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Vybrané relace a články  

Radiožurnál: 

Šéf školských odborů o testování žáků: Je obrovská škoda, že se celá problematika nezačala 
řešit dřív   

Věříte vládě, že sežene dostatečné množství antigenních testů a že se deváťáci a maturanti 
opravdu 1. března do škol vrátí? 
Nebudu to zpochybňovat. Jsem přesvědčený, že státní správa musí teď udělat maximum pro zajištění 
realizace testování žáků. Je ale obrovská škoda, že celá problematika se nezačala řešit dřív. 
Strategický plán už mohl být dávno hotový. MŠMT  na to upozorňujeme nejméně od ledna. 

Zlepšil se alespoň v posledních dnech ten styk, ta komunikace mezi MŠMT a vámi? 
Voláme po komunikaci dlouho. Je pravda, že je to víc jak 170 dnů, co se školská tripartita nesešla. 
Dnes (v úterý) se sejde. Poslali jsme ministerstvu naše představy, naše požadavky, tak uvidíme, co k 
tomu druhá strana bude mít, protože situace je opravdu vážná a MŠMT by mělo konat a voláme po 
komunikaci opravdu dlouho. 

Máte představu nebo zjistili jste, jaký zájem o testování ve školách mezi učiteli a žáky bude? 
Věřím, že bude určitě velký, protože jsme společně přesvědčení, že bychom měli co nejvíce udělat 
proto, abychom eliminovali nákazu na školách, aby školy byly bezpečným prostředím jak pro žáky, tak 
pro zaměstnance, a od kolegů z krajů nemám vyloženě negativní reakce. Jsou samozřejmě jedinci, 
kteří se k tomu staví s nezájmem nebo uvádějí vlastní důvody, ale věřím, že většina na toto přistoupí. 

Je vyřešeno, co se stane, když s testováním dětí nebudou souhlasit jejich rodiče? Budou moct 
tito žáci chodit do školy? 
Tam bychom chtěli vědět od ministerstva, jakým způsobem by k tomu měla škola přistoupit, protože 
na jedné straně říkají, že distanční výuka nebude povinná. Bude to podle mě na podmínkách školy a 
komunikaci s příslušnými rodiči. 

Doufám, že to budou jenom výjimky a že to rodiče nebudou chtít sabotovat a komplikovat, pokud k 
tomu nebudou mít nějaké vážné zdravotní důvody. 

‚O očkování bude zájem‘ 
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Co když se starší učitelé bojí vrátit do škol kvůli obavám o své zdraví? Jak by se to mělo řešit? 
To taky chcete slyšet od ministerstva? 
Od ledna, jak už jsem zmínil, jsme začali skloňovat tři věci. Je to rozhodně proočkování všech 
zaměstnanců - nejen pedagogů, ale i nepedagogů, protože i ti můžou být starší. Pak je to dostatek 
ochranných pomůcek k zajištění bezpečnosti práce, ať už jsou respirátory nebo chirurgické roušky. 

A to třetí je testování žáků, potažmo i zaměstnanců, aby se opravdu odchytila ložiska nákazy a školy 
byly opravdu bezpečným prostředím jak pro žáky, tak pro učitele i nepedagogické pracovníky. 

Premiér Andrej Babiš (ANO) i předseda Asociace krajů Martin Kuba (ODS) mluvili o případném 
přednostním očkování pedagogů a pedagogického personálu. Máte nějaký průzkum, jestli by 
se pedagogové nechali očkovat dřív a případně kolik by jich bylo? 
Rozhodně po tom volají zaměstnanci škol, které jsou dosud otevřeny. Na ty se nějakým způsobem 
zapomíná – ať už jsou to mateřské školy, speciální školy, domovy dětí, diagnostické ústavy -, že tam 
ten zájem je opravdu velký, protože se s nákazou setkávají ve větší míře, než ti, kteří učí distančně. 

Takže pokud by to bylo postupně a přednost by měli, tak to určitě přispěje k bezpečnému prostředí ve 
školách i eliminaci obav starších kolegů. 

