
Poslední 2 roky pohledem rodiče
Je téma zážitků rodin v době covidové dnes ještě aktuální?

Mgr. Pavla Drbalová, matka 3 dětí (SŠ, ZŠ, MŠ), pedagožka, lektorka

Ano:

- Důsledky (finanční, psychické) budou řešit rodiny a jejich členové ještě mnoho let.

- Je nutno říci jasné NE bránění přístupu nezletilých ke vzdělávání a volnočasovým

aktivitám (včetně sportu, rehabilitace) naživo (prezenční formou).

- Je nutno říci jasné NE jakékoliv diskriminaci (např. podmínka očkování)

nezletilých ve vztahu ke vzdělávání, sebeuplatnění (kroužky), socializaci (vztahy

mimo rodinu - vrstevníci, dospělí).

- Je potřeba zabránit tomu, aby se vše mohlo znovu opakovat!!!

Nebo jsou snad naše děti opět na posledním místě? 

Ony vnímají a budou si pamatovat, jak se k nim chováme.
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✔



Právní pozadí: stát/rodič ➡️ dítě
 Úmluva o právech dítěte (č. 104/1991 Sb.): ✔

Čl. 3: Všechny činnosti týkající se dětí musí být v jejich nejlepším zájmu.

Čl. 2: Každému dítěti bez jakékoliv diskriminace.

 Občanský zákoník (č. 89/2012 Sb.): ✔

§ 855 (2): Účelem povinností a práv k dítěti je zajištění morálního a hmotného

prospěchu dítěte. Tedy: Rodiče musí konat v souladu se zájmy dítěte.

§ 858: Rodičovská odpovědnost zahrnuje povinnosti a práva rodičů, která spočívají

v péči o dítě, zahrnující zejména péči o jeho zdraví, jeho tělesný, citový,

rozumový a mravní vývoj, v ochraně dítěte, v udržování osobního styku s dítětem,

v zajišťování jeho výchovy a vzdělání, v určení místa jeho bydliště, v jeho

zastupování a spravování jeho jmění; vzniká narozením dítěte a zaniká, jakmile

dítě nabude plné svéprávnosti. Trvání a rozsah rodičovské odpovědnosti může

změnit jen soud.
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https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-104

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-104
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89


Právní pozadí: vzdělávání ➡️

dítě
 Školský zákon (č. 561/2004 Sb.): ✔

§ 2 (1): Vzdělávání je založeno na zásadách

a) rovného přístupu každého státního občana České republiky nebo
jiného členského státu Evropské unie ke vzdělávání bez jakékoli
diskriminace z důvodu rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, víry a
náboženství, národnosti, etnického nebo sociálního původu, majetku,
rodu a zdravotního stavu nebo jiného postavení občana…

c) vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a
důstojnosti všech účastníků vzdělávání…

§ 2 (2): Obecnými cíli vzdělávání jsou zejména

c) pochopení a uplatňování zásad demokracie a právního státu,
základních lidských práv a svobod spolu s odpovědností a smyslem
pro sociální soudržnost…
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https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-561

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-561


Právní pozadí: pedagog ➡️

dítě§ 22 b (školský zákon) pedagogický pracovník je povinen ✔

b) chránit a respektovat práva dítěte, žáka nebo studenta,

c) chránit bezpečí a zdraví dítěte, žáka a studenta a předcházet všem formám

rizikového chování ve školách a školských zařízeních,

d) svým přístupem k výchově a vzdělávání vytvářet pozitivní a bezpečné klima ve

školním prostředí a podporovat jeho rozvoj,

e) zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje…

§ 29 (1) Školy a školská zařízení jsou při vzdělávání povinny přihlížet k základním

fyziologickým potřebám žáků a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a

předcházet vzniku sociálně patologických jevů.

(2) Zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví žáků při vzdělávání.
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Co jsou zájmy/potřeby dětí?

Fyzická pohoda:

 potřeba dýchat, jíst a pít, 

 potřeba pohybu a odpočinku,

 potřeba tělesné integrity (nedotknutelnost, celistvost),

 potřeba tepelného pohodlí (bydlení, ošacení, tj. ekonomická stabilita rodiny, 

státu), 

 potřeba přístupu k prevenci a zdravotní péči v případě potřeby.

Vycházím z potřeb lidské bytosti obecně a z definice zdraví 

(WHO, 1948) jako stavu fyzické, psychické a sociální pohody.

Každý dle vlastního hodnotového 

žebříčku by pořadí a obsah stanovil jinak – tzv. 

individuální hierarchie nezbytností.

Obr. zdroj: https://faei.cz/deti-nemohou-byt-obetmi-naseho-strachu/

Maslowova potřebná pyramida – sociální, duchovní, biologické,  

zdroj: https://cs.puntomarinero.com/the-basic-needs-of-people/
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https://faei.cz/deti-nemohou-byt-obetmi-naseho-strachu/
https://cs.puntomarinero.com/the-basic-needs-of-people/


Co jsou zájmy/potřeby dětí?
Psychická pohoda: rozvoj, zrání, harmonizace psychické i duševní stránky:

 pocit bezpečí – tzn. přijetí vlastní osoby sebou a ostatními (ideálně

bezpodmínečně), víra v možnost ochrany vlastní osoby na základě funkčního

právního státu (soudy, vojsko, policie),

 pocit výjimečnosti, užitečnosti (sebeuplatnění, uznání od okolí) – tzn. chápání

smyslu a hodnoty vlastní existence,

 vnímání možnosti vlastní budoucnosti a jejího ovlivňování vlastním rozhodováním

a konáním,

 touha po poznání, možnosti rozšiřování a prohlubování vědomostí a dovedností

(bez neodůvodněných podmínek),

 možnost aktivně trávit volný čas dle vlastních zájmů, možnost rozvíjet své

talenty (kroužky) a prožívat radost.

