
Vážení rodiče, 

 

dovolujeme si Vás informovat, že zakrytí nosu a úst v prostorách školy je dáno mimořádným opatřením 

Ministerstva zdravotnictví vydaného podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Pokud s tímto 

opatřením nesouhlasíte, postupujte dle zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, resp. zákona č. 150/2002 Sb. soudní 

řád správní. Tzn., můžete proti tomuto mimořádnému opatření podat u ministra zdravotnictví rozklad a následně 

správní žalobu. Protože ale žádný z těchto kroků nemá odkladný účinek, do doby pravomocného rozhodnutí o 

věci jsou všichni povinni se mimořádným opatřením řídit. Nošení roušky je stanoveno podzákonným právním 

předpisem, který je vydaný na základě zákonného zmocnění. § 80 odst. 1 písm g) zákona č. 258/2000 Sb. o 

ochraně veřejného zdraví, obsahuje mimo jiné ustanovení o tom, že Ministerstvo zdravotnictví ČR k ochraně a 

podpoře veřejného zdraví může nařizovat mimořádná opatření. V ust. § 69 odst. 2 zmíněného zákona je pak 

uvedeno, že osoby jsou povinny se mimořádnému opatření MZ ČR podřídit. 

V naší kompetenci není o tom diskutovat či z vlastní vůle udělovat nějaké výjimky. Všechny osoby při vstupu do 

budovy školy musí mít nasazenou roušku nebo jinou ochranu dýchacích cest. Osoby, které nechtějí používat 

roušky, musí splňovat výjimku uvedenou přímo v MO MZ ČR a tuto výjimku prokázat potvrzením od lékaře. To 

se týká všech osob - žáků/zákonných zástupců. Pokud by žák odmítal mít roušku i přes výzvu pedagogického 

pracovníka, porušuje školní řád, protože nerespektuje pokyny, které jsou mu uděleny v souladu s právními 

předpisy. Za nedodržování školního řádu hrozí žákovi výchovné opatření, ale hlavně pro zajištění ochrany zdraví 

ostatních žáků a zaměstnanců školy mu bez ochranného prostředku dýchacích cest nebude příště umožněn vstup 

do budovy. Samozřejmě se u vchodu nebudeme se žáky/zákonnými zástupci/zaměstnanci „přetahovat“, ale 

můžeme – resp. musíme je vykázat z budovy. Věříme, že nikdo nechce přijímat zodpovědnost za možné nebezpečí, 

které způsobí svému i dalším dětem tím, že odmítá respektovat daná hygienická opatření.  

S přáním hezkého dne vedení školy.  

  

 


