
JAK POSTUPOVAT PŘI ZAHÁJENÍ PREZENČNÍ VÝUKY S PODMÍNKAMI (testování,
roušky nebo respirátory)

1.krok - Rodič obdrží od ředitele/ky školy email nebo nalezne informace na webu školy.
Zašlete škole email jako zákonný zástupce, do kopie vložte email zřizovatele školy a emaily
rodičů ze třídy Vašeho syna/ dcery.
Dokument pro školy doplňte svými údaji.
K emailu přiložte:

a) dokument Zdravého fóra
http://zdraveforum.cz/texty/Vyzva_zrizovatelum_reditelum_skoly.pdf

b) analýza Mgr. Jany Zwyrtek Hamplové
https://drive.google.com/file/d/1bJcdG4cYsWihKwsiAaOIzCU3v3liscNY/view?fbclid=I
wAR31wlDWLiluo01VaVPih-AZSFLSWOArn8_fogYl-neLuq6DxkkBbYwE-YM

c) dokument pro školy upravený dle tohoto vzoru Výslovný zákaz
https://drive.google.com/file/d/1aPJ6pSzHKezaCxaq1DRqayEKwNvbHdT0/view?fbclid=IwA
R2-SKwjWgH9kd-60snBHaQwm-DkxAB7-w3dWy6rw6I1Rtl8UbiJ_Z2Fc08

Znění emailu ( můžete upravit vlastní text):

Vážený pane řediteli (paní ředitelko),

obdržel/a jsem email s pokyny (přečetl/a na webu školy), které se týkají návratu mého
syna/dcery k prezenční výuce.
Tato informace nemá žádnou právní rovinu a je v rozporu s mezinárodnímu úmluvami, právy
dětí, ústavními pořádky a zákony České republiky, v rozporu se Školským zákonem
č.561/2004 Sb.

K této tématice se vyjádřilo několik odborníků a vypracovali právní analýzy.
Je mi známo, že iniciativa Zdravé fórum rozeslala v souborech přiložený dokument všem
školám a zřizovatelům.
Přikládám také právní analýzu Mgr. Jany Zwyrtek Hamplové, advokátky a držitelky
prestižního titulu Právník roku v kategorii Správní právo.

Na základě těchto analýz jsem si vědom/a svých práv jako zákonného zástupce a práv
svého syna/dcery a v přiloženém souboru “Výslovný zákaz” zasílám své stanovisko.

V první den školní docházky doprovodím syna/dceru, abych zajistil/a vstup do školy bez
podmínek a požádám o převzetí podepsaného dokumentu z Vaší strany.

Pevně věřím, že je ve Vašem zájmu stejně jako v mém, aby bylo jakékoli nezákonné a
protiústavní jednání ukončeno s okamžitou platností.

S pozdravem
_______________________
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2.krok - Je možné, že informaci obdržíte od třídního učitele. Email by měl obsahovat větu
“S pověřením ředitele školy _____________________, Vás informuji………”
Pokud tato věta v emailu třídního učitele nebude, vyžádejte si jí a poučte třídního učitele/ku,
jestli si je vědoma, že přebírá právní odpovědnost, která se k oznámení vztahuje. A vložte
do své odpovědi oba dokumenty (ZF + analýza Mgr.JZH).
Na telefonické oznámení nijak nereagujte. Vše žádejte písemně na email.

3.krok - reakce vedení školy může emailem přijít a nemusí. Najdou se ředitelé(ky) škol,
které se budou ohánět faktem, je to nařízení vlády a nemohou s tím nic udělat.
Tato reakce může přijít od člověka, který právní analýzy buď bečetl nebo jm nerozuměl nebo
je ignoruje. V odpovědi je informujte, že berete na vědomí a jste nucen/a postupovat
zákonnou formou.

4.krok - Pokud bude na email 1.kroku reagovat nějaký rodič stejného smýšlení, spojte se s
ním a domluvte na společných krocích v první den školní docházky.

5.krok - První den školní docházky se se synem/dcerou dostavte do školy. Na webu
www.nesahejtenamnadeti.cz, kde se zaregistrujte, Vás propojí s dalšími rodiči, kteří mohou
být ze stejné školy či města.
Vyžádejte si od ředitele/ky školy podepsaný dokument pro školy. Mějte je i 2x v tištěné formě
v první den školní docházky a žádejte podpis i razítko školy. Originál ponechte škole, kopii si
uchovejte.

Dále žádejte:
● Dokument o schválení antigenního testu Evropskou lékovou agenturou (EMA)
● Dokument o schválení antigenního testu Státním ústavem pro kontrolu léčiv

(SÚKL)
● Kontakt na dětskou lékařku či lékaře, který bude dítěti odběry provádět 2x

týdně
● Certifikát školy opravňující k nakládání se zdravotnickým a biohazard

materiálem

Do školy Vaše dítě:
a) vpustí bez podmínek. Seznamte své dítě, že nikdo nemá právo mu zakrývat dýchací
cesty nebo jej testovat. Pokud by jej někdo ze zaměstnanců školy ohrožoval, ať Vám dá sms
zprávou vědět. Dostavte se do školy a řediteli sdělte, aby poučil své zaměstnance a útisk na
Vaše dítě nikdo nepraktikoval. Trestní zákoník 40/2009 Sb. § 177 Útisk.
b) nevpustí. Žádný zaměstnanec školy, školník, uklízečka a další) nemá jedinou pravomoc o
tomto rozhodovat. Žádejte přítomnost ředitele/ky školy. Pokud Vaše dítě nevpustí ředitel,
zavolejte Policii ČR - 158 a sdělte jim, že chcete oznámit podezření z páchání několika
trestních činů. Policie je povinna přijet a na místě přijmout oznámení. Pokud příslušník PČR

http://www.nesahejtenamnadeti.cz


odmítne, zavolejte 158 znovu a oznamte porušení Zákona o policii příslušníkem PČR, který
odmítl sepsat podezření páchání trestního činu a žádejte další hlídku.
Je třeba, aby druhá osoba vše točila na mobil. Příslušníkům policie sdělte, že doložíte
(emailem nebo doplníte v tištěné formě příslušné policejní stanici) právní analýzu, dle které
lze posoudit, jakých trestných činů se ředitel/ka dopustil/a.

Těmito kroky jste chráněn/a před oznámením OSPOD. Nejste to Vy, kdo je překážkou v
povinné školní docházce.

Dalšími kroky se budou zabývat advokáti Zdravého fóra a paní Mgr. Jana Zwyrtek
Hamplová.

Držte se a bojujte za práva a zdraví svých dětí!


