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Váš dopis ze dne 31. března 2021

Praha 13. dubna 2021

Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost 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

31. března 2021, evidovanou pod č.j. kterou jste

požadovala následující informace:

- Na základě čeho mají školy zřízené Ministerstvem spravedlnosti udělenu výjimku

z nošení ochranných prostředků zakrývajících dýchací cesty? Liší se žáci těchto

škol od žáků jiných škol?

- Je-li kolektiv třídy, ve které mé dítě absolvuje povinnou školní docházku, ucelený

a neproměnlivý, musí nosit v této třídě zakrytá ústa a nos?

- Bude-li škola znovu otevřena a vstup dítěte podmíněn negativním testem na

Covid-19, bude nutné nosit ve třídě zakrytá ústa a nos?;

Vám sděluji následující:

Pokud se jedná o výjimku podle bodu 2 písm. f) mimořádného opatření Ministerstva

zdravotnictví č.j. 15757/2020-43/MIN KAN – „školy zřízené Ministerstvem spravedlnosti“,

lze upřesnit, že se jedná o střední školy Vězeňské služby a školská zařízení jim sloužící

a školy a školská zařízení určená pro osoby ve výkonu vazby nebo trestu odnětí

svobody. Jedná se tedy nepochybně svou povahou o zařízení se specifickými

režimovými opatřeními a nejedná o zařízení s běžnou školní docházkou. Nejedná se

tedy o běžné studenty, ale o osoby ve výkonu trestu nebo trestu odnětí svobody, na

které se tudíž nevztahují opatření jako na běžné školy a školská zařízení.

Z hlediska své vnitřní organizace jsou srovnatelné se školskými zařízeními pro výkon

ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a školami zřízenými při nich a se středisky

výchovné péče při poskytování služeb internátní formou – viz bod 2, písm. e)

předmětného MO MZ.
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Z uvedeného vyplývá, že na osoby, pohybující se v prostorách ostatních základních škol

(mimo stanovené výjimky podle bodu 3 příslušného MO), se vztahuje povinnost nošení

ochranných prostředků dýchacích cest, a to i po zavedení povinného pravidelného

antigenního testování.

S pozdravem