Podle hygieniků už není látková rouška dostatečnou ochranou před novými mutacemi 
koronaviru. Budete požadovat, aby se ve školách nosily jen roušky chirurgické nebo FFP2 
respirátory, nebo budete chtít po vládě, aby vám alespoň pro personál tyto pomůcky zajistila? 
Určitě se tyto požadavky ozývají od nás, od školského výboru, aby krizový štáb, kde má ministerstvo 
školství svého zástupce, opravdu řešil distribuci respirátorů, kterých je ve státních skladech hmotných 
rezerv svým způsobem dostatek. 

Viděli jsme, že pro krizové okresy, které byly uzavřeny, takto učinili. Podle mě v postupných vlnách by 
byla ideální cesta respirátory distribuovat i na ostatní školy a školská zařízení. 

Blog.idnes.cz – Články Kateřina Valachová 

Pan Plaga toho času ministr   

Stejně tak mnohokrát jsem já osobně vyzvala ministra Roberta Plagu, aby se problematikou 
(dobrovolného!) testování žáků a studentů zabýval. 

Stalo se tak i veřejně – třeba v tomto blogu z poloviny listopadu (ZDE). Ve stejném duchu ode mne 
dostal také oficiální dopis. O nutnosti zajistit testování dětí a studentů mu ale kromě mne psalo i 
spousta dalších lidí i iniciativ, často oficiálně poštou nebo na ministrův „velmi oficiální“ mail. Třeba z 
malotřídních škol dostal na stůl minimálně dvě výzvy (ZDE). A další od odborů, Pedagogické komory a 
různých profesních sdružení. 

Jenže pan ministr takové dopisy zřejmě vůbec nečte. Jak nyní Robert Plaga bezelstně přiznává, 
pokud chceme alespoň od března otevírat školy a souběžně testovat, bude muset honem zajistit 
„objednání příslušných testovacích sad“ (ZDE). 

To je skutečně něco neuvěřitelného a nepochopitelného. Co si pan ministr myslel, že se stane někdy 
mezi tím loňským říjnem či alespoň letošním lednem a současností? Co ministerstva za tu spoustu 
měsíců dělala, když teď, v půlce února, horečně začínáme jednat o nákupech testů pro školy??? 

Jak to, že se teprve před týdnem objevila coby velká novinka, že dostatečně průkazný test se dá 
udělat bez strkání 15 centimetrů dlouhé tyčinky do nosu? Tyto testy se totiž začaly vyrábět masově 
nejpozději v září 2020, u nás byly k dispozici už v říjnu a zcela běžně v listopadu. Se zpožděním týden 
či dva je bylo možné už dávno nakupovat i z domácích zdrojů. 

Pokud by MŠMT konalo, pokud by dotlačilo ministerstvo zdravotnictví k činům (což je povinnost 
ministra vůči dětem), tak jsme mohli s citlivým a neinvazivním testováním začít otevírat školy 
(postupně, rozumným způsobem, ne skokem) nejpozději už od začátku ledna. A jen zdůrazním, že 



jedním z neustále opakovaných důvodů pokračování nouzového stavu bylo, že ministerstvo 
zdravotnictví a další instituce chtěly mít volné ruce k nákupům nejnovějších testů, vakcín a obecně 
materiálu bez omezení daných zákony. 

Ale školní realita? Místo začátku ledna letošního roku, od kdy jsme mohli pilotně otevírat malotřídky, 
třetí třídy, maturitní ročníky a postupovat dál, budeme teprve od začátku března nesměle začínat – a 
ani pořádně nevíme, kým vlastně. Bojím se přitom, že nyní startujeme jen díky tomu, že už ta 
nerozhodnost a neschopnost ministerstva a ministra nešla vydržet, že už je kritických hlasů příliš. 
Nebýt těch hlasů, nechal by ministr školy zavřené nejspíše až do konce školního roku. A také nebýt 
toho, že s testováním začaly aktivně a z vlastní vůle na několika místech země školy samotné (ZDE a 
ZDE). Dokonce vzniklo instruktážní video pro rodiče, jak na samotestování dětí doma (ZDE). Jak 
dlouho by jeho natočení trvalo ve "vládní produkci"? 