* Zdroj: https://www.lidovky.cz/orientace/veda/vzdelani-prodluzuje-zivot-vedci-zkoumaji-cim-to-je.A190531_205152_ln_veda_ele

https://www.irozhlas.cz/zivotni-styl/spolecnost/nadeje-doziti-cesko-vzdelani_2102150500_jab

* Schulzová, K. Žijí “bílé límečky” déle? A jak ovlivňuje tento fenomén 

intragenerační spravedlnost českého důchodového systému? Brno, 2018. 

https://is.muni.cz/th/j9ado/BP_Kristyna_Schulzova_347642_18.4.2018.pdf
* Health Affairs,2008,27,p.350-360, výběr a překlad MUDr. Eliška Potluková, Ph. D.

https://zdravi.euro.cz/clanek/postgradualni-medicina/vzdelani-prodluzuje-zivot-383294
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* Nižší dosažené vzdělání dle statistik snižuje pravděpodobný věk dožití. 

https://www.lidovky.cz/orientace/veda/vzdelani-prodluzuje-zivot-vedci-zkoumaji-cim-to-je.A190531_205152_ln_veda_ele
https://www.irozhlas.cz/zivotni-styl/spolecnost/nadeje-doziti-cesko-vzdelani_2102150500_jab
https://is.muni.cz/th/j9ado/BP_Kristyna_Schulzova_347642_18.4.2018.pdf
https://zdravi.euro.cz/clanek/postgradualni-medicina/vzdelani-prodluzuje-zivot-383294


Co jsou zájmy/potřeby dětí?

Sociální pohoda:

 Možnost navazování, rozvíjení a prohlubování

sociálních vazeb s rodinou (včetně prarodičů), vrstevníky i ostatními občany.

„To, že udržování přátelských vztahů a společenského života skutečně seniorům prospívá, vyplývá ze

studie australských vědců, kterou uveřejnil odborný časopis Journal of Epidemiology and Community

Health a potvrdila i pražská gerontoložka Iva Holmerová. Podobné zážitky totiž de facto trénují a

posilují mozek.“
Zdroj: https://www.idnes.cz/onadnes/zdravi/pratelstvi-prodluzuje-seniorum-zivot.A050626_124434_zdravi_pol

Švýcarská studie 500 seniorů z Berlína, publikovaná v odborném časopise Evolution and Human Behavior,
zdroj: https://www.bety.cz/deti-a-rodina/clanky/20617/Pece-o-vnoucata-prodluzuje-zivot-O-kolik-let

„Není to jen tak, že vnoučata jsou důležitá pro své prarodiče. Funguje to i naopak, prarodiče jsou

velmi důležitým faktorem pro rozvoj dětí. Děti potřebují komunikaci s lidmi rozvíjet, učit se vyjadřovat,

a právě v tom jim mohou prarodiče pomoci. Takto strávený čas nerozvíjí jen centrum řeči, ale také celý

mozek. A právě to je velmi klíčovým faktorem. Největší část mozku se totiž rozvíjí do třech let věku

dítěte.“ Zdroj: https://damskydenik.cz/vztahy/pece-o-vnoucata-prodluzuje-prarodicum-zivot/
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https://www.idnes.cz/onadnes/zdravi/pratelstvi-prodluzuje-seniorum-zivot.A050626_124434_zdravi_pol
https://www.bety.cz/deti-a-rodina/clanky/20617/Pece-o-vnoucata-prodluzuje-zivot-O-kolik-let
https://damskydenik.cz/vztahy/pece-o-vnoucata-prodluzuje-prarodicum-zivot/


V posledních dvou letech se život našich 

dětí: a) nezměnil, b) zlepšil, c) zhoršil?
Příklady ze života – fyzické potíže - roušky:

 Soud vyhověl žádosti rodičů a zrušil nařízení požadující roušky, byla natočena reportáž pro CNN

Prima News, přesto se život chlapce s fyzickými problémy se zakrýváním dýchacích cest

nezlepšil. Ve škole byl i nadále nucen masku používat. IP ✔

 I přes fyzické potíže se zakrytím nedostal výjimku a bylo mu prakticky znemožněno se téměř celý

ročník účastnit prezenčního vzdělávání. Při přezkoušení v pololetí si jej učitelka (zastánkyně

roušek) vychutnala a poprvé dostal horší známku na vysvědčení. Po celou dobu nařízení zakrytí

dýchacích cest čelí potížím se spolužáky (udání). Několikrát reportáž CNN Prima News. MD ✔

 Pro prokazatelné fyzické potíže se zakrytím dívce byla udělena výjimka (na základě vyjádření

lékařů mohla navštěvovat školu bez omezení), ale před nepříjemnými poznámkami okolí

(spolužáků a učitelů) ji neuchránila. Kvůli přetrvávajícím konfliktům kvůli odhalenému obličeji

rodiče dívku ze školy nakonec odhlásili, aby bránili její psychický stav. Natočena reportáž pro CNN

Prima News. VB ✔
Neuroložka Dr. Margarite Griesz-Brisson MD, PhD. o rouškách, 

zdroj: https://www.facebook.com/watch/?v=977681366052139
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https://www.facebook.com/watch/?v=977681366052139


Vsuvka – roušky - v českých školách od 18. 9. 2020 do 10. 3. 2022 (s třítýdenní pauzou v červnu 21)

Doc. PhDr. D. Havrlentová, Ph.D. k opatřením (zakrývání dýchacích cest, distanční výuce) a 
jejich vlivu na psychický vývoj dítěte podle věkových skupin:
Zdroj: https://www.infovojna.sk/article/video-psychologicka-o-dobe-covidovej-ruskach-detoch-a-dopadoch-korona-hysterie-na-ich-vyvin 11. 12. 2020

Rozlišujeme tři socializační pilíře dítěte (rodina - škola/učitel - vrstevníci). Narušením vznikají patologie, psychické potíže.

