Tisková zpráva
Vážení,
v pondělí 9. listopadu jsme spustily iniciativu Vraťme děti do školy! Vyzýváme v ní veřejnost rodiče, učitele, školáky i studenty - aby se sami vyjádřili k současnému uzavření škol a následkům,
které to na naši nejmladší generaci má.
Čím déle budou školáci doma, tím více budou zaostávat a jen obtížně dohánět učivo jednotlivých
ročníků, protože distanční výuka nikdy nenahradí výuku ve školách.
Prohlášení naší iniciativy najdete na našem webu:
Vraťme děti do školy!
Podle našich dostupných informací již mnoho lidí odeslalo nespokojené e-maily našim politickým
zástupcům. Na našich webových stránkách anonymně zveřejňujeme dopisy našim politikům, které
občané zaslali i nám.
Vítáme, že Ministerstvo školství reagovalo oznámením o návratu alespoň žáků prvních a druhých
tříd. To ale nestačí. Vyzýváme vládu naší země, aby co nejdříve pustila do škol VŠECHNY děti. A
to bez podmínek.

Hlavní body naší iniciativy:
V ČR je více než 1 500 000 žáků a studentů na základních, středních a vysokých školách a
všem je kvůli opatřením vlády upíráno plnohodnotné vzdělávání zaručené Ústavou ČR. V jiných
státech Evropy děti do školy chodí i za protiepidemických opatření.
Již v tuto chvíli je situace kritická! Čím déle budou školáci doma, tím více budou zaostávat a
jen obtížně dohánět učivo jednotlivých ročníků, protože distanční výuka nikdy nenahradí výuku ve
školách.
Učni, středoškoláci a vysokoškoláci přicházejí o výuku a praxi a hrozí, že u nás budou v
nejbližších letech chybět plnohodnotně kvalifikovaní lidé různých profesí.
Žádná sebevyšší čísla pozitivně testovaných osob na covid-19 (často zdravých a
bezpříznakových!) nemohou dostatečně obhájit zavření škol.
Je nepřijatelné, aby bylo vzdělání dětí a mladých lidí kvůli současným opatřením obětováno.
Především proto, že děti nejsou skupinou ohroženou onemocněním covid-19.

Naše požadavky:
Rozhodli jsme se, že už dál nebudeme sedět se založenýma rukama a čekat, co naše vláda zase
vymyslí a čím dál poškodí naše děti, občany, společnost a ekonomiku.

Požadujeme okamžitý návrat školáků a studentů do škol bez omezení!
Zasazujeme se za ochranu zranitelných skupin občanů před onemocněním covid-19, ale NE na
úkor vzdělání našich dětí. Děti za covid-19 nemohou a patří do školy!
Očekáváme, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy začne konečně hájit zájmy žáků a
studentů. Vyžadujeme, aby neprodleně předložilo systémová řešení nastalé krize školního
vzdělávání.
Za občanskou iniciativu Vraťme děti do školy
Alice Pelikánová, e-mail: detidoskoly@email.cz
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Pavla Drbalová

