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Školy versus covid 
Ve chvíli, kdy už panoval celospolečenský konsen-
zus na nutnosti postupně začít otevírat školy, došlo 
k extrémnímu zhoršení covidové pandemie. Březno-
vý termín je v nedohlednu, a dokonce se stáhla 
mračna i nad dosud otevřenými mateřskými školka-
mi. Podle údajů ministerstva zdravotnictví se přitom 
právě v únoru šířila nákaza ve školních zařízeních – 
hlavně mateřských školách – více než kdy jindy. Ve 
druhém únorovém týdnu bylo v mateřských a základ-
ních školách zaznamenáno 114 ohnisek nákazy.  

Situace ve školkách je alarmující 

Markéta Seidlová, místopředsedkyně ČMOS pra-
covníků školství uvedla, že informace, které mají od 
profesní sekce předškolního vzdělávání ČMOS PŠ, 
jsou velmi znepokojivé. „Nákaza covidem-19 je     
přenášena zejména mezi zaměstnanci. Proto školské 
odbory dlouhodobě bijí na poplach s nutností před-
nostního očkování v první řadě tam, kde byla školská 
zařízení otevřená. Současná situace se od jarní vlny 
liší zejména tím, že v době jarní pandemie se rodiče 
báli děti do mateřských škol vodit. Nyní někteří posí-
lají děti do školek i zjevně nachlazené s příznaky      
onemocnění. Ředitel nemá pak prakticky žádnou 
možnost bránit se skutečnosti, že nachlazení dítěte 
nemusí být jen běžná rýma či kašel, a dítě by raději 
mělo zůstat doma. Rodiče často vyhrožují stížností u 
zřizovatelů.  Ti pak leckdy rodiče hájí a vyhoví jim 
s odůvodněním, že nemohou zůstat s kdejakým   
banálním nachlazením dítěte doma. Výsledkem tako-
vého jednání je, že se nakazí další děti, zaměstnanci 
škol a spirála se roztáčí i do rodin.“  Markéta Seidlo-
vá upozorňuje, že při opatřeních proti šíření koro-
naviru v mateřských školách není zohledněn počet 
dětí ve třídě, v jedné třídě je jich i 28. 

Mateřinky otevřené pro děti zaměstnanců        
krizové infrastruktury 

Mateřským školám často chybí respirátory a roušky, 
odpovědnost za jejich zajištění se přenáší ze státu 
na zřizovatele, odtud pak na samotného ředitele, což 
považujeme za chybné. Nutné je zajistit pro zaměst-
nance dostatečný počet respirátorů, ochranných  
pomůcek a jednoznačně přednostní očkování. Poža-

dujeme na nezbytně nutnou dobu uzavřít mateřské 
školy, vyjma školek, které by zajišťovaly provoz pro 
děti rodičů pracujících ve zdravotnictví, v integrované 
záchranné službě. Napsali jsme v tomto smyslu    
ministrovi zdravotnictví a věříme, že najdeme společ-
ně řešení, jak zamezit šíření nemoci v mateřských     
školách,“ zdůraznila Markéta Seidlová. 

Očkujme rychle, než se zase otevře  
„Měli bychom maximálně využít čas, než se školy 
znovu otevřou, a proočkovat pedagogy,“ je přesvěd-
čen František Dobšík, předseda školských        
odborů. Vítá, že ministerstvo školství už vydalo    
pokyn k registraci. V první etapě mají na očkování 
nárok zaměstnanci od 55 let, kteří zajišťují provoz 
školek, speciálních škol, výchovných ústavů, prvních 
a druhých tříd základních škol a poraden. Na očková-
ní mají rovněž nárok učitelé a školští pracovníci,   
kterých se týká obnovení prezenční výuky. Konkrétní 
zaměstnance mají vytipovat ředitelé. Očkovat se   
bude vakcínou od firmy AstraZeneca. Další etapa by 
měla následovat po dvou až třech týdnech. František 
Dobšík pro média uvedl, že „školské odbory vnímají 
současnou epidemickou situaci jako vážnou a je   
namístě školy na nezbytně dlouhou dobu uzavřít.“ 
Včasné rozhodnutí o uzavření by podle něj mohlo 
pomoct situaci do budoucna zlepšit a školy opět brzo 
otevřít. Znovu připomněl prioritu a zájem ČMOS    
pracovníků školství o „udržitelné“ otevírání škol -  tj. 
aby se nemusely zase hned zavírat.                  (KAŠ) 

Po 170 dnech odmlky opět zahájila svoji činnost 
školská  tripartita - tentokrát online.  

 Nesouhlasíme se skrytým zvyšováním přímé vyučovací povinnosti  Odbory podporují  bezpečnou výuku 
citlivost testování vůči dětem, komunikaci s rodiči.  

