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

Vážený pane řediteli a Vážený pane starosto,

Jako zákonný zástupce mého dítěte:

.........................................................................nar................................,třída....................,

Vás,  pane  řediteli,  důrazně  vyzývám,  aby  ve  školní  evidenci,  týkající  se  důvodu
nepřítomnosti mého dítěte ve škole, byly uváděny pravdivé údaje. Prohlašuji, že mé dítě je
naprosto zdrávo, nemá žádné respirační či  jiné zdravotní potíže, které by mu bránily v
přítomnosti ve škole. S mým vědomím a souhlasem se stýká a hraje si s ostatními dětmi. 

Důvodem  nepřítomnosti  mého  dítěte  na  povinné  školní  výuce  tedy  není  jeho  nemoc.
Pravým důvodem jeho nepřítomnosti  ve  škole  je  fakt,  že  mu bylo,  Vámi,  pane řediteli,
nezákonně zabráněno ve vstupu do budovy školy (viz Váš dopis ze dne..............................).

Domnívám se, že tímto jednáním, naplňujete skutkovou podstatu několika trestných činů
dle zákona č. 40/2009 Sb. Trestního zákoníku (např. Vydírání, Útisku a Diskriminace). Je
také možné, že zároveň dochází k porušování Úmluvy o ochraně lidských práv a základních
svobod, kdy není dodržováno právo na vzdělání dle čl. 2, a dále je porušována Úmluva o
právech dětí, která v čl. 28 uznává právo dítěte na vzdělání. Dítě, kterému je bezdůvodně
zakázána přítomnost ve škole, nemůže plnit povinnou školní docházku, kterou mu ukládá
§ 36 školského zákona, ačkoliv má nejlepší vůli být ve škole přítomno. 

Upozorňuji Vás, pane řediteli,  že pokud budou ve školní evidenci uvedeny jako důvody
nepřítomnosti mého dítěte nepravdy, budu nucen tuto skutečnost nechat prošetřit Českou
školní  inspekcí,  popřípadě Policií  ČR, neboť jsem přesvědčen, že Vaše jednání odporuje
školskému zákonu a Občanskému zákoníku.

Vás, pane starosto, jsem se tímto dopisem rozhodl oslovit také, neboť jako zřizovatel jste za
provoz školy plně odpovědný. Rád bych Vás informoval, že pan ředitel mi na mou žádost o
umožnění vzdělávání mého dítěte ze dne..................... zaslal své vyjádření, s odúvodněním,
proč nebude mé dítě vpuštěno do budovy školy ze dne................. (viz dokumenty v příloze).

Vážený pane řediteli a Vážený pane starosto,

jak jistě víte, veškeré vyhlášky a nařízení  ministerstev,   metodické a prováděcí pokyny,
podle nichž se otevřely školy, jsou tzv. podzákonné předpisy! Nejsou to zákony, tudíž jejich
dodržování  není  právně  vymahatelné.  Vzhledem  k  tomu,  že  se  domnívám,  že  dle
metodických materiálů a pokynů MŠMT a MZ pro školy se v žádném případě nejedná o
ochranu zdraví   dětí,  ani ochranu veřejného zdraví,  a důsledky z toho plynoucí  nemají
oporu v  žádném platném zákoně,  je  zřejmé,  že  nejen děti,  ale  všichni  občané ČR jsou
rukojmí politických rozhodnutí. Lidé jsou prostřednictvím médií manipulováni, vydíráni a
zastrašováni. Je pošlapáván náš nejvyšší zákon, Ústava ČR, dále Listina základních práv a
svobod, Mezinárodní úmluvy a další zákony. 

S pozdravem

…................................................

jméno


