Vážení rodiče, milí studenti,
Opatření Ministerstva zdravotnictví o nošení roušek ve vnitřních prostorách budov je vzhledem ke
vzdělávání ve školách nelogické. Na jednu stranu mají mít roušky žáci i učitelé neustále, na druhou
stranu se tato povinnost nevztahuje např. na zpěv nebo tělesnou výchovu, tedy na činnosti, při kterých
je možnost šíření kapénkové nákazy největší.
Nošení roušek je také diskutabilní. Kvůli této málo účinné (spíše symbolické) ochraně, která má navíc
další zdravotní rizika pro svého nositele, se velmi zproblematizoval průběh a účinnost vzdělávání.
Dle Krajské hygienické stanice, která u nás před týdnem prováděla epidemiologické šetření
v souvislosti s karanténou 3. ročníku, je pro přenos nákazy potřeba kontakt delší než 15 minut ve
vzdálenosti menší než 2 metry. A pokud neměli studenti o velké přestávce, která trvá 20 minut,
roušky, mohli přijít rozhodujícího kontaktu s nakaženou studentkou všichni, tedy byla vyhlášena
karanténa pro celou třídu. Stanovisko hygieny bylo jasné – roušky nebo rozestupy. Přičemž podle
našeho mínění jsou rozestupy daleko účinnější ochranou než roušky, jen se hůře dodržují.
Uplatňování tohoto principu – roušky nebo rozestupy - je vidět i na další výjimce obsažené v opatření
Ministerstva zdravotnictví. Roušky ve vnitřních prostorách nemusí mít „zaměstnanci a osoby v
obdobném postavení po dobu, kdy vykonávají práci na jednom místě, pracuje-li taková osoba ve
vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby“ Pokud tedy zajistíme rozestupy a jedno místo práce
v době vyučovací hodiny, pak po tuto dobu je náš student „osobou v obdobném postavení“ a
povinnost nošení roušky se na něj nevztahuje.
Dle opatření Ministerstva zdravotnictví se povinnost roušek nevztahuje rovněž na „žáky, studenty a
pedagogické pracovníky v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného
prostředku“. Takový charakter však má v podstatě celý waldorfský způsob vyučování, protože je
založen především na aktivní komunikaci učitele a studentů.
Nechceme studenty nebo jejich rodiny zdravotně ohrozit. Před nošením roušek má však pro nás
přednost důsledné dodržování rozestupů, důkladné větrání a nezanedbávání běžné hygieny, což podle
nás i hygieniků poskytuje dostatečnou ochranu.
Z výše uvedených důvodů proto zavádíme opatření splnitelnější, dle našeho názoru účinnější a jak i
doufáme, srozumitelnější studentům.
Od středy 23. 9. 2020 od 8:00 hodin platí následující rozhodnutí ředitele školy:
-

výuka půlených vyučovacích hodin je realizována bez roušek s dodržováním rozestupů min.
2 metry a se stálým zasedacím pořádkem
při všech dalších aktivitách, při nichž není možné rozestupy udržovat, tedy společné hodiny
celé třídy, přestávky a pohyb ve společných prostorách, jsou roušky i nadále povinné.
pokud to dovolí počasí, bude co nejvíce vyučování prováděno venku
roušky nemusí být při ranní průpovědi na začátku hlavního vyučování, při nácviku divadla,
při eurytmii, práci se dřevem, sboru a tělocviku

V žádném případě nebereme na lehkou váhu studenty, kteří mají jakýkoli důvod se obávat možné
nákazy. Prosíme takové studenty a jejich rodiče, aby byli vybaveni účinnějším prostředkem ochrany,
např. respirátorem.
Děkujeme za pochopení a doufáme, že se nám tímto podaří najít schůdnou cestu k bezpečné a
důstojné výuce.
V Praze 22. 9. 2020

Ing. Ivan Smolka
ředitel, Waldorfské lyceum Praha

