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Dne 3.5. 2020 

 

Věc: Dopis ministrovi za účelem zodpovězení nejasností kolem otevření škol (ZŠ i MŠ) 

ke dni 25.5. 2020 

 
Vážený pane ministře, vážené MŠMT, 

po zveřejnění tzv. „manuálů“, a po jejich pečlivém prostudování jsem dospěl k názoru, že je jasné, že 

MŠMT naprosto ignorovalo připomínky ředitelů „malých venkovských škol“. Sám jsem své náměty a 

připomínky zasílal jak DS, tak emailem. Většinou na ně bylo reagováno pouze formálně. 

Několikrát jsem například upozorňoval na to, že malá škola (např. škola s 1. st. ZŠ) má většinou co 

třídu, to učebnu + max. třeba jednu učebnu navíc. K tomu tedy 5 učitelek na 5 tříd + 1 asistentku a 

třeba 2 vychovatelky. Tím opravdu nejde pokrýt jak výuka ve škole + výuka distanční a ještě zajištění 

odpolední ŠD do 16,00. A takových je nás více, dle médií až třetina škol, které však MŠMT hodilo přes 

palubu a nechá je v tom zřejmě „vykoupat“. A domnívám se, že pak při následné kontrole různými 

orgány nám bude vytýkáno manažerské selhání. 

 Manuály pro MŠ i ZŠ jsou velmi nelogicky postavené a staví zhruba 30% škol (a to není zanedbatelné 

množství) do situace řešit „neřešitelné“.  

Současně se opět ukazuje absolutní nekoncepčnost a nelogičnost některých kroků. Jako příklad 

uvedu třeba to, že ve školní skupině (což je ale právně vágní pojem) se nesmí žáci měnit, ale úplně 

klidně mohou odpoledne jít na kroužek DDM, kde se smíchají se žáky z jiných lokalit. 

Další nelogičností je to, že v MŠ není řešen počet dětí, ale ve škole je limit 15, přesto, že tito žáci 

většinu času jsou na jednom místě (v lavici) a jsou v porovnání s předškoláky samostatnější při 

dodržování osobní hygieny. Potažmo je tady spousta zařízení (jako je to naše), kde jsou obě složky 

v jedné budově! A jedněch může být jako v běžném provozu (MŠ) a u jedněch omezení (ZŠ). 

V podstatě se zveřejněný manuál neliší od toho, co verbálně i písemně zveřejnilo MŠMT už někdy 

v začátku dubna. Zajímalo by mne tedy, co tým MŠMT vlastně celý duben dělal, s kým to konzultoval, 

když ani ČMOS, ani Pedagogická komora ve svých vyjádřeních tvrdí, že to s nimi MŠMT 

nekonzultovalo? 

  

Vážený pan ministr 

Ing. Robert Plaga, Ph.D. 

dále 

Mgr. Jaroslav Faltýn 

Mgr. Svatopluk Pohořelý 

MŠMT ČR 

mailto:reditel@zsborek.cz


Vážený pane ministře, vážené MŠMT, zvažuji, že se obrátím na DAS a nechám si vypracovat právní 

posudek na legalitu a právní závaznost Vámi vydaných „manuálů“. Domnívám se totiž, že v případě 

jakéhokoli zdravotního problému dítěte, žáka či zaměstnance v našem zařízení, bych nesl 

odpovědnost v rozsahu, který je mimo rámec současné legislativy.  

Současně se domnívám, že nelogičnosti, jejichž příklady jsem uvedl výše, jsou natolik závažné, že je 

nelze tolerovat! 

Pevně tedy věřím, že je ještě čas na nějaké úpravy. Rád bych Vás dále požádal o jasné vyjádření se 

k níže zaslaným otázkám! Dokument posílám z domova, aby nevznikala prodleva, proto se 

omlouvám, že není opatřen el. podpisem ani číslem jednacím.  

V úctě 

Mgr. Radek Cvach (775 622 766) 

Ředitel ZŠ a MŠ Borek 

 

 

Prosím o jasné a konkrétní odpovědi na tyto dotazy! 

A) Jsme zařízení, kdy v jedné budově je MŠ (přízemí) a 5 tříd 1. st. ZŠ (patro). Dle manuálu pro 

MŠ rodič do budovy může, dle manuálu ZŠ ne!  

