený dopis předsedovi vlády, ministrovi zdravotnictví a ministrovi školství
Vážený pane předsedo vlády, vážený pane ministře zdravotnictví, vážený pane ministře školství,
obracíme se na Vás jménem školské rady ZŠ Sedmikráska o.p.s., k jejímž kompetencím (dle
školského zákona paragraf 168) náleží podávat podněty a oznámení orgánům státní správy,
s následujícím vyjádřením k současnému stavu, který je důsledkem platných epidemiologických
opatření.
Jsme si plně vědomi, že je nutné podniknout opatření ze strany Ministerstva zdravotnictví k ochraně
zdraví a zamezení rozšíření onemocnění COVID-19, a doufáme, že jsou vydávána na základě
odborných posudků. Tato mimořádná rozhodnutí, schválená vládou, však narážejí na několik
rozporů.
a) Samotestování žáků prvního stupně jsme zvládli společně ve spolupráci s rodiči, pedagogy. Tyto
antigenní testy Singclean mají ale jednu z nejnižších průkazností a jsou nevhodné s ohledem na věk
žáků.
b) Pokud musí žáci podstoupit testování, pak by neměli trávit mnoho hodin v rouškách či
respirátorech.
c) Nadále přetrvává zákaz tělesné výchovy a zpěvu, ačkoliv je doporučována podpora imunity,
zdravý pohyb. Proč by žáci nemohli sportovat na venkovních hřištích, zahradách, při procházkách a
aktivitách v přírodě?
d) Vzdělávací program a pilíře naší školy, ale i směřování českého školství program Strategie 2030+,
jsou také v rozporu s těmito nařízeními. Učíme žáky spoluvytvářet pravidla, respektovat je. Jak ale
obhájit dodržování nynějších nařízení, když sami nevidíme racionální směřování, jasnou koncepci,
tvořenou odborníky ze zdravotnictví v součinnosti s řediteli škol?
e) V neposlední řadě je zarážející kontrast vládních vyjádření o prioritě návratu žáků do škol oproti
jiným otevíraným odvětvím, službám či účasti diváků na sportovních akcích.
Jménem žáků, rodičů a pedagogů naší školy oceníme, pokud naše podněty zohledníte při příštím
rozhodování.
S uvedeným vyjádřením byl seznámen ředitel školy a členové správní rady. Se zveřejněním
souhlasili.
V Rožnově pod Radhoštěm dne 5. května 2021
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