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1) S čím se studenti potýkali?

2) Nová pravidla a nové manýry na školách

3) Konkrétní zkušenosti

O čem budu mluvit



Povinné testování Nálepkování

Hybridní výuka

Povinné respirátory

Nátlak na očkování
Žádná socializace

Izolace

Distanční výuka
Ponižování

Vyloučení z kolektivu

Šikana

Citové vydírání

Vyhrožování

Výsměch

Zastrašování

S čím jsme se potýkali

Placené testy



ZÁKLADNÍ ŠKOLY



Samozřejmá výjimka







„Mě už vyhodili…odmítl jsem se testovat a následně nosit 

roušku. Sice mi slibovali distanční výuky ale tu nemám, takže jsem 

bez vzdělání a hrozí mi propadnutí.“

9.třída 

Neposlechneš? Vyhodíme tě!



„U nás jsou snad v každé třídě plakáty pravidla 3R.  Ve 

třídě mám spolužačku, která se netestuje (rodiče nechtějí) 

a ani nikde nenosí roušku, a tu učitelé kvůli tomu 

hodněkrát ponižujou.“ 

Ponižování



„Včera při testování nám učitelka řekla, že je to pro naše zdraví.“ 

Učitelka = lékařka?



„Taky je tam jeden týpek, co má vždycky dozor a jeho jediná náplň 

života je kontrolovat, jestli někdo nesedí na lavici nebo jestli někdo 

nemá respirátor. Jednou jsem ho na chodbě neměla a úplně po mě 

zařval, že mi dá poznámku. Slyšela jsem, že jednou řval po nějaký 

holčičce ze třetí třídy, že neměla respirátor.“ 

Nové pravomoce pro učitele?



„Seřvala mě v jídelně ředitelka, že kde jsem vzala to, že hlavní 

vedoucí jídelny nemá právo mi říkat, že si mám dát roušku a vůbec 

mě nepustila ke slovu. Hlavní vedoucí poté říkala, že kdo nebude 

mít roušku, tak že ho mají vyhodit z jídelny a že nedostane 

jídlo. Spolužák tam byl taky, a zeptal se proč to neřekne i 

kuchařkám, který taky nemají roušky. Ředitelka zároveň řvala přes 

celou jídelnu, že máme mít respirátory celou dobu a jen když jíme, 

že si je můžeme sundat a sama přitom na hubě nic neměla.“

7.třída 

Nové pravomoce i pro kuchařky!



„Dneska jsem neměla roušku ve škole a potřebovala jsem si 

dojít pro sešit do skřínky, tak na mě začala ředitelka mluvit, 

že ať si jdu pro roušku, že nemůžu chodit na chodbě 

bez roušky, tak jsem šla zpátky do třídy bez sešitu.“ 

7.třída 

Bez roušky nikam!



STŘEDNÍ ŠKOLY



Neočkovaní = malomocní?



„Mně vyhrožují vyhozením ze školy, jestli nebudu nosit 

roušku. Už jsem dostal za to ředitelskou důtku. Nejsem jediný, 

kdo to nenosí, ale byl jsem jediný, kdo se ozval, že je to 

špatně. Už jsme s rodiči podal trestní oznámení za překročení 

pravomoci, upravili si u nás na školní řád tak, aby mně mohli 

dát ředitelskou důtku. Nejspíše mě ani nepustí k maturitě.“ 

Změna pravidel dle režimu



„Tak u nás už se podepisovali petice proti vyhazovu nás 

zdravotních studentů ze škol. Třeťačky to všechno zařídili.“ 

Studenti toho asi mají málo



„Já ho (respirátor) nenosím vůbec a nikde. Párkrát se mi stalo, 

že mě učitelé vyhazovali z chodeb do třídy (o 

přestávkách) a někdy i z jídelny, takže jsem se nemohla najíst.“ 

Bez respirátoru se nenajíš



„Jde o mojí neteř. Učitelka je rozděluje na dvě poloviny – očkované a 

neočkované. Z důsledku tohohle musela denně slýchat různé narážky 

o tom, že je vrah nebo kvůli tobě to tady furt je. Nakonec se šla 

očkovat, aby už dále nemusela slýchat tyhle narážky.“

16 let 

Citové vydírání



„Nenosím roušku, a tak mi hrozili, že mě vezmou k 

ředitelce. K ředitelce mě nakonec nevzali, ale byl jsem u 

zástupkyně. Ta mi řekla, že jsem nezodpovědný. Pokaždé 

když mě profesoři na chodbě zastaví, nutí mě si ji nasadit. “ 

Vyhrožování a obviňování



„Zatím nás před Vánoci vyzvali k vyplnění tabulky očko/neočko

z důvodu efektivního kontaktování v případě karantény. Tabulka 

byla nejdřív veřejná, ale zásluhou spolužačky má k ní teď už 

přístup jen vedoucí ročníku. Před týdnem (začátek ledna) nám 

zaslali email, že od března nás na praxi bez očko nepustí.  Včera 

(6.1.) nám zaslali mail ze studijního, že při zkoušce a návštěvě školy 

neočkovaní mají mít respirátor nasazený pořád, pokud 

nedodají test, který si musí sami zaplatit.“ 

GDPR už neplatí?



„Nemohl jsem se účastnit prezenční výuky a musel 

jsem mít vše online, protože jsem neočkovaný.“ 

Právo na vzdělání už neplatí?