0 – 3: Neverbální komunikace byla ve vývoji lidstva dříve než mluva. Nejmenší vnímají lidi, kteří jej obklopují (předně matka, sourozenci), emočně. Sice
nerozumí, ale jsou nadměrně vnímavé k podnětům kolem sebe (dotyk, vstřícná mimika, intonace). Nejdůležitější pro ně je pocit bezpečí (zabránit stresu).
Dobře emocionálně sycené dítě (bez citové deprivace) má zájem o cizí lidi, zkoumá je, reaguje na oční kontakt a úsměv, odezírá a zrcadlí (základ socializace).

3 – 6: Dítě se socializuje. Osamostatňuje se, ale vrací se k matce (rodina zůstává na prvním místě) pro ujištění, že koná správně. V případě znemožnění dítěti
sledovat mimiku obličeje je nutno doplnit k samotným slovům informace jiným způsobem (více vysvětlovat, intonovat, zřetelněji artikulovat - logopedie,
gestikulovat, dotýkat se - pohlazení).

7 – 9: Psychologové mladší školní věk nazývají obdobím klidu (děti jsou spolupracující). Pro socializaci dítěte je nezbytné, aby docházelo ke styku s učitelkou
(škola) a současně, aby se mohlo vracet do vstřícné rodiny. Ještě stále potřebují ujištění správnosti svého konání. Při absenci mimiky je nezbytné častější
potvrzení slovní i neverbální. Pro dobrou socializaci dítěte je přijatelné, aby zažívalo stres či frustraci odpovídající věku (to jej posílí). Opakovaný, pravidelný
nebo extrémní stres / frustrace je pro dítě neúnosné a zakládá na psychické poruchy (aktuálně roste agresivita, paranoia atd.).

10 – 15: Adolescenti: Jedinec odhaluje nové obzory (intimní oblast, hormonální bouřka). Potřebuje se zorientovat v tom, co se děje s ním, a vytvořit si svůj
vztah k širšímu okolí. Nutnost sociálních kontaktů s vrstevníky! Při komunikaci přes zprávy (sms, sociální sítě) chybí nonverbální vrstva komunikace (mimika,
intonace) a častěji dochází k nedorozuměním a hádkám.

15 – 20: Teprve po 18 roku se završuje vývoj osobnosti. Mladí se potřebují potkávat, navazovat vztahy, vyměňovat si zkušenosti, ale i zažertovat.

Dospělí: Jsme tím, jaké role naplňujeme (např. v domácnosti v roli matky, v práci v roli učitelky). Práce je obrovskou hodnotou, která umožňuje využít
znalosti, budovat domácnost, vychovávat děti. Pokud se člověk dostane do situace, kdy mu jde o holý život, stává se šelmou zahnanou do kouta. V nedávném
období se pracovalo na taktice, ale chyběla strategie, tedy uvažování o budoucnosti (především o kvalitě života našich dětí). Část lidí se zapouzdřila v názoru z
3/2020 a žije ve velké panice z nemoci. Část lidí ráda předá vládu nad svým životem do rukou druhých, aby se nemusela zajímat a činit rozhodnutí. Člověk je
tvor sociální. I přes potíže (fyzické, psychické, ekonomické) lidé přijímají i nepříjemná nařízení na základě tlaku okolí. Viz Milgramův (elektrošoky) experiment
o podléhání autoritám a podobně i Stanfordský (vězeňský) experiment o tlaku sociálních skupin.

Starší lidi: možnost urychlení demence nedostatečným okysličením mozkových buněk, možnost rychlejšího stárnutí neokysličených buněk těla. V době
lockdownu umírají lidé v samotě, bez rozloučení a blízkosti svých příbuzných.
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PD: Můj osobní názor je, že roušky mají především tři funkce:

- jedná se o iluzi ochrany, o iluzi, že vláda a občané dělají to nezbytné, aby ostatní a sebe chránili („moje rouška chrání tebe…“), využití strachu, zneužití soucitu,

- jedná se o psychologický nástroj, který v lidech vyvolává strach z kontaktu s ostatními, snižuje tzv. „mobilitu“ a v důsledku toho dle víry vládních epidemiologů i šíření viru,

- jedná se o politický nástroj, díky kterému je i na ulici hned na první pohled jasné, kdo je dost vystrašený na to, aby poslechl jakékoliv nařízení („společně to zvládneme“).

https://www.infovojna.sk/article/video-psychologicka-o-dobe-covidovej-ruskach-detoch-a-dopadoch-korona-hysterie-na-ich-vyvin


V posledních dvou letech se život našich 

dětí: a) nezměnil, b) zlepšil, c) zhoršil?