Pan ministr Plaga totiž asi programově s řediteli a učiteli, natož pak s poslanci, skoro nehovoří. 
Dokonce ani tehdy, když chce ze vzdělávacích programů vyškrtnout takovou „drobnost,“ jako praktické 
využití Newtonových zákonů. Natož aby se zajímal o názor lidí ze školství včetně nepedagogických 
pracovníků na to, jak školství otevřít v pandemii. Proč taky, že? Ty maily a dopisy pravděpodobně ani 
nečetl, na školský výbor do Poslanecké sněmovny příliš nechodí. Zřejmě nerad poslouchá výtky a 
kritiku, tak posílá na jednání náměstky nebo úředníky. 

Kdyby ministrovi školství šlo o děti, bylo by otevření škol jeho absolutní priorita a poslední rok by se 
nezabýval ničím jiným, než snahou udržet maximum škol otevřených – bez ohledu na náklady testů, 
přednostního očkování učitelů a zaměstnanců škol... 

Koaliční vládnutí má svá pravidla, ale i limity. Pokud zjevná neschopnost konkrétního člověka ohrožuje 
vzdělávání celé generace českých dětí, je to už více než „koaliční“ problém. Je to problém fatální, 
systémový. Ohrožuje naše děti nyní i jejich budoucnost. 

Jistě. Předseda vlády už musel mezi svými lidmi udělat tolik čistek, že se mu do dalších nechce. Ale 
pan ministr Plaga zjevně zvládnout problém otevírání škol není schopen. Navíc s náročným 
souběžným testováním žáků a studentů a s dobrovolným přednostním očkováním učitelů a dalších 
pracovníků škol. Měl by proto buď sám okamžitě odstoupit, nebo být co nejdříve odvolán. 

České noviny.cz - 

Odboráři vyzvali k častějšímu vyplácení odměn pro učitele   

 "Za poslední rok drtivá většina volných složek šla do odměn. My ale apelujeme a vyzýváme 
ministerstvo, aby se upřednostňoval osobní příplatek, který je každý měsíc motivační, ne že se čeká, 
až se dostane odměna za čtvrt, nebo půl roku," uvedl Dobšík. Podle něj k tomu sice ministerstvo 
školství asi připravilo návod pro školy, mělo by to od něj ale zaznít důrazněji. 

Zejména nepedagogičtí pracovníci ve školách, kteří dostali od ledna přidáno čtyři procenta pouze na 
odměny a příplatky, by podle Dobšíka měli mít nějakým způsobem garantováno, že jim platy také 
narostou. "Odměny by měly být častější," řekl. 

Plagu požadavek nepřekvapil. "Odborům samozřejmě vadí, že většina jde do odměn, nikoli do 
základu (platu)," řekl. Dodal, že se v tom s odboráři neshodne. Za důležité považuje to, že do škol 
odešlo v uplynulých letech víc peněz než v minulosti, což podle něj dnes při jednání školské tripartity 
nezpochybnili ani odboráři. 

Rozpočet na platy ve školství vzrostl od začátku roku o devět procent. Úřad v lednu informoval, že toto 
navýšení rozdělí mezi mateřské, základní a střední školy i družiny. Tarify učitelů se zvýší o čtyři 
procenta, asi čtvrtina peněz mát jít podle ministerstva na specializační či třídnické příplatky a zbytek 
na odměny. Platy nepedagogických pracovníků ve veřejných školách se mají navýšit o čtyři procenta. 

Průměrný hrubý plat učitelů činil podle ministerstva školství v prvním pololetí loňského roku 40.047 
korun měsíčně. Nepedagogové ve školách brali v prvním čtvrtletí v průměru 22.030 korun měsíčně. 

 
 



Průměrná mzda v ČR byla podle Českého statistického úřadu ve stejném období 34.200 korun. Vláda 
slíbila, že letos platy vyučujících vzrostou na 150 procent úrovně z roku 2017. Vládní představitelé 
hovořili o částce 45.450 korun.  

 
Economia, a.s. - Hospodářské noviny 
Školská tripartita vyzvala k zajištění testů do škol   
Zástupci školských odborů, zaměstnavatelů a ministerstva školství vyzvali ministerstvo vnitra k 
urychlenému zakoupení a distribuci testů na covid-19 do škol. Zároveň také apelovali na ministerstvo 
zdravotnictví, aby urychlilo schvalování testů k samoodběru bez asistence zdravotníka. Uvedli to 
ministr školství Robert Plaga  (za ANO) a předseda školských odborů František Dobšík. Testování ve 
školách by podle vlády mělo začít od 1. března. 