VYSOKÉ ŠKOLY



ČVUT versus COVID





Očkování – jediná cesta…?





Bez ONT do menzy nelez



Bez ONT bezdomovcem





Neustálá kontrola



MUNI versus COVID











MUNI nositelka idejí a dobra



Jediná pravda



A abychom náhodou nezapomněli…



Zakazuje se!



Všichni jsou si rovni?



UPOL versus COVID





Bez výjimek



ZKUŠENOSTI STUDENTŮ



„Při hodině přednášející prohlásil, že doufá že jsme všichni 

očkování, že on sám už má 3 dávky. Poté nám od něj přišel email 

ohledně jedné exkurze, u které nám bylo řečeno, že bychom se jí 

účastnit měli, že požadavky na vstup na toto pracoviště jsou 

standardní – potvrzení o bezinfekčnosti (O-N) a roušky.“ 

Exkurze pro vyvolené



„Tak u nás jsme ho (respirátor) museli mít, i 

když to bylo povinné jen na chodbách, tak my 

ho museli mít všude. Na praktikách hezky 3 

hodiny v respirátoru, když jsme ani nemuseli.“ 

Kyslík se přeceňuje



„Volně dýchám celou dobu. Od některých spolužáků a 

studentů z jiných ročníků už jsem schytal takové 

pohrdavé pohledy, někteří se na mě dívají jako na 

úplného exota, mám pocit.“ 

Outsider bez respirátoru



„Nechtěli mi ve školní knihovně půjčit skripta 

k mým předmětům, protože jsem neměla roušku. 

Argument byl, že když je nakazím, tak mě pak 

nebude mít kdo dále obsluhovat.“ 

Nemáš roušku, nemáš skripta



„Popichovačné narážky na praktiku: 

Jste očkovaní, a nebo hloupí?“ 

Očkovaní, a nebo hloupí?



„Slovní útoky u nás zažívám hodně často. Docent mi veřejně řekl, že 

nechápe, jak mě mohli pustit do 5. ročníku a na můj argument, 

že jsem měla alergickou reakci na jinou vakcinaci řekl, že jsem asi 

blbá, když nevím, že tato vakcína funguje na jiném principu.“ 



„U nás se zatím řešilo (ještě před vydáním 

vyhlášky o povinném očkování proti covid-19), že 

medici bez očko nebudou smět na stáže. 

Zatím se to naštěstí nezrealizovalo.“ 

Zavedeme diskriminaci?



„Na jedné online přednášce mluvil jeden doktor o 
neočkovaných jako o podlidech.“ 

Bez tečky nejsi člověkem



„U nás jeden doktor neočkované kamarádce vyhrožoval, 

že ji nepustí k pacientům a slovně ji napadal.“ 

Vyhrožování



„Studenti měli před začátkem praxí někam nahrát certifikát o očkování 

nebo prodělání a na mě každé ráno čekal někdo, kdo zkontroloval, že 

mám antigenní test max. 24 hodin starý (což mi nikdo nezaplatí, takže 

mě to vyšlo na 1000 Kč/týden). Jednou mi při té kontrole učitel řekl: 

„tak se nechte naočkovat, ne? Ježíši“ a i během přednášek mívají 

učitelé narážky na neočkovaný. Taky spolužáci mě párkrát podusili za to, 

že nejsem očkovaná a snažili se mě k tomu přesvědčit.“ 

Škola jen pro bohaté



„Na onkologii mě sekretářka nechtěla pustit na zkoušku, 

protože jsem neměla test, i přestože na stránkách školy je 

napsáno, že na zkoušky není doklad o bezinfekčnosti nutný.“ 

Máme vlastní pravidla



„Na klinice jsem se omluvila doktorce, že mám test o trochu 

starší než 72 h, protože jsem prostě nestihla zajít na další, a 

přestože jsme ani nešli k pacientům mi před celým kolektivem 

řekla, že jsem hanba fakulty, černá ovce a egoista, která tam 

ohrožuje nejen pacienty, ale i své kolegy, a že by mě 

nejradši odtud… Nazývají mě hanbou fakulty přitom pracuji ve 

výzkumu a jako jedna z mála jsem šla dobrovolně pomáhat do 

nemocnice, ne jako moji očkování spolužáci, pro které jsem 

bohužel momentálně doslova odpad..“ 

Ponižování před ostatními



„Moje osobní zkušenost z jedné zkoušky: První otázka 

pana doktora u zkoušky byla, jestli jsem očkovaná, 

když jsem řekla, že ne, reagoval: ´´Proč proboha?´´. Na 

konci pak řekl, ať si to s tím očkováním ještě rozmyslím, 

protože mu umřeli 2 přátelé na covid-19.“ 

Citové vydírání



„Někteří studenti se setkali i s opovržením kvůli tomu, že 

nejsou očkovaní (´´Pokud nemůžete být očkováni ze zdravotních 

důvodů, je to politováníhodné. Pokud nejste očkování z 

nějakých jiných důvodů, není to politováníhodné vůbec.´´).“ 

Zesměšňování



Děkujeme pedagogům, kteří nezneužívali situace.

Hlavní cíl studentů je studovat.

Kdo nám pomůže?
Akademický senát? Právníci? 

Musíme si pomoct sami!

Na závěr