Příklady ze života – fyzické potíže – pohyb, zájmy, pohodlí - teplo:

 Dívce se skoliózou a rychlým růstem ve věku puberty znemožnění navštěvovat fyzioterapeuta a

plavání (vládní nařízení lockdownu) zapříčinilo zhoršení stavu (tvoří se hrb). K fyzickým se přidaly i

psychické problémy. K vodnímu pólu se dívka už nevrátila. Na opakované pokusy o komunikaci

odpověděl jeden politik s apelem, ať dívku rodiče nechají co nejdříve naočkovat. MB ✔

 Covidová opatření znemožnila chlapci trénovat a účastnit se titulárních soutěží a tanečních lig své

věkové kategorie, ve kterých měl (ten rok naposledy) šanci stát na stupni vítězů. Pro výhrady rodiny

k opatřením byl při vyhodnocování následných soutěží patrný neobjektivní přístup poroty. Starší bratr

další trénování ve stejném sportu vzdal. U obou ztráta motivace. LT ✔

 Ve škole byly děti nuceny sedět v opravdu studených učebnách (nařízené větrání). Někde dokonce na

jídlo nesměly do jídelny, bylo jim nošeno v plastových přepravkách do třídy, aby údajně nedošlo k

narušení homogennosti skupiny…

Zájmové aktivity pro děti v době covidové: 

https://www.facebook.com/TEPfactor/videos/859307274936731
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V posledních dvou letech se život našich 

dětí: a) nezměnil, b) zlepšil, c) zhoršil?
Příklady ze života – ekonomická stabilita, práva:

 Z důvodu vládních nařízení bylo rodině prakticky znemožněno vydělávat peníze, poněvadž oba
rodiče pracují ve stejné firmě (sezónní ubytování). V době nařízené distanční výuky a současně
zavření obchodů byla finanční situace rodiny dále ztěžována, když bylo nutno platit poštovné
za každý on-line nákup učebních pomůcek potřebný při domácím vzdělávání. ZP ✔

 Dítě v soukromé MŠ nebylo v inkriminovaný den vůbec fyzicky přítomno (odhlášeno rodiči týden
před dovolenou, aby se zajistila možnost na dovolenou odjet), přesto bylo na základě seznamu
klientů nahlášeno jako rizikový kontakt, uvaleno do karantény na 14 dní a nuceno k PCR
testování výtěrem z nosu (negativní). VŠ ✔ Několik žalob na nezákonnou (neodůvodněnou)
karanténu u podobných příběhů v běhu.

 I přes laboratorně potvrzené protilátky a PCR test negativní bylo dítě opakovaně uvrženo do
karantény na základě zápisu v třídní knize (seznamu dětí přítomných ve škole). Skutečný
kontakt s pozitivně testovaným (tzv. rizikový kontakt) neověřován ani školou, ani KHS.
Neodůvodněné omezení osobní svobody. Soud probíhá. MD ✔
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Období - 12.4.2021 - 14.6.2021:

počet testů AG testů - 8.649.041

počet pozitivních AG testů - 3.507

PCR konfirmováno - 961

falešná pozitivita - 72,6 %

podíl pozitivních PCR testů na celkovém počtu AG 

testů - 0,0111 %

náklady - 575.021.459 Kč

náklad na jednoho pozitivně zjištěného - 598.357,- Kč 

Zdroj: https://vratmedetidoskoly.cz/temer-600-milionu-korun-za-testovani-deti-ve-

skolach-vyhodny-byznys-postaveny-na-zkreslenych-datech/ JL ✔

Zdroj cen: https://www.novinky.cz/veda-skoly/clanek/dve-petiny-nakaz-zjistenych-u-

deti-od-dubna-odhalilo-testovani-ve-skolach-40364864

Období 1.9.2021 - 14.9.2021:

počet testů AG testů - 2.984.388

počet pozitivních AG testů - 1.143

PCR konfirmováno - 401

falešná pozitivita - 64,92 %

podíl pozitivních PCR testů na celkovém počtu AG testů -

0,0134 %

náklady - 104.453.580 Kč

náklad na jednoho pozitivně zjištěného - 260.483,- Kč

data nedodal Pardubický kraj JL ✔

Zatím poslední test ve školách 14. 2. 2022 - Co k tomu říká MZDR? 

https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2022/02/Testovani-ve-skolach-v-lednu-a-unoru-

2022-souhrnne-shrnuti.pdf

https://www.mzcr.cz/tiskove-centrum-mz/testovani-ve-skolach-a-firmach-dnes-konci/

Komu platila VZP za testy? 

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-zivot-v-cesku-nejvetsi-pojistovna-prolomila-

tajemstvi-rekla-komu-platila-za-testy-192923

Vsuvka – testy ve školství:

PD: Můj názor je, že podmiňování školní docházky testy způsobuje především:

- likvidaci právního systému země (podmíněný přístup ke vzdělávání garantovanému Ústavou, LZPS a mezinárodními úmluvami),

- likvidaci ekonomické stability země (státní peníze na testy, které neléčí),

- likvidaci psychiky žáků a studentů (presumpce viny nakažlivosti bezpříznakových, nálepkování nezodpovědnosti v případě odmítání testů),

- ohrožení fyzického zdraví dítěte (aktuálně šťouráním v nose, dlouhodobě odebráním důvěry ve své vnímání vlastního zdraví - nemoci).
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V posledních dvou letech se život našich 

dětí: a) nezměnil, b) zlepšil, c) zhoršil?
Příklady ze života – psychické/sociální potíže: 

 Podmiňování povinné školní docházky testováním na přítomnost viru - důsledky: 10 letý chlapec má potřebu před setkáním
s návštěvou v domácím prostředí změřit si teplotu a návštěvě tak prokázat, že je zdravý. Presumpce viny (předpokládání
nakažlivosti u bezpříznakových) pěstovaná v našich nejmenších. JF ✔

 Z důvodu nedodržování opatření (roušky) se ocitla dívka v nepřízni ředitele školy i pedagogů a spolužáků. Byla vyloučena z
internátu a ve třetím ročníku na závěrečném vysvědčení dostala z předmětu známku nedostatečnou, i když její práce za 9
měsíců prokazatelně odpovídala známce chvalitebná. Případ byl přezkoumán školní inspekcí, která dala za pravdu
studentce. Pro psychické potíže dívka v péči psychologů. Je připravováno trestní oznámení na učitelku (pro šikanu) a
ředitele (pro spolupráci). KŠ ✔