ČT24 web - Speciály 

Tripartita chce rychle testy ve školách. Ověření jejich spolehlivosti bude hotové až po 
plánovaném návratu žáků   

Budoucí elektrotechnik Jan Plánička byl ve škole naposledy před Vánoci. Letos ho čekají závěrečné 
zkoušky, a proto by i on měl být mezi prvními, kteří by se 1. března měli vrátit do školy a v ní se 
otestovat. „Budu to muset podstoupit, samozřejmě, protože nechci být zavřený doma za počítačem, to 
je nesmysl,“ řekl student. 

Chybí mu hlavně praktická výuka. Další studenti odborných škol by se právě kvůli ní měli do lavic vrátit 
jako druzí, a to 8. března. Ve třetí vlně, od 15. března, se počítá s žáky devátých tříd. 

Ředitel pražské Základní školy Lyčkovo náměstí Jan Korda se na návrat žáků těší, z testování ale 
radost nemá. „Zaprvé se bojím té odpovědnosti, že ta odpovědnost se přehazuje na nás jako na 
učitele, pedagogy, abychom kontrolovali zdravotní stav toho dítětě, to je první věc. A pak samozřejmě 
organizace,“ řekl. 

Pro všechny včetně učitelů by mělo být na otestování dvakrát v týdnu v pilotní fázi k dispozici přes tři a 
půl milionu neinvazivních testů. Na jejich nákup uvolnila vláda z rozpočtové rezervy až 250 milionů 
korun. „Ministerstvo vnitra v úterý oslovilo šest dovozců nebo výrobců, podle toho, jak to je s žádostí o 
zaslání nabídky. Chceme vidět cenu a harmonogram dodávek,“ upřesnil ministr vnitra Jan Hamáček 
(ČSSD). 

Do užšího výběru se dostaly i testy z Číny využívané v Rakousku. Vládní materiál upozorňuje na to, 
že zachytí jen 40 procent infikovaných. 

Ověřovat spolehlivost některých typů testů, které by mohly být využity ve školách, začnou ve středu v 
karvinské nemocnici. Jeden člověk vedle klasického stěru vyzkouší ještě tři další neinvazivní typy 
odběru. „Pro jeden druh testů předpokládáme 500 respondentů, to znamená 500 pacientů, kteří bude 
odebráni takto,“ vysvětlila mluvčí Nemocnice Karviná-Ráj Věra Murínová. 

 

 

Očkování pedagogů 

Sběr vzorků bude trvat měsíc, další dva týdny vyhodnocení. První studenti přitom mají testy ve 
školách podstoupit už za 13 dní. Nejen testováním, ale i očkováním učitelů se zabývala jak Rada 
vlády pro zdravotní rizika, tak i školská tripartita. 



Předseda školských odborů František Dobšík upozornil, že pro návrat žáků do lavic je důležité, aby se 
školy staly bezpečným prostředím. „Ať ti kantoři, kteří budou v těch školách, mají šanci být přednostně 
očkováni,“ dodal.  

I ve škole, kde učí Jana Kadlecová, se o očkování mezi pedagogy hodně diskutuje. Ona sama ale 
zatím váhá: „Nenašla jsem ještě tolik informací, že bych se rozhodla teď v tuhle chvíli.“ 

Ve středu se o tom, jak vrátit děti do škol, budou bavit na školském výboru poslanci, sejít se má i 
krizový štáb. 

Školská tripartita vyzvala ministerstvo k zajištění testů do škol   

Testování ve školách by podle vlády mělo začít od 1. března, kdy by se měli do lavic vrátit žáci 
posledních ročníků středních škol. V současnosti jsou kvůli epidemii otevřené jen mateřské a speciální 
školy a první a druhé třídy základních škol, ostatní se učí na dálku. Ministerstvo vnitra dnes oslovilo 
dodavatele a výrobce šesti typů testů, které by se od března mohly používat. Mělo by jít o antigenní 
testy s výtěrem z kraje nosu, které by si mohli žáci dělat sami. V současnosti ale žádné takové testy v 
Česku nemají pro samoodběr povolení ministerstva zdravotnictví, musí o to požádat jejich výrobce. 

