Základní škola Opava, Mařádkova 15 – příspěvková organizace,
Mařádkova 518/15, 746 01 Opava
Vážení rodiče,
v souvislosti s otevřením škol a podmínkami nastavení prezenční výuky u žáků 1. stupně se
někteří z Vás na mne obracíte o vyjádření stanoviska k různým právním analýzám, výzvám a
výkladům, že opatření jsou nezákonná.
Žijeme v době, která je pro nás všechny velmi složitá. Nacházíme se v situaci, která na nás i
naše děti klade mimořádné nároky. Dokáži pochopit Vaše rozčarování a rozumím Vašemu
osobnímu postoji vůči testování Vašich dětí. Nicméně škola, stejně tak jako zřizovatel, se
nachází ve stejném postavení jako Vy rodiče. Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví
vydaná na základě zákona o ochraně veřejného zdraví jsou pro zřizovatele i školu zcela
závazná. Povinnosti, které nám toto nařízení ukládá, musíme striktně dodržet a realizovat.
Jasně nastavené mantinely nám neumožňují tato schválená opatření doplňovat, upravovat
nebo vytvářet vlastní alternativní řešení, po kterých, a je to zcela pochopitelné, Vy rodiče
voláte, neboť by byla v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z regulativních opatření.
Nedodržením těchto opatření bychom sebe, své podřízené vystavovali trestně právním
postihům.
Povinností mateřských a základních škol je postupovat v souladu s pokyny Metodiky MŠMT
a MZd. V rámci výkonu veřejné správy jsme stejně jako zřizovatelé škol povinni dodržovat
právní předpisy a normativní právní akty vydané řádným způsobem orgány, které jsou k tomu
ze zákona oprávněny. Ve vztahu k mimořádným opatřením tak platí presumpce jejich
správnosti, tzn. dokud nejsou stanoveným postupem opraveny nebo zrušeny, jsou postaveny
na roveň aktům bezvadným, a vyvolávají požadované právní účinky. Postup ředitelů podle
mimořádných opatření tak nelze považovat za protiprávní. Institucí, která má působnost na
návrh takový akt zrušit, či jej prohlásit za neplatný či nicotný, je soud, nikoli ředitel školy.
Sama respektuji Váš názor na testování a případný nesouhlas s testováním Vašeho dítěte,
nicméně osobní přítomnost dítěte na výuce ve škole bez testování nelze, neboť je to v rozporu
s mimořádným opatřením MZd. Jelikož mnohé vyplývá z nevyjasněné komunikace, pročtěte
si, prosím, všechny informace, odkazy zaslané školou prostřednictvím třídních učitelů, popř.
umístěné na webu školy. Jak už jsem psala v „Informacích pro zákonné zástupce“, vítáme a
děkujeme za dopomoc s testováním u Vašich dětí.
Pokud nesouhlasíte s testováním Vašich dětí, nabízí se pro Vás alternativní možnost, a to
ponechat své dítě doma. Škola má povinnost zajistit žákovi přiměřenou studijní podporu,
např. posílání týdenních plánů, možnost připojit se do některých hodin on-line, dílčí
individuální podporu v rámci pedagogické intervence, využití individuální konzultací po
domluvě s pedagogy atd.
Setkávám se rovněž s otázkou využití testů ze slin místo centrálně dodávaných MŠMT. Pokud
je daný antigenní test na seznamu těch, kterým MZ vydalo výjimku
(viz https://www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku/), může být
ze strany školy akceptován. Škola nicméně nemá povinnost ho využít a zákonný zástupce
nemá právo si jeho použití vynucovat. Naše škola je však rozhodnuta tyto testy akceptovat.
Přineste, prosím, s sebou vytištěnou certifikaci k takovému testu, pomůžete nám tím
s ověřováním.

https://testovani.edu.cz/faq-nejcastejsi-dotazy
Naším cílem je společnými silami vše zvládnout a poskytnout Vám rodičům oporu, jak
legislativní, tak lidskou.
Vaše dítě nemůže být nuceno k účasti na testování, stejně tak neúčast na testování nemůže být
jakkoliv sankcionována. Důsledkem neúčasti je pouze nemožnost účasti na prezenčním
vzdělávání.
Věřím, že první fázi testování společnými silami zvládneme a zkušenosti, které z 1. fáze
získáme, nám pomohou odhalit úskalí s testováním spojená, nastaví nám jakési zrcadlo, stejně
tak parametry do budoucna, které budou přijatelné pro nás všechny.
Přeji Vám klidné dny a hlavně pevné zdraví.
Mgr. Monika Kamradková
ředitelka školy
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