 Znemožnění docházky do školy a na kroužky (lockdown) zapříčinila ztrátu motivace k učení i zájmovým aktivitám,
rozvinula se závislost na počítačích a psychické potíže projevující se i somaticky. BD ✔

 Dlouhá doba distanční výuky a povinnost zakrytí dýchacích cest způsobily u chlapce rozvinutí sociální fobie, potvrzené
dětským krizovým centrem, dětskou psycholožkou a psychiatrickou pohotovostí v Motole. Ze zdravotních důvodů přerušil
studium na učilišti a v tuto chvíli je evidován na úřadu práce. LK ✔

 Porovnání vědomostních výsledků žáků 9. tříd a maturantů mezi roky 2018 – 2022? Kvalita vzdělávacího procesu během
distanční výuky a dopad na vztah ke studování a plnění povinností?

 Kolik studentů v posledních dvou letech předčasně ukončilo studium (úplně nebo přešlo na dálkové, domácí vzdělávání)?

 Psychika dětí a dospívajících - sebevraždy, sebepoškozování, závislosti, útěky z domova, smutek, strach? Přístup k
vyšetření v PPP nebo jiné pomoci psychologa obtížný – dlouhá čekací doba.
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Kdo mohl chránit zájmy dětí? 

Dítě/nezletilý 

Žák/student

Vláda

MZDR/MŠMT

Prezident

Politici

PS/Senát

Obecní zastupitelé

Zřizovatelé škol

Soudy

Ombudsman

OSPOD

Policie

Zdravotník

Pediatr

Fyzioterapeut

Logoped

PPP

Škola

Ředitelé

Pedagog

Lektor

Rodič/příbuzný

Zákonný zástupce
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Kdo a jak bránil zájmy dětí? 
 Iniciativy (rodičů) za naše děti: 

Vraťme děti do školy – bez podmínek! 

Skupina založena 9. 11. 2020 – zakladatelky Pelikánová, Drbalová, Maříková, fb k 2/22 – členů 16 600, https://www.facebook.com/detidoskoly

Stojíme za názory našich dětí aneb děti mluví (děti kreslí své pocity, viz příklady)

Skupina založena 18. 1. 2021 – Veronika Bulková, fb k 2/22 – členů 645, veřejná: https://www.facebook.com/groups/2756831764531592

Na děti nám nesahejte!!! 

Skupina založena 1. 2. 2021 – Jiří Kudrfalz, Daniela Boháčová, fb k 2/22, členů 23 700, soukromá skupina.

Nesahejte nám na děti – Official

Skupina založena 15. 2. 2021 –Šulcová, Šulc, Hynek, Farářová, fb k 2/22, členů 5 800, soukromá skupina. https://www.nesahejtenamnadeti.cz

Rodiče a učitelé, spojme se!

Skupina založena 24. 2. 2021 – Bärtlová, Bažantová, fb k 2/22 – členů 7 300, soukromá skupina.

Děti do škol/ek bez podmínek! Tečka.

Skupina založena 28. 3. 2021 – Teri Beri, Alda Svoboda, Sofie Samuel, fb k 2/22 – členů 26 200, soukromá skupina.

Děti do škol bez podmínek

Skupina založena 20. 4. 2021 – Žižková, Wittmayerová, Stanko, podpora Semeckého, fb k 2/22 – členů 1 400, veřejná: https://www.facebook.com/groups/detidoskolbezpodminek

ATD.

JT syn 13 ✔

VB Matěj 13 ✔
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Kdo a jak bránil zájmy dětí? 
 Dopisy, výzvy, návštěvy, rozhovory s řediteli / zřizovateli škol, politiky, hlavní

hygieničkou…

Např. 26. 1. 2021 na MŠMT řediteli kanceláře ministra panu PhDr. Flieglovi předány vytištěné a svázané kopie
dopisů, které občané (rodiče, děti, lékaři, fyzioterapeuté, lektoři, atd.) elektronicky posílali politikům k tématu
umožnění přístupu dětí k prezenčnímu vzdělávání, kroužkům, sportu atd. bez podmínek. Ministr nás nepřijal.

Zdroj: https://vratmedetidoskoly.cz/otevreny-dopis-iniciativy-vratme-deti-do-skoly-ministrovi-skolstvi-plagovi/, https://vratmedetidoskoly.cz/26-1-2021-jsme-predali-
otevreny-dopis-a-dopisy-rodicu-a-studentu-za-otevreni-skol-ministrovi-skolstvi/.

Např. 3. 5. 2021 setkání s hlavní hygieničkou ČR MUDr. Pavlou Svrčinovou, Ph.D. a zástupci veřejnosti: Ing. J.
Lank, Mgr. Věra Komárová, PhDr. Jaroslav Šturma, ředitelka ZŠ Mgr. Jaroslava Janů.

Zdroj: https://vratmedetidoskoly.cz/vratme-deti-do-skoly-na-schuzce-s-hlavni-hygienickou-cr/

Např. 3. 1. 2022 skupina rodičů požádala o setkání s ministrem zdravotnictví kvůli výhradám k podmiňování
školní docházky testováním, nepřijati, otevřený dopis podán na podatelnu.

Zdroj: https://www.facebook.com/RaptorTV.cz/videos/450081476749194

Např. 21. 4. 2021 učitelky před MŠMT chvilinku náhodou (neoficiálně) hovořily s panem

ministrem Plagou. Na toto setkání se pan ministr ještě 1. 9. 21 v živém vstupu při

konfrontaci s paní Komárovou odvolával s tím, že s občany o situaci aktivně hovoří.

