
Podrobněji k rouškám v ZŠ Burešova 
z 1. 9. 2020 

Někteří rodiče (ale i menší část odborné veřejnosti) se domnívají, že povinné roušky ve školách jsou 

zbytečné. V telefonátu od jednoho tatínka žáka z 1. stupně jsem se dnes ráno „dozvěděl“, že snad 

nemám rozum, když nařizuji i malým dětem, aby se v rouškách ve škole dusily, že když já sám už mám 

odrostlejší děti, že mi na nich nezáleží. Tomuto tatínkovi se omlouvám, že jsem v části rozhovoru 

neudržel úplně klidný tón své řeči, všichni máme samozřejmě právo na svůj názor (a je přínosem, když 

někdo formuluje své názory bez urážení zastánců jiných názorů). Dále viz podrobněji okolnosti a 

argumenty, které mě vedly k rozhodnutí, že ve společných prostorách v naší škole roušky budou 

povinné: 

1) Praze byla 28. 8. přiřazena oranžová (žlutá) barva na „Koronavir Semaforu“, což znamená 

počínající komunitní přenos v místě (jinými slovy u některých nakažených nevíme, kde se 

nakazili); doporučení MZd pro tyto případy je zavedení povinnosti nošení roušek ve společných 

prostorách škol. 

2) Většina odborníků se shoduje, že zavedené a disciplinované nošení roušek letos v březnu bylo 

jedním z faktorů, který zachránil v ČR tisíce lidských životů (lze porovnat se statistikami úmrtí v 

jiných zemích, kde roušky nenosili nebo je začali nosit pozdě). 

3) Při přenosu Covid-19 je důležitá i délka a intenzita přenosu viru – pokud se nakažený jedinec A 

potká se zdravým jedince B a setkání trvá krátce (až do 10 - 15 min.) a přenos infekce je utlumen i 

rouškami, je velká naděje, že k onemocnění jedince B buď vůbec nedojde, nebo bude mít 

mírnější průběh. 

4) Děti – žáci ZŠ – jsou často přenašeči bez příznaků a přitom v řadě rodin mají osoby, pro které je 

Covid-19 velkým ohrožením (i na životě).  

5) Jsme veliká škola, včetně zaměstnanců je v budově téměř tisíc osob, zkusme si představit 

dopady, kdybychom všichni museli minimálně na 10 dní do karantény (včetně rodin).  

6) Pravděpodobnost, že do školy bude v současnosti chodit někdo nemocný bez příznaků, není 

zdaleka nulová. 

7) Žáci mají povinnost nosit roušku jen ve společných prostorách, tj. pro žáky 1. stupně za celý 

pobyt ve škole cca půl hodiny denně, rozděleno na 5-7 časových úseků cca po 4-5 minutách (při 

příchodu do šatny školy a cestou po chodbě do třídy, při pochůzce přes den na WC, na výuku 

cizího jazyka, do družiny, do jídelny a domů), pro žáky 2. stupně (12 let a starší) je to povinnost 

mít nasazenou rouška cca ½-¾ hodiny denně, rozděleno do cca 5-8 časových úseků po cca 4-5 

minutách (častěji se přemisťují mezi učebnami, ale na druhou stranu to dokáží rychleji než žáci 

menší a po výuce nejdou do družiny, a záleží na tom, zda v daný den mají odpolední vyučování). 

8) Škola má i vychovávat – a to i k odpovědnosti vůči zdraví ostatních – rouška není nic jiného – 

jejím nošením chráníme okolí pro případ, že bychom sami byli nemocní (i bez příznaků, ale 

infekční). Mnoho lidí o sobě ani nemusí vědět, že Covidem-19 onemocněli a vyléčí se, aniž by to 

kdy zjistili; mezitím ovšem mohou nakazit jiné, pro které to může mít fatální následky. 

9) Až se situace zlepší (Semafor pro nás zezelená nebo úplně zhasne), určitě třeba i ze dne na den 

povinnost nošení roušek v naší škole rád zruším, ani pro nás dospělé to není nic příjemného 

(patřím k těm, kterým se při nasazené roušce zamlžují brýle ).  

Ivo Mlejnecký, řed. školy 