 

Otázka č.1) Jaká je v tom logika? I rodič žáka ZŠ potřebuje dítě třeba vyzvednout, pokud je 

mu nevolno nebo – tedy prosím proč jedni rodiče do stejné budovy mohou a druzí nikoli? 

 

Otázka č.2) Manuál je formulován jako opatření do konce šk. roku, tedy je tím v MŠ míněno 

do 31.8. 2020? 

 

B) Zajištění provozu ZŠ v porovnání s MŠ + pracovní záležitosti 

 

Otázka č.3) Proč v ZŠ není možno mít více žáků, když v MŠ jich bude klidně třeba 24 a 

dokonce bez roušek? Znovu podotýkám, že jsme zařízení, kde jsou obě složky v jedné 

budově! Žáci ZŠ lépe zvládají hygienu, a většinu času výuky sedí. 

 

Otázka č.4) Z jakého důvodu lpíte na dodržování stále stejné skupiny žáků bez možnosti 

míchání žáků v této skupině? Mělo by to logiku pouze tehdy, když by pak dítě nevyzvedl 

rodič a neodvezl ho na kroužek do DDM, kde budou děti z různých skupin už dříve, než dojde 

k jejich návratu do škol 25.5. V tu dobu už budou moci do kina, do ZOO a zcela jistě se budou 

setkávat při neformálních hrách venku v místě bydliště! 

 

Otázka č.5) Proč byla v podstatě opuštěna vize ochrany zaměstnanců s tzv. rizikovými 

faktory? Odpovědnost byla hozena na samotné zaměstnance + ředitele 

 

C) Metodika a organizace výuky 



Otázka č.6) Prosím o vzor kritérií pro zařazení žáka do skupiny, která by nemohla být 

vnímána zák. zástupci jako diskriminační! Jsme škola, kde zájem převyšuje možnosti 

(nemáme náhradní učebny a učitele navíc) 

 Otázka č.7) Je možné v případě převisu, a také v případě zájmu rodičů, organizovat výuku 

sice každý den (jak uvádíte), ale mít třídu rozdělenou na dvě skupiny, které by se střídaly 

po dnech nebo týdnech? Pro rodiče je i toto akceptovatelnější, než mít děti stále doma! A jak 

jsem uvedl, nemáme dostatečný počet učeben a pedagogů, abychom mohli zajistit výuku ve 

škole ve skupinách do 15ti žáků! 

Otázka č.8) Proč není možno pro venkovní aktivity využít jiné prostory než školní zahradu? 

Hned vedle školy (školky) – za plotem s  brankou máme obecní les, který je vhodný pro pobyt 

v přírodě.   

Otázka č.9) Jak přesně, a kdy bude navýšen rozpočet škol přes KÚ, abychom mohli např. 

navýšit úvazky vychovatelkám, které díky tomu, že se nemůže spojit odpolední družina, 

budou muset zajisti Vámi dané nařízení, že ŠD má být minimálně do 16,00? V běžném 

provozu se většinou po 15,00 totiž oddělení spojují, neb žáků postupně ubývá. Nyní to ale 

vzhledem k nesmyslnému lpění na „nemíchání“ děti nebude možné. Paradoxem je, že pak se 

žák vypraví na kroužek do DDM, kde se smíchá s dětmi z jiných lokalit! 

Otázka č.10) Jak přesně bude škole tolerováno, že přesáhne tzv PhMaxy? K tomu totiž zcela 

jistě musí dojít, pokud budou učitelé učit ve škole + učit na dálku + zajišťovat ŠD nad rámec 

úvazků apod. Nebylo by vhodné pro toto období PhMaxy „jakoby vypnout“? (Což je Vaše 

oblíbené vyjádření) 

Otázka č.10) V manuálu je řečeno, že absence žáka se neuvádí na konečném vysvědčení. 

Tedy žákova případná absence se zapíše pouze do třídních knih, ale v případě omluvení 

rodiči tedy nebude vykazována na závěrečném hodnocení? Prosil bych vysvětlit logiku! 

 

Děkuji za odpovědi,  

Mgr. Radek Cvach (ŘŠ) 

 
 
 

 

 
 

 

 