• Praxe hygienických stanic je různá při nařizování 
karantén. Požadujeme soustavně  sledovat, analyzo-
vat a zveřejňovat statistiky o výskytu nemoci v      
jednotlivých skupinách dětí. 

• Žádáme novelizovat školský zákon tak, aby   
ředitelé mohli mj. reagovat na změny situace v mís-
tech a regionech kombinací prezenční, distanční a 
individuální výuky, právně upravit i dostupnost k   
internetu a technickému vybavení k online výuce pro 
děti z ekonomicky slabších rodin.               ČMOS PŠ 

• Vítáme, že zajištění návratu dětí do škol a testů 
pro žáky bylo podmínkou hejtmanů při jednání s  
vládou o novém nouzovém stavu. 

• Oceňujeme, že byl respektován požadavek, aby 
učitelé nebyli odpovědní za testování, a jsou jedno-
značně preferovány neinvazivní testy, které si mohou 
provádět v pravidelných intervalech žáci doma.   
Apelujeme však na včasné objednání a zajištění 
těchto testů.  

• Podporujeme spustit pilotní testování v malotříd-
ních školách. Na této skupině škol je možné vyladit 

Měla začít            
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Myslím, že dobrým, nebo alespoň ty negativní     
recenze se ke mně nedostaly. Víte, ono je to v této 
době složité: na jedné straně cítíme, že lidé jsou    
online prostorem přesycení, že nemají chuť ten   
obsah ani kapacitu konzumovat, ale na straně druhé 
se očekává, že se s tím nějak vypořádáte. A my ty 
způsoby, nečekané cesty, jak tvořit to, co nám dává 

smysl, hledat chceme. 
Skvělé bylo, že výsta-
vu jste mohli navštívit 
z  Prahy, New Yorku i 
Singapuru, a to kdy-
koliv se vám chtělo. 

● Co si návštěvníci 
v kyberprostoru 
mohli prohlédnout    

Eva ROKYTOVÁ 

Celý článek naleznete 
na   portálu Týdeníku 
ŠKOLSTVÍ zde:  

Best in Design bude pokračovat 

Mezinárodní soutěž Best in Design (v rám-
ci Zlin Design Weeku ) už    let podporuje 
mladé designéry, a to i v době kultuře   
nepřející  Proto se autoři rozhodli otevřít 
alespoň virtuální výstavu vítězů a finalistů 
z roku       Hlavní manažerkou i koordi-
nátorkou projektu je Jitka Smolíková (22, 
vlevo na snímku). 

● Soutěž Best in Design 2020: Design nezastavíš! 
právě skončila, ale pokračování se prý chystá    
zanedlouho… 

Ano, je to tak. Momentálně prostor „uklízíme“ a chystá-
me nový projekt, do kterého chceme zapojit komunitu 
Design KANTÝNY. To je facebooková skupina, kterou 
jsme vytvořili na jaře a sdružuje designéry napříč   
městy, školami a obory. A právě jim chceme dát nyní 
prostor představit svou tvorbu takto on-line. 

● Společně s přihlašováním do dalšího ročníku této 
soutěže jste současně otevřeli virtuální výstavu 
vítězů a finalistů z loňského roku, která zájemcům 
umožňovala přístup  4 hodin denně  S jakým se to 

setkalo ohlasem? 

Nesouhlasíme se skrytým zvyšováním přímé vyučovací povinnosti  Co najdete v Týdeníku ŠKOLSTVÍ číslo 8/2021 (vyšel 24. 2. 2021) 

Detailní informace o 
očkování  naleznete na  
webu svazu zde:  

OČKOVÁNÍ - UČITELÉ 

https://www.facebook.com/cmosps/?fref=ts
https://twitter.com/skolskeodbory
mailto:pecenka.petr@cmkos.cz?subject=Odhlasit%20zasilani%20Newsletteru%20CMOS%20PS
http://skolskeodbory.cz/soubory-ke-stazeni/9
http://www.e-sondy.cz/
https://www.facebook.com/koneclevnychucitelu/
http://www.skolskeodbory.cz/index.php
https://www.youtube.com/channel/UCZVwFoi0OpF2znVmzrrruKw
https://www.facebook.com/skolskeodbory.cz/?modal=admin_todo_tour
http://www.tydenik-skolstvi.cz/
http://www.tydenik-skolstvi.cz/
http://www.tydenik-skolstvi.cz/
https://skolskeodbory.cz/zacala-registrace-ucitelu-kvuli-ockovani
s-navratem-do-skol-1-brezna-souhlasime-ale-za-urcitych-podminek
https://skolskeodbory.cz/zacala-registrace-ucitelu-kvuli-ockovani