Zdroj: https://www.ceskatelevize.cz/porady/1096898594-udalosti-komentare/221411000370901/?fbclid=IwAR34cMvmGbuMGftOOQgs34Q8xZclZTfXAUqviOotj0ba1O-iLyDauHPLiLo

ATD.
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Kdo a jak bránil zájmy dětí? 
 Petice 1. pochybnosti: cca květen 20 - Hnutí Cesta 

13. 5. 20 – Petice za dobrovolnost očkování proti koronaviru (LLP a Rozalio) e-podpisů 8 989, https://e-petice.cz/petitions/petice-za-dobrovolnost-ockovani-proti-
koronaviru.html?fbclid=IwAR2NMCTXxEazh4TWUk5yVWD-Li1vHdw7XQ9J71_Zln2lYQ5Z0vrO81uLF_I.

18. 8. 2020 – Petice s názvem Odmítáme roušky na ZŠ (autor Martin Šimek) e-podpisů 9 800,
https://www.petice.com/odmitame_rouky_pro_dti_na_zakladnich_kolach?fbclid=IwAR37f3wbdZqiB0Eo_LE4owJwSIcMvwsTd5tnZbgx5z5KYozIw6rqENiu2FU.

1. 10. 20 - Otevřený Dopis lékařů (Hnízdil, Pirk, Šmucler…) e-podpisů 80 500, 8. 12. 20 předáno PS a vládě celkem cca 5 000 fyzických podpisů,
reakce MZD 14. 1. 21 – pochybení neshledali. Na projednávání v petičním výboru si připravil prezentaci V. Čížek a 28. 3. 2021 dal pan Chaun na
svůj TV kanál na youtube. Za 24 hodin ji shlédlo přes 65 000 lidí, poté smazáno. 30. 3. se uskutečnila on-line prezentace před petičním výborem,
petice přijata, změna nenastala. https://www.petice.com/oteveny_dopis_leka_vlad_parlamentu_a_mediim_ohledn_tzv_koronavirove_kriz?fbclid=IwAR1u4Vy-
AR7CnsT3X_Qmpou7PBG1k9srSLIx9KdFUxQMnVGuVH6wYMZKhy8, https://blog.aktualne.cz/blogy/jan-hnizdil.php?itemid=39440.

29. 10. 20 - Zdravé fórum (Komárová, Janeček, Tománek) e-podpisů 20 700, veřejná diskuse v petičním výboru plánována, ale na poslední chvíli
zrušena, https://www.petice.com/vrame_zemi_do_normalu?a=159272&fbclid=IwAR0FOMnHILDLesExhpUQF82LAgMVN12TzADo5dwGkHKANDHxL7mu1bLlAxI.

Fb ZF 25 000 likes, 8/21 slyšení před senátem, https://www.facebook.com/zdraveforum/

5. 2. 21 – Nesahejte nám na děti (Šulcová, Bartoš, Zoubková, Sigety) - e-podpisů 7 500, https://www.petice.com/vzkaz_rodi_vlad_r_a_parlamentu_r_-
nesahejte_nam_na_dti_-?fbclid=IwAR2AZO4_gbrMgYy6ULJxTzCAmbMHA6ja3EeObUdF20EPKwuwWVPWgaNdjEs.

12. 2. 21 – Děti do škol bez testů (Fukanová, Sýkorová) e-podpisů 6 000, https://www.petice.com/dti_do_kol_beztest?u=5050818&s=82899920.

30. 3. 21 - Vraťme děti do školy (Pelikánová) e-podpisů 14 600, https://e-petice.cz/petitions/do-skoly-jedine-bez-podminek-bez-rousek-testovani-a-ockovani-proti-

covidu.html?fbclid=IwAR1uSs78K7J0mrxBkdknnqFV5Z3VgHU6LyOUPaMW6KX3Mhf7dWS2-f-t828. Po jednom týdnu měla petice 10 000 elektronických podpisů a dne 7. 4. byla
předána místopředsedkyni Petičního výboru Monice Jarošové. Dne 26. 4. předáno 4 857 fyzických podpisů. Veřejné slyšení petice 21/P/2021
(Rajchl, Cimprichová, Semín, Hrabák, Havlíček) dne 8. 3. 22 v počtu více jak 23 000 fyzických podpisů.
https://www.facebook.com/RaptorTV.cz/videos/3244961555826152.

15. 4. 21 – Petice za návrat dětí do škol bez podmínek a podpora Semeckého (Wittmayerová…) e-podpisů 14 300,
https://www.petice.com/petice_za_navrat_dti_do_kol_bez_podminek_a_na_podporu_editele_waldorfske_koly_v_semilech_ivana_semeckeho?fbclid=IwAR1KfxFYV2r7fjqHmJRH93lFej_MLP2-
hP3dHIEQ68qGsJ0hpgH8PSsC3oA.

Prosinec 21 – Deklarace studentů (Baudyš, Janeček, Landa, Nielsen, Olbert, Vondráček) e-podpisů 6 000, https://deklaracestudentu.cz.

6. 1. 22 – Deklarace pedagogů a psychologů (Semecký, Rajchl, Studnička, Stach, Vrána) ) e-podpisů 11 400, https://deklaracevzdelavani.cz.

