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Dva roky s proticovidovými opatřeními 

ve školách

 S účinností ode dne 11.března 2020 se zakazuje:

osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším

odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle

zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších

předpisů.

…..

 Mimořádným opatřením MZD se od 14.března 2022 ruší:

povinnost nosit ochranný prostředek ve školách a školských

zařízeních, a to jak pro děti, žáky a studenty, tak pro zaměstnance

či třetí osoby nacházející se v škole či školském zařízení. Nikdo tedy

není povinen ve škole nebo školském zařízení nosit ochranný
prostředek.



Proč má smysl vyhodnocení 

aplikovaných opatření ve školách?



Úmrtí osob s onemocněním COVID-19

https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19/prehledy-khs



Opomíjené části RVP ZV v době 

covidové

Obecné cíle RVP ZV

 Zohledňovat potřeby a možnosti každého žáka.  

 Vzdělávání je založeno na poznávání, respektování a rozvíjení individuálních 

potřeb, možností a zájmů každého žáka.

 Připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a 

zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti.

 Učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně 

zodpovědný.

 Vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním 

hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi.



Opomíjené části RVP ZV v době 

covidové

Vzdělávací oblast Člověk a zdraví (charakteristika)

 Zdraví je chápáno jako vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody.

Protože je zdraví důležitým předpokladem pro aktivní a spokojený život a pro

optimální pracovní výkonnost, stává se poznávání a praktické ovlivňování

podpory a ochrany zdraví jednou z priorit základního vzdělávání.

Vzdělávací obor Výchova ke zdraví

 Vede žáky k aktivnímu rozvoji a ochraně zdraví v propojení všech jeho složek 

(sociální, psychické a fyzické) a učí je být za ně zodpovědný.



Test tolerance a respektu k právu mít 

odlišný názor (duben 2021)



Poděkování a velká prosba (červen 2021)



Šetření KHS Olomouckého kraje



Šetření KHS Olomouckého kraje

Kontrola do dnešního dne nebyla ukončena. 

 Základní škole a Mateřské škole Troubky bylo 18. 10. 2021 doručeno datovou schránkou

Rozhodnutí o přestupku ( Č. j.: KHSOC/51908/2021/PR/HDM) s vyčíslenou sankcí. Předmětem
sankce byla pouze skutečnost, že ředitel školy umožnil účast na výuce žákům, kteří

nepodstoupili preventivní antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2!

 26. 10. 2021 bylo KHS Olomouckého kraje zasláno Odvolání proti rozhodnutí Krajské

hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci ze dne 18. 10. 2021, č. j.
KHSOC/51908/2021/PR/HDM – do dnešního dne bez reakce!



Srovnání pozitivity žáků v ZŠ a MŠ Troubky se 
školami v okolí (období 04/2021 – 02/2022)

ŠKOLA
CELKOVÝ POČET 

ŽÁKŮ1

POČET POZITIVNÍCH 
ZÁCHYTŮ2

ZŠ a MŠ Troubky 232 24

ZŠ a MŠ Tovačov 285 50

ZŠ Brodek u Přerova 182 33

ZŠ a MŠ Horní Moštěnice 248 46

ZŠ a MŠ Pavlovice u Přerova 117 16

ZŠ Dřevohostice 182 24

ZŠ a MŠ Osek nad Bečvou 269 36

ZŠ Klenovice na Hané (okr. Prostějov) 180 21

ZŠ a MŠ Dub nad Moravou (okr. Olomouc) 297 72

1 Informace o počtu žáků byly čerpány z veřejně dostupných dokumentů škol
2 Zdroj: www.cfa.uzis.cz



Otázky k zamyšlení

 Jsou školství a vzdělávání skutečnými prioritami vlády?

 Byly uplynulé dva roky přínosné pro zdraví a vzdělávání dětí, žáků a studentů? 

 Kam až sahají pravomoci ředitele školy ve vztahu k mimořádným opatřením 

Ministerstva zdravotnictví? 

 Jsem schopni kritického myšlení a učíme kriticky myslet i naše žáky?

 Postavili se rodiče za své děti a jejich práva?

 Zvládli svou roli v uplynulých dvou letech učitelé?

 Vznikne odborná diskuze o dopadech opatření na zdraví dětí a kvalitu výuky?

 Jsme schopni si přiznat vlastní selhání?

 Poučíme se z chyb? Budeme je na podzim opakovat? 

Další otázky si může položit každý z nás ……



„Jedinou skutečnou chybou 

je chyba, 

ze které se nepoučíme.“ 

Henry Ford


