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 Základní škola a Mateřská škola Ludvíka Očenáška Dolní Bělá,  
                  příspěvková organizace, Dolní Bělá 1, 331 52 Dolní Bělá, 

               IČO: 75005654, č.ú.: 4925310287/0100 
                     tel: 373 394 041, e-mail: reditelna@zsamsdolnibela.cz, ID schránky: 3xhmct4 

    
 

Vážená paní 
Ladislava Bohuslavová 
XXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXX 
 
č.j.: ZŠDB 279/2021  v Dolní Bělé     dne: 16. 12. 2021 
 
VĚC: Odpovědi na dotazy zaslané paní Ladislavou Bohuslavou České školní inspekci 
 
Vážená paní Bohuslavová, 
 

Česká školní inspekce, Plzeňský inspektorát, škole zaslala Váš e-mail týkající se právnické 
osoby Základní škola a Mateřská škola Ludvíka Očenáška Dolní Bělá, příspěvková organizace. 
 
Váš e-mail jsem rozdělil na jednotlivé body a zasílám k nim vyjádření školy. 
 
Bod č. 1 
„Jedná se například o dodržování hygienických opatření v čase pandemie.“ 
 
Vyjádření školy: 

Škola dodržuje platná mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví. Souhrn všech 
nařízení najdete např. na těchto webech: 

 https://www.edu.cz/covid-19/dokumenty-a-odkazy-ke-covid-19-ve-skolstvi/ 

 https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/mimoradna-a-
ochranna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/ 

 https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/12/Zmena-mimoradneho-opatreni-
ze-dne-27-10-2021-ke-screeningovemu-testovani-ve-skolach-s-ucinnosti-od-14-12-2021-a-
od-3-1-2022.pdf 

 https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/12/Zmena-mimoradneho-opatreni-
ze-dne-20.-11.-2021-k-testovani-zamestnancu-a-osob-samostatne-vydelecne-cinnych-s-
ucinnosti-od-20-12-2021.pdf 

 https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/12/Zmena-mimoradneho-opatreni-
ze-dne-27-10-2021-k-ochrane-dychacich-cest-s-ucinnosti-od-14-12-2021.pdf 

  
Protože neuvádíte, jaká pravidla škola porušuje, prosím, tedy o bližší upřesnění, která výše 

uvedená ustanovení škola nedodržuje.  
 

Nad rámec mimořádných opatření MZ požádala škola ve spolupráci se školskou radou rodiče 
těch žáků, kteří nemusejí podstupovat testování, aby i oni nechali své děti pravidelně každé 
pondělí (nebo první den příchodu do školy, pokud není žák v pondělí přítomen) otestovat 
antigenními testy. Tohoto dobrovolného testování se zúčastňují i plně očkovaní zaměstnanci 
školy a zaměstnanci po prodělané nemoci COVID-19. Toto dobrovolné testování probíhá od 



 Str. 2 

pondělí 6. 12. 2021. K této žádosti přistoupila škola vzhledem k přetrvávajícímu vysoce 
nepříznivému trendu ve výskytu COVID-19 na území ČR. 
 
Bod č. 2 
„Jedná se například o dělání Mikuláše pro první stupeň, kdy chodí žáci ze třídy do třídy ( zvláště 
když jeden ze žáků má v rodině covid.)“ 
 
Vyjádření školy: 

Mikulášská nadílka, kterou organizovali žáci 9. třídy (kde je žákem i Váš syn) pod dohledem 
třídní učitelky, probíhala jinak, než popisujete. Celá akce se konala ve venkovním prostředí, na 
prostranství před školou. Žáci 9. třídy tedy nechodili ze třídy do třídy. Žáci nižších ročníků postupně 
(tak, aby se nepotkávali) přicházeli na venkovní prostranství, jak Vám jistě potvrdí i Váš syn. 
  
 
Bod č. 3 
„Roušky ani respirátory nyní nejsou pro žáky ZŠ povinné, takže by se měli scházet pouze jednotlivé 
třídy,stačí , že pendlují učitele druhého stupně mezi třídami ( což samozřejmě chápu – myslím,ale , 
že by v tomto případě měli být chráněni respiratory)“ 
 
Vyjádření školy: 
Pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest se od 1. listopadu 2021 řídí těmito pravidly:   

 Děti v MŠ 
o Bez omezení 

 Zaměstnanci MŠ, VOŠ, VŠ a ZUŠ: 
o Povinný respirátor ve společných prostorech pro všechny 
o Nošení ochrany dýchacích cest neplatí pro pedagogické pracovníky, kteří byli očkováni 

proti onemocnění COVIS-19 a od dokončeného očkovacího schématu podle souhrnu 
údajů o přípravku uplynulo nejméně 14 dní, při výuce (tj. s dětmi/žáky/studenty ve třídě) 
a pro další zaměstnance v situacích, kdy v době výkonu práce na pracovišti nebo v době 
výkonu jiné obdobné činnosti po dobu, kdy vykonávají tuto činnost na jednom místě bez 
přítomnosti jiné osoby. 

