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Váš dopis ze dne 14. května 2021

V Praze dne 21. května 2021

Odpověď

Ministerstva

zdravotnictví

na

žádost

o

informaci

dle

zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů

Dne 14. května 2021 obdrželo Ministerstvo zdravotnictví (MZ) Vaši žádost o poskytnutí
informaci

podle

zákona č.

106/1999

Sb., evidovanou

pod

č.j.

kterou jste požádala o odpověď na následující:

„Je zakázán vstup zákonným zástupcům do prostor škol a mateřských škol? Podle RVP
MŠ i RVP ZŠ má zákonný zástupce právo se účastnit výuky i her. Dle školního řádu MŠ
může vstoupit do budovy školy i do venkovního prostoru školy. Tudíž informace, kterou
dostávám o tom, že to záleží na řediteli instituce není pravda, jelikož toto vyplývá jak
z RVP, tak i školního řádu, že na toto zákonný zástupce právo má. Navíc dle Listiny
základních

práv

a

svobod

má dítě

právo

na

neomezenou

přítomnost

zákonného

zástupce, což bylo dáno i v případě, že byl v nemocnicích zákaz návštěv, ale omezení
samozřejmě neplatilo pro zákonné zástupce a jejich děti, jelikož dítě má na přítomnost
zákonného zástupce právo. Tudíž nelze zakázat vstup do šaten mateřské školy?“

K Vaší žádosti Vám sděluji následující:

Mimořádné opatření MZ upravující provoz škol a školských zařízení stanoví, že provoz
mateřských,

základních

a

středních

škol,

konzervatoří,

vyšších

odborných

škol

a školských zařízení se omezuje tak, že vstup třetích osob (mimo dětí, žáků, studentů
nebo účastníků a zaměstnanců) do prostor školy nebo školského zařízení je možný jen
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v nezbytně nutných případech, s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami
v prostorách školy nebo školského zařízení. Uvedený postup si dále může ředitel školy
upravit v provozním řádu školy nebo školského zařízení.

S pozdravem