10. 3. 22 - Charta 22 (Beran, Nielsen, Rajchl) e-podpisů 20 800, https://charta2022.cz/charta-2022/ ATD.
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Kdo a jak bránil zájmy dětí? 
 Stížnosti, žaloby, trestní oznámení, soudy: 

ROUŠKY: Městský soud v Praze rozsudkem č. j. 18 A 59/2020 224 rozhodl, že Ministerstvo zdravotnictví

minimálně od 21. října 2020 nařizovalo zahalování obličeje nezákonně a právoplatně toto nařízení zrušil k

21. 11. MZ dostalo za úkol nové nařízení opatřit pádnými argumenty, což neučinili! http://stavbeznouze.cz/wp-

content/uploads/2020/11/201113_MS-PHA-18-A-59-2020_rozsudek_anonymizovaný.pdf

DISKRIMINACE PROTILÁTEK: NSS v Brně rozsudkem č. j. 9 Ao 13/2021 – 36 rozhodl, že Ministerstvo

zdravotnictví jednalo v rozporu se zákonem, když v mimořádném opatření (č. j. MZDR 14601/2021-

21/MIN/KAN a další) nezákonně (v čl. I bodu 16) podmínil vstup do některých prostor a na některé akce

prokázáním negativního výsledku testování na přítomnost sekvencí viru SARS-COV-2 či dokončeného

očkování proti onemocnění COVID-19. https://www.zakonyprolidi.cz/judikat/nsscr/9-ao-13-2021-36

PODMIŇOVÁNÍ AKTIVIT TESTOVÁNÍM na přítomnost sekvencí viru SARS-COV-2: NSS v Brně rozsudkem č. j. 9

Ao 15/2021 – 45 rozhodl, že ministerstvem zdravotnictví vydané mimořádné opatření bylo v rozporu se

zákonem, neboť zasahovalo do práv dítěte a porušovalo LZPS, když omezovalo osobní svobodu a autonomii

podmiňováním účasti na letním táboře testováním. https://www.zakonyprolidi.cz/judikat/nsscr/9-ao-15-2021-45

DISTANČNÍ VÝUKA NA ŠKOLÁCH: Městský soud v Praze rozsudkem č. j. 17 A 126/2020 – 84 rozhodl o žalobě

na ochranu před nezákonným zásahem správního orgánu, zakázal škole distanční a přikázal obnovit

prezenční výuku v souladu se školním vzdělávacím programem. https://infodeska.justice.cz/soubor.aspx?souborid=7110475,

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/prazske-gymnazium-ma-obnovit-denni-vzdelavani-rozhodl-soud-o/r~829df55a75d711ebb2f60cc47ab5f122/
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Kdo a jak bránil zájmy dětí? 

 Zprávy, reportáže, diskuse, videokonference, přednášky, streamy: 

Zprávy CNN Prima News - viz info o příkladech ze života – před zveřejněním osekáno,

většinou už nedostupno.

Videokonference ze dne 24. 1. 2021 o situaci, za blok školství se účastnili: doc.

PhDr. Darina Havrlentová, Ph.D., PhDr. Galina Jarolímková, doc. Ing. David Salamon,

Ph.D., Mgr. Bohuslav Coufal, Bc. Jakub Kadlec, student VŠ ČZU Praha, Matěj Gregor,

maturant. Blok školství od času 2:30 do 3:30:
https://www.facebook.com/events/227687118848225/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5B%7B%22mechanism%22%3A%

22search_results%22%2C%22surface%22%3A%22search%22%7D%5D%7D

Rozhovor o dopadech opatření (distanční výuka) na děti - Drbalová, Chalušová,

Valachová, Šturma - Týdeník ECHO – Salónek - 11. 2. 21. https://echo24.cz/a/SNk5d/neco-se-uz-

musi-stat-ceske-skoly-mely-zaposledni-rok-zavreno-sedm-mesicu-zdeseti

Alternativní zdroje informací – Síla slov, Raptor-TV, Lion-Tv, Inovace republiky,

Svědomí národa….
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Kdo a jak bránil zájmy dětí? 
 Akce: 

Dne 19. 2. 2021 Setkání k vyjádření smutku nad tím, že je dětem odpíráno 
základní lidské právo na vzdělání bez diskriminace:

https://www.facebook.com/2017359068536366/videos/422464062389040

https://vratmedetidoskoly.cz/smutecni-akt-za-zavrene-skoly-krouzky-a-sportoviste-praha-19-2-2021/

Dne 28. 3. 2021 na Den učitelů plavba za otevření škol bez podmínek:

https://vratmedetidoskoly.cz/my-plan-mame-skolu-dame-protest-proti-rocni-totalne-nesmyslne-uzavere-skol-v-ceske-republice/

https://www.vecerni-praha.cz/pokojnou-protestni-akci-na-vltave-s-prijemnou-hudbou-zkazil-zasah-
policie/?fbclid=IwAR1D0B_i4XkbkdjTIfP9CsYRrrZ6N6w8Me1_2Lio9n0xbcsZRG20mJM4qLU

https://cnn.iprima.cz/na-vltavu-vyplulo-osm-lodi-s-transparenty-otevrete-skoly-zadaji-kantori-21955

Plakátová akce v týdnu po Velikonocích (duben 2021) v Praze a některých 
dalších městech: Nebojím se jít do školy! Bez podmínek! Existuje i kraťoučký 
spot pro autobusy. 

https://vratmedetidoskoly.cz/videospot-a-plakaty-za-navrat-deti-do-skol-bez-podminek/

Sportovně zábavný den s TepFactorem 23. 5. 2021, reportáž o zájmových 
aktivitách pro děti v době covidové, prezentovaly se různé spolky a sdružení. 
https://www.facebook.com/TEPfactor/videos/859307274936731
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Proč hlasů bránících děti proti 

covidovým opatřením bylo málo? 