 Děti a žáci v ZŠ a nižších stupních gymnázií a konzervatoří: 
o Povinná chirurgická rouška ve společných prostorech pro všechny 
o Nemusí mít ochranu dýchacích cest při vzdělávání, když sedí v lavici nebo jsou jinak 

usazeni, pokud je na tomto vzdělání současně přítomno nejvýše 50 dětí nebo 
žáků nebo v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného 
prostředku (zejména tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje). 

 
Celé znění můžete najít např.: FAQ COVID-19 – edu.cz (https://www.edu.cz/covid-19/faq-

covid-19/#7--rou%C5%A1ky-) 
Škola výše uvedená pravidla dodržuje. 

V této souvislosti bych Vás chtěl upozornit na chování Vašeho syna, který ustanovení o 
používání ochrany nosu a úst ve společných prostorách plní velmi liknavě a místo předepsané 
chirurgické roušky používá jakýsi šátek. 
 

Podrobnou tabulku ohledně akcí školy v průběhu tohoto školní roku uvádím v bodě 4. Z ní 
je patrné, že k žádnému „scházení různých tříd“ nedochází. 
 

Dále bych chtěl zdůraznit, že vyučující druhého stupně (stejně tak ostatní pedagogičtí 
zaměstnanci) nependlují, nýbrž vyučují, případně vykonávají dohled nad žáky. Ohledně pravidel 

https://www.edu.cz/covid-19/faq-covid-19/#7--rou%C5%A1ky-
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používání ochrany nosu a úst jsem si již konkrétně vyjádřil v úvodu tohoto bodu. Pokud se Vám 
stávající pravidla jeví jako nedostatečná, obraťte se v této záležitosti na příslušné orgány. 
 
Bod č. 4 
„další věcí je spojování tříd např TV ,akce atd.“ 
 
Vyjádření školy: 
Ano, výuka tělesné výchovy na druhém stupni probíhá ve spojených ročnících, viz tabulka. 

hoši dívky 

6. a 7. třída 6. a 7. třída 

8. a 9. třída 8. a 9. třída 

 
Tato spojení tříd jsou zcela běžná i na jiných školách. Vzhledem k počtu tělocvičen a 

vyučujících tělesné výchovy není ani jiné řešení na naší škole možné. 
Jak sama uvidíte v následující tabulce, kromě dvou akcí nedošlo v průběhu tohoto pololetí 

k žádnému spojování tříd. Tyto akce jsou v tabulce vyznačeny modře. Červeně jsou vyznačeny 
akce, které se týkají 9. třídy. 
 

datum Třída + název akce Podrobnosti o akci 

3. 9. Adaptační den v 6. třídě Jen žáci 6. třídy + třídní učitel + školní 
metodik prevence; pro účast žáků je 
nutný informovaný souhlas rodičů 

9. 9. – 10. 12. Výuka plavání, v 3. a 4. třída Výuka i doprava probíhala pro každou 
třídu odděleně 

14. 9. Focení žáků 1. A, 1. B Jen jednotlivci, nebo sourozenci 

14. 9. Hromadné focení žáků a zaměstnanců 
školy k 70. výročí školy 

Focení probíhalo na venkovním 
prostranství před školou. 

29. 9. Policie ČR, 1. až 4. třída Akce probíhala pro každou třídu 
zvlášť; pro účast žáků nutný souhlas 
rodičů 

29. 9. Přírodovědná exkurze „Skryje“, 9. třída Pro účast žáků byl nutný souhlas 
rodičů. 

30. 9. Přespolní běh Plasy, zúčastnilo se 15 žáků 
školy, 6. až 9. tř., 3 žáci byli z 9. třídy. 

Pro účast žáků byl nutný souhlas 
rodičů. 

22. 10. Projektový den mimo školu, ZOO Plzeň, 8. 
třída 

Šablony III – projektový den mimo 
školu. 

2. 11. Focení „Vánoční motiv“ Jednotlivci, nebo sourozenci 

5. 11. Depo Plzeň, „veletrh SŠ“, 9. tř. Akce v rámci kariérového 
poradenství. Pro účast žáků byl nutný 
souhlas rodičů. 

10. 11. Exkurze, „Hvězdárna Rokycany“, 5. a 6. tř. Akce proběhla po vyučování, od 
14:45 do 19:45. Pro účast žáků byl 
nutný souhlas rodičů. 

22. 11. Sportovní utkání. Florbal – okresní kolo, 
hoši 4. a 5. tř. 

Pro účast žáků byl nutný souhlas 
rodičů. 

