
PROHLÁŠENÍ

Jako zákonný zástupce………………………………………………………………….
RČ………………………………………………………. 

Nedovoluji  v  době  školní  docházky  bez  mého  výslovného  svolení  provádění
následujících úkonů na mé/m dceři/synovi:

• Desinfekce rukou jiným přípravkem, než klasickým mýdlem

Dítě  automaticky  dodržuje  základní  hygienická  pravidla  těsně  před  odjezdem do
školky/školy a taktéž v průběhu dne. Jiné přípravky mému dítěti poškozují pokožku a
způsobují  nepříjemné  puchýře,  svědění  a  pálení.  Tyto  desinfekční  prostředky
závažným  způsobem  narušují  přirozenou  kožní  bariéru  a  způsobuji  zdravotní
komplikace

• Odběr tělních tekutin

zde výslovně zakazuji,  aby mému dítěti  byl  proveden PCR či  jakýkoliv jiný test,
odběr DNA (např. sliny, výtěr z nosu, krku, úst, krev, moč apod.) a to i v případě, že
nastane situace, kdy dítě začne projevovat známky infekce.  Tyto úkony v případě
potřeby budou provedeny pouze v případě mého souhlasu a v mé přítomnosti. Zde se
odkazuji na zákon č. 372 / 2011 Sb., Zákon o zdravotních službách a podmínkách
jejich  poskytování,  §  28,  odst.  3  e),  kdy  má  nezletilý  pacient  při  poskytování
zdravotních služeb právo na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce, popřípadě
osoby určené zákonným zástupcem.

Tímto  také  výslovně  zakazuji  poskytování  osobních  údajů  zákonných  zástupců  a
dítěte třetím osobám v souvislosti se zamýšlenou léčbou či lékařským úkonem.

Škola je povinna předložit toto prohlášení neprodleně a bez vyzvání osobám, které
eventuální ošetření nařídí nebo samy chtějí vykonávat nebo tím pověří třetí stranu.

• Nošení roušky

Mé dítě není psychicky, mentálně ani duševně schopno nosit roušku, respirátor, ani
mít jinak zahalenou tvář. Zakrývání dýchacích cest a následné opakované vdechování
oxidu uhličitého a dusíku, který se v roušce hromadí, navíc dítěti způsobuje motání
hlavy, omdlévání a celkově vede ke zhoršenému zdravotnímu stavu, což jako rodiče,
kteří  velmi dbáme na zdravotní stav svého dítěte od jeho narození,  neseme velmi
těžce a naše svědomí nedovolí připustit,  aby dítě tyto látky opětovně vdechovalo.
Dosud s ohledem na epidemiologickou situaci probíhala výuka distanční formou. Dne
16. 11. 2020 vláda přijala krizové opatření  č.  1191, podle kterého se žáci  1.  a 2.
ročníků základních škol navrátí od 18. 11. 2020 k prezenční výuce do škol. Zároveň
téhož  dne  Ministerstvo  zdravotnictví  vydalo  mimořádné  opatření  č.  j.  MZDR
15757/2020-39/MIN/KAN,  které  po  dětech  vyžaduje  celodenní  nošení  roušek  ve
školách, nejen ve společných prostorech, ale i ve třídách při výuce.
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S  návratem  dcery/syna  k  prezenční  výuce  nemám  žádný  problém,  nemám  ani
problém s tím, aby nosil/a roušku pod nosem ve společných prostorech školy, ale s
celodenním nošením roušky včetně výuky zásadně nesouhlasím.

Hlavním důvodem nesouhlasu jsou negativní dopady celodenního nošení roušek na
zdraví dcery/syna, které je v rozporu se základními fyziologickými potřebami dítěte.
Déletrvající  nošení  roušky  ztěžuje  dýchání,  může  způsobit  hypoventilaci,  snížení
saturace  kyslíkem  a  zvýšení  tepové  frekvence,  zatěžovat  kardiovaskulární  a
termoregulační systém a vést k psychickému stresu, únavě a potížím se soustředěním
atd. Vycházím zejména ze studie „Effect of face veil on ventilator function among
Saudi adult females“, z článku „Covid-19: important potential side effects of wearing
face  masks  that  we should  bear  in  mind“ i  z  prohlášení  78  německých lékařů o
rizicích nošení roušek při vyučování, což jsou všechno veřejně dostupné zdroje. Také
vycházím ze zkušeností mé/ho dcery/syna, které/mu již deset minut v roušce působí
potíže a nutkání „lapat po dechu“, což ji/mu znemožňuje se soustředit.

