Lenka Trkalová

I.

„Neodjeli jsme na lyžák, protože spolužák byl pozitivně testován. Dozvěděli jsme se to večer před odjezdem“ - žák
ZŠ v Praze
„Mě, jako matku a zákonného zástupce, nikdo žádným způsobem neinformoval, škola ani KHS, a poslali dceru domů
z důvodů karantény. V odpoledních hodinách dcera obdržela zprávu od paní zástupkyně s rozvrhem hodin pro online
výuku a s tím, že do školy na prezenční výuku mohou pouze očkované děti a ty mají také svůj rozvrh. Nechci, aby mi
děti doma plakaly, že nemůžou do školy, protože nejsou "dobrovolně" očkované a že si připadají, jako by byli
špinaví.“ – Rodič žákyně 2. stupně Základní školy
„Byla jsem dána a opět mohu být dána do karantény na 2 týdny za to, že jsem neočkovaná a učila jsem jako učitelka
ve třídě, kde se objevil covid pozitivní žák. Karanténu musím dodržet celou, i když v jejím průběhu, tedy vcelku na
začátku, jsem byla testována PCR testem jako negativní.“ – Pedagogický pracovník
„Ubytování na kolejích jen očkovaným, těm co doloží potvrzení o prodělání, nebo pravidelném testování. Osobně
nejsem ani jedno a nelíbí se mi situace, že bych se měl pravidelně testovat v místě "kde je člověk ubytován",
nemyslím si, že bych se tu nutně scházel s nakaženými lidmi a i mezi nimi je jich většina očkovaná.“
- Student Univerzity Karlovy

II.

Těžištěm ústavního pořádku České republiky je jednotlivec a jeho práva garantovaná ústavním
pořádkem ČR. Jednotlivec je východiskem státu. Stát a všechny jeho orgány jsou ústavně zavázány k
ochraně a šetření práv jednotlivce. Pojetí naší ústavnosti se přitom neomezuje na ochranu základních

práv jednotlivců (kupř. právo na život, zaručení právní subjektivity), ale v souladu s poválečnou změnou
v chápání lidských práv (jež nalezla vyjádření např. v Chartě OSN či ve Všeobecné deklaraci lidských
práv) se stala základní bází, z níž vychází interpretace všech základních práv, lidská důstojnost, která mj.
vylučuje, aby s člověkem bylo zacházeno jako s předmětem. Otázky lidské důstojnosti jsou v tomto pojetí
chápány jako součást kvality člověka, součást jeho lidství. Garantování nedotknutelnosti lidské
důstojnosti člověku umožňuje plně užívat své osobnosti. Tyto úvahy stvrzuje preambule Ústavy ČR, která
deklaruje lidskou důstojnost za nedotknutelnou hodnotu, stojící v základu ústavního pořádku ČR. Stejně
tak Listina základních práv a svobod garantuje rovnost lidí v důstojnosti (čl. 1) a garantuje subjektivní
právo na zachování lidské důstojnosti (čl. 10 odst. 1).

Čl.1 Listiny základních práv a svobod:
Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Základní práva a svobody jsou nezadatelné,
nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné.
čl. 10 Listiny základních práv a svobod:
(1) Každý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno
jeho jméno.
(2) Každý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného
života.
(3) Každý má právo na ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným
zneužíváním údajů o své osobě.
čl. 32 Listiny základních práv a svobod:
(4) Péče o děti a jejich výchova je právem rodičů; děti mají právo na rodičovskou výchovu a péči.
Práva rodičů mohou být omezena a nezletilé děti mohou být od rodičů odloučeny proti jejich vůli jen
rozhodnutím soudu na základě zákona

III.

Vše už tu bylo
aneb vliv vnějšího fenoménu - MANIPULACE

Dozvíte se, jak stres ovlivňuje naši schopnost učit se;
proč jsou vzpomínky nestálé a náchylné ke
zkreslování či proč se můžeme učit do nekonečna.

"Žijeme v traumatizovaném světě

vedeném traumatizovanými lídry."
Gabor Maté

▪ Calhounův experiment:

https://www.awashop.cz/calhounuv-experiment-c2872/

▪ Platonova jeskyně
https://www.youtube.com/watch?v=SaWqS7AaZIc&t=8s&
ab_channel=GoschaTV1

• „Poslušnost je velkým násobitelem zla“ John Holt
• „Co bylo dříve, to zase bude, to, co se dělo, se bude dít. Není nic nového pod
sluncem.“ – Šalamoun

• Když dítěti byť jen jeden člověk v jeho životě ukáže jinou cestu, může zachránit jeho
život
• „Děti potřebují k vývoji a rozvoji především bezpečné prostředí.
Jedině tak mohou dále růst, jak je pro ně přirozené.“

VI. Na pandemii je možné nahlížet jako na příležitost a výzvu
Čl. 32 LZPS (4) Péče o děti a jejich výchova je právem rodičů; děti mají právo na rodičovskou výchovu
a péči. Práva rodičů mohou být omezena a nezletilé děti mohou být od rodičů odloučeny proti jejich
vůli jen rozhodnutím soudu na základě zákona

➢ Nedopustit znovu zavření škol a systém karantén, který fakticky omezuje právo dětí na vzdělání
➢ Změna paradigmatu
• Chovejme se k dětem jako k lidem, nikoli jako k věcem
• Vzdělávání se odehrává lépe v přátelském prostředí
• Docházka neznamená vzdělávání

➢ Vzdělávejme i sebe.

„Tajemství změny je soustředit veškerou svou energii ne na boj se
starým, ale na budování nového.“ Sokrates