 Názor: Na vzdor nemám kapacitu (čas, peníze - samoživitelé, znalosti –

právní povědomí, kde se co koná, co mohu, co smím, na koho se obrátit).

 Názor: Co zmůžeme? Výsledek aktivní obrany je nejistý, minimální. Na

oficiální žádosti/stížnosti přicházela zamítavá rozhodnutí. Soudy opatření

zrušily, ale okamžitě bylo vydáno totožné s jiným číslem. Následně vláda

změnila zákony.

 Názor: Aktivní obranou (a vzdorováním) na sebe akorát upozorníme a

vystavíme se postihům (šikana, odsouzení, trest, pokuta, zatčení,

ponižování – soudy, policie, OSPOD, škola, příbuzní, nadřízení, kolegové,

spolužáci, sousedé, aktivní kolemjdoucí spoluobčané).
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Proč hlasů bránících děti proti 

covidovým opatřením bylo málo? 
 Názor: Raději k sobě nic nepouštět. Bránit svůj vlastní svět. Nahlížet na vše

pozitivně. Protože, pokud se nám to nelíbí, co proti tomu uděláme?

Byly děti schopny si uvědomit/připustit, že trpí? Bylo v jejich psychickém zájmu procítit trauma v reálném

čase? (Posttraumatický syndrom bohužel teprve přijde.)

 Názor: Děti netrpěly, přijaly opatření (roušky, testy, zákaz vycházení) klidně,

přizpůsobily se. Jsou horší potíže, i jiní to zvládli, tak my to taky vydržíme.

Pokud si stěžuješ, jsi rozmazlený.

– Opravdu víme, jak se děti cítily? Mělo z jejich pohledu cenu si stěžovat? Byly by vyslyšeny? Mohly se

oprávněně domnívat, že by někdo konal pro jejich obranu?

 Názor: Újma je obhajitelná krizovou situací. Je to jen na omezenou dobu (14

dní). Když všichni budeme poslušní, brzy to samo odejde. Protože jsme soucitní a

ohleduplní, šijeme a nosíme roušky. Kdo se nepodrobí, je sobec.

- Jednu krizovou situaci může snadno vystřídat jiná. Opravdu jsem rezignovali na lidská práva?
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Byla v posledních 2 letech krizová situace 

světové pandemie závažné smrtelné choroby? 
 První tři případy Covid-19 v České republice se prokázaly 

1. března 2020. V té době u 827 úmrtí s covidem v Itálii 
byl průměrný věk 81 let a dvě třetiny z nich trpěli jinou 
závažnou nemocí. 

Zdroj: https://www.okoronaviru.cz/aktualni-informace-o-covid-19/

 11. 3. 2020 - konec právního státu v ČR – dětem
znemožněno navštěvovat školu - zrušena garance
přístupu k prezenčnímu vzdělání (nyní stačí
přezkoušení). Tichý souhlas většiny.

 12. 3. 2020 vláda ČR na návrh ministr vnitra na základě
ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České
republiky schválila vyhlášení nouzového stavu na celém
území České republiky na dobu 30 dnů.

Zdroj: https://www.mvcr.cz/clanek/zpravodajstvi-nouzovy-stav.aspx
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Byla v posledních 2 letech krizová 

situace světové pandemie 

závažné choroby? 
 KHS Pardubicka k epidemii (viz obrázek): Od 1. 1.

20 do 18. 2. 22 nebyla vyhlášena na území
Pardubicka epidemie.

 Video rozhovor “Pandemie nebo lež“ s bývalou
pracovnicí KHS Evou Trávníčkovou, zakladatelkou
školy přírodního léčení (z 16. 4. 2021):

„…V roce 2000 žádná KHS nevyhlásila epidemii,
neboť nebyl naplněn epidemický práh, který je
1600 klinicky nemocných jakoukoliv respirační
chorobou na 100 000 obyvatel za dobu posledních
7 dní…“ cca od 5 minuty videa:
Zdroj: https://www.tvnatura.cz/archiv/video/3978-pandemie-nebo-lez
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Byla v posledních 2 letech krizová 

situace světové pandemie závažné 

smrtelné choroby? 
Porovnání narození 1950 (191 655), 1999 (89
774), 2020 (110 631), pozor 1950 + 70 = 2020

Porovnání zemřelí 1919 (177 428), 1980 (135
537), 1990 (129 166), 2020 (129 289), 2021 –
očkování proti Covid-19
https://www.czso.cz/csu/czso/demograficka-prirucka-2020
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Byla v posledních 2 letech krizová situace 

světové pandemie závažné smrtelné choroby? 

 IFR (smrtnost) onemocnění Covid-19 se v Evropě
pohybuje pouze kolem 0,3–0,4 %, globálně je pak IFR
0,15 %. U dětí dosahuje IFR 0,005 % a těžkým či
kritickým průběhem onemocnění je postiženo
celosvětově pouze 0,1 % aktuálně aktivních
nemocných.

 Pro srovnání tuberkulóza má smrtnost 43 %, anthrax
10-50 %, horečka dengue 26 %, bakteriální
meningitida 10-20 %, dýmějový mor 30–60 % a jeho
plicní forma 30–100 %.

 Citace z repliky JUDr. Vališové na vyjádření MZDR k žalobě ve
věci č.j. 1 Ao 1/2022 ✔
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Každý život stojí za ochranu

Je nezbytné zabránit zbytečným úmrtím 
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11. 3. 2021 – sebevražda zastřelením 

před MZDR, čest památce zesnulého

https://www.facebook.com/RaptorTV.cz/videos/1114073639067844

16. 3. 2021

https://www.facebook.com/RaptorTV.cz/videos/1114073639067844