Výuka  dcery/syna  v  podmínkách  celodenního  nošení  roušky  odporuje  jejímu
nejlepšímu  zájmu,  přitom podle  Úmluvy  o  právech  dítěte  musí  být  zájem dítěte
předním hlediskem při jakékoli činnosti týkající se dětí.

Při posuzování nejlepšího zájmu dítěte v souvislosti s celodenním nošením roušky ve
škole  jakožto  „ochrany“  před  šířením  nákazy  onemocněním  covid-19  nelze
odhlédnout od skutečnosti, že pro děti má toto onemocnění jen zanedbatelná rizika a
že  ohrožení  jiných,  rizikových  osob,  lze  v  případě  učitelů  předcházet  použitím
účinných ochranných pomůcek (respirátorů) nebo v případě rizikových osob v rodině
žáka individuálním vzděláváním žáka na žádost  rodičů. Také nelze odhlédnout od
toho, že roušky nemají dostatečnou účinnost k vyloučení přenosu nákazy, navíc je
obecně známo, že děti nejsou schopny s rouškami správně nakládat tak, aby jejich
použití bylo bezpečné pro ně i pro druhé.

Nucení dcery/syna do celodenního nošení roušky odporuje navíc mému svědomí a
nepřiměřeně zasahuje do našeho ústavně zaručeného práva na svobodu myšlení  a
svědomí.  Základní  lidská  práva  (společně  s  právem na  svobodu  myšlení)  jsou  v
Česku mimo jiné garantována Ústavou České republiky a Listinou základních práv a
svobod. Článek 15 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

Ústavní soud ve svém nálezu ze dne 22. 12. 2015, sp. zn. I. ÚS 1253/14, shledal, že v
případě povinnosti očkování musí existovat výjimka z důvodu myšlení a svědomí na
základě,  které  není  možné osobu sankcionovat  a  vynucovat  si  splnění  povinnosti.
Ústavní soud k posouzení výjimky stanovil určitá hodnotící kritéria, mezi která patří
například konzistentnost a přesvědčivost tvrzení osoby, naléhavost ústavního zájmu
na ochraně autonomie osoby, ale také nebezpečí pro společnost.

Tímto vznáším výhradu svědomí vůči vynucování nošení roušky u mé/ho dcery/syna
při výuce, neboť toto odmítnutí z mé strany naplňuje kritéria Ústavního soudu. Jsem
vážně a konzistentně přesvědčen/a o tom, že je ohrožen nejlepší zájem dcery/syna,
její/jeho  zdraví  a  její/jeho  schopnost  se  vzdělávat.  Zároveň  nevynucování  nošení
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roušky  v  jejím/jeho  případě  těžko  může  představovat  ohrožení  pro  společnost  s
ohledem na výjimku z nošení roušek pro děti a učitelky v mateřské škole a ve školách
zřízených ministerstvem spravedlnosti.

Zároveň  Vám sděluji,  že  personál  školy  nemá  žádnou  kompetenci  nošení  roušek
vynucovat,  ani  není  oprávněn  bránit  žákovi  v  plnění  povinné  školní  docházky.
Personál školy může žáka pouze informovat o jeho povinnosti nosit roušku, ale nesmí
tak činit způsobem, který by dítě nutil činit něco proti své vůli a proti vůli a svědomí
jeho rodičů.

Trvám tedy na tom, aby Vaše škola respektovala naši výhradu svědomí a žádným
způsobem nevynucovala nošení roušky při výuce u mé/ho dcery/syna.

V případě  porušení  budu  nucen/a  uplatnit  všechna  možná  práva  dle  Občanského
zákoníku č.  89/2012 Sb. (Soukromé právo § 3, Osobnost  člověka § 81,  Právo na
duševní  a  tělesnou  integritu  §  91,  §  93)  související  s  Ústavou  ČR  a  Listinou
základních práv a svobod.

Zároveň vás žádám o seznámení všech zaměstnanců školy s tímto prohlášením, aby
bylo jakýmkoliv způsobem zamezeno vymáhání a možnému nátlaku na dodržování
výše uvedených bodů u mého dítěte.

V…………………………………………………. dne:………………………….........

Jméno a příjmení zákonného zástupce

…………………………………………………………………………………………………

Adresa 
………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………
………............................................................................................................................

č.OP……………………………………………………………………………………

Podpis zákonného zástupce: ........................................................................................

Podpis ředitele školy/školky…………………………………………………………
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