"Tripartita přijala usnesení, ve kterém vyzývá ministerstvo vnitra k urychlenému zakoupení a distribuci 
testů do škol pro návrat žáků posledních ročníků základních a středních škol a ministerstvo 
zdravotnictví k urychlení procesu schválení testů k samoodběru bez asistence zdravotníka," uvedl 
dnes Plaga. Podle Dobšíka považují odboráři samoodběry za jednu z hlavních podmínek pro 
testování ve školách. "Pokud (ministři) chtějí a slíbili to, že od 1. března by mělo být toto spuštěno, tak 
to někdo musí urychlit," řekl. 

Na to, že všechny testy na trhu v ČR, vyžadují nyní asistenci zdravotníka, a nejsou tedy schválené pro 
takzvané samoodběry, upozornil dnes i vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Podle něj 
je potřeba, aby si výrobce požádal o výjimku ministerstva zdravotnictví, že testy mohou používat lidé 
sami. "To já pokládám za naprostou prioritu a budu rád, když to rychle vyřešíme a testy budou k 
dispozici," řekl. 

Tripartita se podle Plagy a Dobšíka také shodla na tom, že testování žáků společně s dalším vývojem 
epidemie jsou podmínkou návratu dětí do škol. Kromě toho je podle Dobšíka potřeba také vybavení 
škol respirátory a postupné očkování zaměstnanců škol. Plaga zopakoval, že školy dostanou tři 
miliony respirátorů ze zásob Správy státních hmotných rezerv. 

Ministr doplnil, že i po otevření škol s testováním tam zůstanou v platnosti další opatření, jako větrání 
a nošení roušek. Upozornil na to, že počet nakažených v Rakousku, kde školy otevřely minulý týden, 
se zásadně liší od situace v Česku. Zatímco devítimilionové Rakousko ohlásilo za poslední den 1427 
nových případů covidu-19, v ČR s deseti miliony obyvatel potvrdily testy dalších 8745 nakažených. 
"Úspěšný návrat do škol závisí na tom, jak bude celá společnost dodržovat jednotlivá opatření," řekl. 

 

EuroZprávy.cz / ČTK 

Školská tripartita vyzvala ministerstvo k zajištění testů do škol   

Testování ve školách by podle vlády mělo začít od 1. března, kdy by se měli do lavic vrátit žáci 
posledních ročníků středních škol. V současnosti jsou kvůli epidemii otevřené jen mateřské a speciální 
školy a první a druhé třídy základních škol, ostatní se učí na dálku. Ministerstvo vnitra dnes oslovilo 
dodavatele a výrobce šesti typů testů, které by se od března mohly používat. Mělo by jít o antigenní 
testy s výtěrem z kraje nosu, které by si mohli žáci dělat sami. V současnosti ale žádné takové testy v 
Česku nemají pro samoodběr povolení ministerstva zdravotnictví, musí o to požádat jejich výrobce. 

"Tripartita přijala usnesení, ve kterém vyzývá ministerstvo vnitra k urychlenému zakoupení a distribuci 
testů do škol pro návrat žáků posledních ročníků základních a středních škol a ministerstvo 



zdravotnictví k urychlení procesu schválení testů k samoodběru bez asistence zdravotníka," uvedl 
dnes Plaga. Podle Dobšíka považují odboráři samoodběry za jednu z hlavních podmínek pro 
testování ve školách. "Pokud (ministři) chtějí a slíbili to, že od 1. března by mělo být toto spuštěno, tak 
to někdo musí urychlit," řekl. 

Na to, že všechny testy na trhu v ČR, vyžadují nyní asistenci zdravotníka, a nejsou tedy schválené pro 
takzvané samoodběry, upozornil dnes i vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Podle něj 
je potřeba, aby si výrobce požádal o výjimku ministerstva zdravotnictví, že testy mohou používat lidé 
sami. "To já pokládám za naprostou prioritu a budu rád, když to rychle vyřešíme a testy budou k 
dispozici," řekl. 

