
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

3a, ”a z. a] „, ČESKÉ REPUBLIKY

Váš dopis ze dne 15. ledna 2021

Praha, 29. ledna 2021

Sdělení Ministerstva zdravotnictví k žádosti o poskytnutí informací dle zákona

č. 106/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů

K Vaší žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

k informacím, ve znění pozdějších předpisů doručené Ministerstvu zdravotnictví dne

15. ledna 2021, evidovanou pod č.j. kterou jste

požadovala následující informace:

1) Proč naše děti nemohou chodit normálně do školy, bez omezení roušek,

desinfekce a normálně se učit? Co tím sledujete? Jak to, že děti z MŠ chodí do

školky místo toho, aby byli v náruči matky a ta je měla u sebe a mohli se od

matky vzorem učit a hrát si, protože tyto děti potřebují matky. Ty normálně

pošlete do zařízení, ale děti, co potřebují učitele na to vzdělaný, pořádné prostory

a sociální zázemí, přátelé a kamarád, zavíráte doma ve vězení. Matka je matka,

co je od dětství naučila je super, ale ne každá matka umí učit. Co se dítě naučí,

když hodinu civí do počítače, který neustále vypadává? Zničí si oči, záda, smysly

atd. Technické vymoženosti, které nefungují? Žádný řád?

2) Proč dětem berete svobodu být vzdělaný, kultivovaný, mít zdravý řád, mít úctu

k učitelům vzdělání, vládě, K AUTORITĚ?,

3) Proč jste našim dětem vzali možnost se učit, myslet, zrát, snít, vzdělávat

se bez omezení roušek, aby nezkolabovali a neměli další újmy, to se týče testů,

očkování. Chcete mít novou generaci debilů, negramotů?

4) Jakým právem berete dětem rozvoj v nadání, že jim zavřete školy, sportovní

vybití, umělecké školy, nezáleží vám na nich, ne. Jsou nebezpečný odpad, že,

Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

tel./fax: +420 224 971 111, e-mail: mzcr@mzcr.cz, www.mzcr.cz



MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

”a ?Z s ČESKÉ REPUBLIKY

který je nejlépe zabít již v matčině lůně anebo utrápit v nesmyslných nařízení

a domácího vězení.

5) Vy jste vystudovali, že? Necháte i našim potomkům právo vystudovat, snít

a být těmi nejlepšími, jak byli stvořeni. Nebo jste se opravdu ve vládě zbláznili

a myslíte si, že když vše zavřete, že vše vyřešíte? Jakým právem toto děláte?;

Vám sděluji následující:

Jakkoli je distanční výuka dlouhodobě stavem nepochybně nežádoucím, je ministerstvo

toho právního názoru, že ústavně zaručená práva na vzdělání, resp. ustanovení čl. 33

odst. 1 a 2 Listiny základních práv a svobod porušována nejsou. Uzavření základních

a středních škol s výjimkou 1. a 2. ročníků základních škol je, jak známo, jedním

z dočasných protiepidemických opatření a souvisí se snahou ministerstva v boji proti

epidemii COVID-19.

K povinnosti uložené žákům používat při výuce ve třídách roušku jako ochranu nosu

a úst bylo přistoupeno s ohledem na současnou epidemiologickou situaci v ČR

a z důvodu obnovení prezenční výuky ve školách. Účinnost roušky jako

protiepidemického opatření v šíření infekčního onemocnění byla již opakovaně

prokázána.

Výuka ve školách je realizována v souladu s nastavenými opatřeními protiepidemického

systému rezortu školství, který vychází z aktuální epidemiologické situace výskytu

nákazy covid-19 v populaci. Mezi základní protiepidemická opatření se řadí opatření,

které omezuje prezenční výuku žáků a studentů ve školách. Tento postup se zavádí i při

chřipkových epidemiích. O účinnosti tohoto opatření není pochyb a důkazem jsou

statistické údaje, které dokládají zpomalení šíření nákazy v populaci v návaznosti

na přerušení výuky ve školách. Aktuální statistické údaje jsou dostupné na webových

stránkách Ministerstva zdravotnictví. Problematické je především to, že děti často

prodělávají nákazu bezpříznakově a stávají se tak zdrojem nákazy pro ostatní populaci.

Školská zařízení se stala i přes vliv zavedených opatření obecně nejčastějším

zachyceným ohniskem s třetím největším objemem takto dohledaných osob. Vliv

opatření logicky výrazně snižuje podíl těchto míst nákazy. Za měsíc září, kdy nebyl

provoz škol omezen, se staly školy nejvýznamnějším zdrojem nákazy v rámci ohnisek,

a to jak jejich počtem, tak i počtem nakažených osob.

S pozdravem