26. 11. „Strašidelná stezka“. Organizovala 9. tř. 
pro žáky I. stupně 

Akce probíhala ve venkovních 
prostorech, pro každou třídu 
odděleně. 

29. 11. Beseda, „Nechtěná těhotenství I.“ Pouze pro žáky 9. tř. + lektor + 
pedagog; pro účast žáků nutný 
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souhlas rodičů 

1.12. Beseda, „Moje cesta na svět“ Pouze pro žáky 3. tř. + lektor + 
pedagog. Pro účast dětí nutný 
souhlas rodičů. 

3. 12. Beseda, „Dobrodružství dospívání“, dívky 
7. a 8. tř. 

Pro každou skupinu dívek probíhala 
beseda odděleně. Pro účast dívek 
nutný souhlas rodičů. 

3. 12. Beseda, „Nechtěná těhotenství II.“ Pouze pro žáky 9. tř. + lektor + 
pedagog, pro účast žáků nutný 
souhlas rodičů 

6. 12. „Mikulášská nadílka“. Organizovala 9. tř. 
pro žáky I. stupně a MŠ. 

Akce probíhala ve venkovních 
prostorech, pro každou třídu 
odděleně. 

 
Z uvedené tabulky jasně vyplývá, že ke spojování tříd nedochází. 
 

Bod č. 5 
„Myslím,že žáci již zameškali dost,takže mi akce přijdou zbytečně a měli by se věnovat hlavně 
učení , ve kterém škola silně pokulhává.“ 
 
Vyjádření školy: 

Akce školy jsem vypsal v bodě 4. Kromě fotografování žáků mají všechny akce souvislost 
s výchovně vzdělávacím procesem a jsou v souladu se školním vzdělávacím plánem, a to včetně 
akcí, které organizovala 9. tř. pro mladší spolužáky.  

Pro většinu akcí je navíc požadován souhlas zákonného zástupce žáka. Pokud ten s akcí 
nesouhlasí, je pro žáky zajištěna řádná výuka. 

Ve svém emailu neuvádíte, které akce považujete za zbytečné. Proto Vás žádám o 
upřesnění Vašeho podnětu. 

Máte sice pravdu v tom, že někteří žáci dost zameškali. Ne však vinou školy. Například Váš 
syn nebyl přítomen (omluvená absence) ve dnech 2. 12., 9. 12. na první vyučovací hodině. Jako 
důvod uvedl třídní učitelce „zaspání“.  
 
Bod č. 6 
„Teď je před Vánoci a se škola pravidelně již týden až 14 dni před prázdninami výuce nevěnuje,což 
též nepokládám za správné.“ 
 
Vyjádření školy: 

Po celé I. pololetí probíhala a probíhá řádná výuka dle platného školního vzdělávacího 
plánu. Bez ohledu na to, kolik dní zbývá do Vánoc. 

Pokud se epidemická, nebo personální situace ve škole dramaticky nezhorší, neplánuje se 
pro dny 20. – 22. 12. 2021 vyhlášení ředitelského volna.  

Pouze ve středu 22. 12. budou v jednotlivých třídách probíhat akce související 
s nastávajícími vánočními svátky. I v tomto bodě Vás chci požádat o upřesnění Vašeho podnětu, 
v čem konkrétně spočívá nevěnování se výuce. 
 
Bod č. 7 
„Viz akce typu dravci ,která je na škole i 2x do roka a učastní se jí celá škola? Ač to nesouvisí 
s učivem, mám si to vykládat tak , že škola má s někým ksefty jelikož si to každý žák platí?“ 
 
Vyjádření školy: 
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Akce typu dravci máte pravděpodobně na mysli pořádání přednášek s živými exempláři 
dravců a sov.  
V záznamech školy jsme dohledali jejich konání: 

 24. 10. 2019, téma: Sovy. Ukázka se uskutečnila v tělocvičně školy. 

 9. 9. 2020, téma: Draví ptáci. Ukázka se uskutečnila na volném prostranství před školou. 
I zde Vás žádám o upřesnění Vašeho podnětu ohledně počtu těchto akcí během jednoho 

roku. 
 

Ukázky jsou vždy doplněny odborným výkladem, proto plně zapadají do našeho školního 
vzdělávacího programu. O akcích podobného typu jsou vždy předem informováni zákonní zástupci 
žáka. Pokud ten s akcí nesouhlasí, je pro žáky zajištěna řádná výuka. 
 

Všechny akce procházejí řádným účetnictvím školy. Přikládám kopii pokladního dokladu na 
akci konanou dne 9. 9. 2020. I v tomto případě Vás tedy žádám o zaslání důkazů, které Vás 
opravňují k tvrzení, že se zaměstnanci školy dopouštějí nezákonného obohacování. 
 

 
 
 
 
 

S pozdravem 

 

 

Mgr. Jiří Hladík – ředitel školy 

 