Tripartita se podle Plagy a Dobšíka také shodla na tom, že testování žáků společně s dalším vývojem 
epidemie jsou podmínkou návratu dětí do škol. Kromě toho je podle Dobšíka potřeba také vybavení 
škol respirátory a postupné očkování zaměstnanců škol. Plaga zopakoval, že školy dostanou tři 
miliony respirátorů ze zásob Správy státních hmotných rezerv. 

Ministr doplnil, že i po otevření škol s testováním tam zůstanou v platnosti další opatření, jako větrání 
a nošení roušek. Upozornil na to, že počet nakažených v Rakousku, kde školy otevřely minulý týden, 
se zásadně liší od situace v Česku. Zatímco devítimilionové Rakousko ohlásilo za poslední den 1427 
nových případů covidu-19, v ČR s deseti miliony obyvatel potvrdily testy dalších 8745 nakažených. 
"Úspěšný návrat do škol závisí na tom, jak bude celá společnost dodržovat jednotlivá opatření," řekl. 

Globe24.cz - Domov 

Školská tripartita vyzvala k urychlenému zajištění testů do škol   

Testování ve školách by podle vlády mělo začít od 1. března, kdy by se měli do lavic vrátit žáci 
posledních ročníků středních škol. V současnosti jsou kvůli epidemii otevřené jen mateřské a speciální 
školy a první a druhé třídy základních škol, ostatní se učí na dálku. Ministerstvo vnitra dnes oslovilo 
dodavatele a výrobce šesti typů testů, které by se od března mohly používat. Mělo by jít o antigenní 
testy s výtěrem z kraje nosu, které by si mohli žáci dělat sami. V současnosti ale žádné takové testy v 
Česku nemají pro samoodběr povolení ministerstva zdravotnictví, musí o to požádat jejich výrobce. 

"Tripartita přijala usnesení, ve kterém vyzývá ministerstvo vnitra k urychlenému zakoupení a distribuci 
testů do škol pro návrat žáků posledních ročníků základních a středních škol a ministerstvo 
zdravotnictví k urychlení procesu schválení testů k samoodběru bez asistence zdravotníka," uvedl 
dnes Plaga. Podle Dobšíka považují odboráři samoodběry za jednu z hlavních podmínek pro 
testování ve školách. "Pokud (ministři) chtějí a slíbili to, že od 1. března by mělo být toto spuštěno, tak 
to někdo musí urychlit," řekl. 

Na to, že všechny testy na trhu v ČR, vyžadují nyní asistenci zdravotníka, a nejsou tedy schválené pro 
takzvané samoodběry, upozornil dnes i vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Podle něj 
je potřeba, aby si výrobce požádal o výjimku ministerstva zdravotnictví, že testy mohou používat lidé 
sami. "To já pokládám za naprostou prioritu a budu rád, když to rychle vyřešíme a testy budou k 
dispozici," řekl. 

Tripartita se podle Plagy a Dobšíka také shodla na tom, že testování žáků společně s dalším vývojem 
epidemie jsou podmínkou návratu dětí do škol. Kromě toho je podle Dobšíka potřeba také vybavení 
škol respirátory a postupné očkování zaměstnanců škol. Plaga zopakoval, že školy dostanou tři 
miliony respirátorů ze zásob Správy státních hmotných rezerv. 

Ministr doplnil, že i po otevření škol s testováním tam zůstanou v platnosti další opatření, jako větrání 
a nošení roušek. Upozornil na to, že počet nakažených v Rakousku, kde školy otevřely minulý týden, 
se zásadně liší od situace v Česku. Zatímco devítimilionové Rakousko ohlásilo za poslední den 1427 
nových případů covidu-19, v ČR s deseti miliony obyvatel potvrdily testy dalších 8745 nakažených. 
"Úspěšný návrat do škol závisí na tom, jak bude celá společnost dodržovat jednotlivá opatření," řekl. 

České noviny.cz - Články 



Školská tripartita vyzvala k urychlenému zajištění testů do škol   

Testování ve školách by podle vlády mělo začít od 1. března, kdy by se měli do lavic vrátit žáci 
posledních ročníků středních škol. V současnosti jsou kvůli epidemii otevřené jen mateřské a speciální 
školy a první a druhé třídy základních škol, ostatní se učí na dálku. Ministerstvo vnitra dnes oslovilo 
dodavatele a výrobce šesti typů testů, které by se od března mohly používat. Mělo by jít o antigenní 
testy s výtěrem z kraje nosu, které by si mohli žáci dělat sami. V současnosti ale žádné takové testy v 
Česku nemají pro samoodběr povolení ministerstva zdravotnictví, musí o to požádat jejich výrobce. 

