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Vážený pane předsedo vlády,
obracíme se na Vás v souvislosti s ukončeným platným Mimořádným opatřením Mi ni sterstva
zdravotnictví ČR upravujícím provoz škol a školských zařízení. Od tohoto pondělí, tj. 13. září
2021, přestala ve školách a školských zařízeních platit povinnost zajištění screeningového
testování dětí a žáků a s tím spojená povinnost zaměstnanců prokazovat se OTN (ukončeným
očkováním, negativním testem nebo proděláním nemoci covid-19).
Z přehledu aktuální situace v České republice zveřejněného na webových stránkách
Ministerstva zdravotnictví je patrné, že průměrná týdenní incidence nemoci covid-19
na 100 tisíc obyvatel neustále roste. V Praze se navíc kvůli šíření této nemoci a desítkám
nakažených včera uzavřela ZŠ Chmelnice, ve Středočeském kraji pak je uzavřena ZŠ Vraňany.
Lze očekávat, že situace ve školách se bude i kvůli nedostatečné proočkovanosti nadále
zhoršovat nejen v hlavním městě, ale i jinde v ČR. Apeluji na Vás, abyste nepodceňovali
potřebu zachování screeningového testování na úrovni všech krajů ČR. Jsme přesvědčeni o
tom, že děti si zaslouží naši patřičnou pozornost a nemají být zatahovány do volební kampaně .
Rozhodně na nás stávající situace nepůsobí tak pozitivně, jak prezentoval Váš ministr
zdravotnictví na tiskové konferenci, ani dojmem, že “makáte do roztrhání těla”.
Z tohoto důvodu se Vás, pane premiére, ptáme, jaké reálné opatření máte v plánu zavést,
abyste předešli masivnímu celoplošnému uzavření škol, které si už Česká republika nemůže
dovolit. Jaké máte plány do nadcházejících dní? V porovnání s ostatními evropskými státy patří
české školy mezi ty nejdéle uzavřené, kdy téměř celý předchozí školní rok byl omezen
opatřeními která, se značně podepsaly na vzdělávání, ale i na duševním zdraví žáků a studentů.
K jakému počtu nakažených budeme muset dojít, aby byla vytvořena strategie pro zaji ště ní a
udržení bezpečného prostředí ve školách?
Za Prahu požadujeme okamžité zajištění financování testování na covid-19, alespoň
do podzimních prázdnin, opět ve výši 200 Kč na testovaného žáka. A to pro všechny školy
na území hlavního města Prahy, od pondělí 20. září 2021. Zřizovatelé škol by měli mít právo
se minimálně dobrovolně rozhodnout, zda dle své místní situace od pondělí nezváží
pokračování preventivního testování svých studentů a žáků.
V žádném případě nechceme dopustit, aby aktuální politická situace v naší zemi dovedla škol y
do další vlny pandemie tak, jako jste to umožnil loni před krajskými volbami. Jsme
si samozřejmě vědomi, že rodiče i děti mají možnost využít testování v oficiálních te stovacích
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centrech, zcela zdarma. Září je jeden z nejvíce zatěžujících měsíců v roce pro všechny rodiče
i děti, zejména s ohledem na návrat do školního roku a časové možnosti rodin. Není možné
je zatěžovat dalším “domácím úkolem”, který si vláda neudělala.
Současné platné opatření spojené s povinností mít zakrytá ústa a dýchací cesty během výuky
je značně diskomfortní, pro žáky omezující a nezaručuje zabránění šíření nemoci covid-19.
Vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci a nárůstu počtu nakažených se hlavní město
Praha přiklání k možnosti zavedení opětovného testování primárně neinvazivními PCR testy
v intervalu jednou za 14 dní a nikoliv týdně, jak tomu bylo doposud. Hlavní město tuto formu
přesnějších PCR testů prosazuje už dlouhodobě a je schopno zajistit dostatečné kapacity
pražských laboratoří, což už před začátkem nového školního roku předběžně komunikovalo
i ve spolupráci se svými městskými částmi. Rozpočet hlavního města Prahy však není schope n
finančně pokrýt náklady s tím spojené. Věříme, že i Vaší prioritou je zajistit bezpečnost žáků
ve školách, zachování prezenční výuky a komfort žáků a studentů při výuce, proto je potřeba
zajistit financování ze státního rozpočtu.
Předem děkujeme za pozornost, kterou věnujete tomuto dopisu.
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