"Tripartita přijala usnesení, ve kterém vyzývá ministerstvo vnitra k urychlenému zakoupení a distribuci 
testů do škol pro návrat žáků posledních ročníků základních a středních škol a ministerstvo 
zdravotnictví k urychlení procesu schválení testů k samoodběru bez asistence zdravotníka," uvedl 
dnes Plaga. Podle Dobšíka považují odboráři samoodběry za jednu z hlavním podmínek pro testování 
ve školách. "Pokud (ministři) chtějí a slíbili to, že od 1. března by mělo být toto spuštěno, tak to někdo 
musí urychlit," řekl. 

Na to, že všechny testy na trhu v ČR, vyžadují nyní asistenci zdravotníka, a nejsou tedy schválené pro 
takzvané samoodběry, upozornil dnes i vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Podle něj 
je potřeba, aby si výrobce požádal o výjimku ministerstva zdravotnictví, že testy mohou používat lidé 
sami. "To já pokládám za naprostou prioritu a budu rád, když to rychle vyřešíme a testy budou k 
dispozici," řekl. 

Tripartita se podle Plagy a Dobšíka také shodla na tom, že testování žáků společně s dalším vývojem 
epidemie jsou podmínkou návratu dětí do škol. Kromě toho je podle Dobšíka potřeba také vybavení 
škol respirátory a postupné očkování zaměstnanců škol. Plaga zopakoval, že školy dostanou tři 
miliony respirátorů ze zásob Správy státních hmotných rezerv. 

Ministr doplnil, že i po otevření škol s testováním tam zůstanou v platnosti další opatření, jako větrání 
a nošení roušek. Upozornil na to, že počet nakažených v Rakousku, kde školy otevřely minulý týden, 
se zásadně liší od situace v Česku. Zatímco devítimilionové Rakousko ohlásilo za poslední den 1427 
nových případů covidu-19, v ČR s deseti miliony obyvatel potvrdily testy dalších 8745 nakažených. 
"Úspěšný návrat do škol závisí na tom, jak bude celá společnost dodržovat jednotlivá opatření," řekl. 

ČRo - Plus - Zprávy v 12:00 

Vláda se připravuje na návrat dalších žáků do škol   

Moderátorka: 
"Vláda se připravuje na návrat dalších žáků do škol. Pokud to situace kolem šíření koronaviru dovolí, 
1. března by se do lavic měli vrátit deváťáci a maturanti. Podmínkou je, aby bylo do té doby k dispozici 
dost testů k jejich vyšetření. Definitivně je má vybrat Ministerstvo zdravotnictví a jejich dodání pak 
zařídí Ministerstvo vnitra." 

Martin Kuba /ODS/ hejtman Jihočeského kraje, předseda Asociace krajů ČR: 
"Musí v tomhletom spolupracovat s těmi firmami, aby ty testy byly na trhu prostě používatelné, aby 
byly i řekněme pro samotestování, aby měly všechny certifikáty, které musí mít, a aby se jich sem dalo 
dostat co největší množství." 

Redaktorka: 
"Říká jihočeský hejtman a předseda Asociace krajů Martin Kuba z ODS. Právě návrat dětí do škol je 
pro hejtmany zásadní podmínkou, díky které mohla vláda vyhlásit současný nouzový stav. Předseda 
školských odborů František Dobšík věří, že o testování bude velký zájem." 

František Dobšík předseda Českomoravský odborový svazu pracovníků školství: 
"Doufám, že to rodiče nebudou chtít sabotovat a komplikovat; samozřejmě pokud k tomu nebudou mít 
třeba nějaké vážné zdravotní důvody." 



Redaktorka: 
"Zároveň je podle Dobšíka potřeba vyřešit, co bude s dětmi, které rodiče odmítnou otestovat. Anna 
Horáčková, Radiožurnál." 

 


