
Vážený pane řediteli,

dovolte mi, abych reagoval na Vaši informaci ohledně znepokojení 
pedagogického sboru k nekázni žáků s používáním roušek ve společných 
prostorách školy a školní jídelně. 

Předně zde prezentuji foto, které jasně dokazuje, jak byla situace vážná v době 
voleb a jak se dramaticky změnila hned první den po volbách. Pokud žádáte po 
žácích dodržování jakkoliv nesmyslných nařízení, pak je nutné, aby tato 
nařízení byla dodržována již od nařizovatele. Děti / žáci opravdu nejsou hloupé 
tupé ovce a pokud vidí že se nařízení nedodržují , pak nemají důvod je sami 
dodržovat a ještě za nedodržování nařízení být trestáni. 



Rád bych Vás požádal o ověřenou informaci / statistický úřad, studie, či jiný zdroj
/ z které jste vyvodil závěr, že se covid nekontrolovatelně šíří mezi dětmi a 
dospívajícími. 

Pokud je Vám a pedagogickému sboru trapné děti
upozorňovat na nesmyslné nařízení, tak to prosím nedělejte.

Zaměřte se na Vaši práci – to je učení. 

To že se třídy a možná i celé školy budou zavírat je  evidentní. A situace se 
nezmění tím, že děti budou nosit roušky na chodbě při cestě na záchod. Ta 
nemoc tu je a bude, je potřeba se s ní naučit žít a již jsou zde první státy, které 
jdou touto cestou. Věřím, že jakékoliv přikazování a omezování nikam nevede, 
jen posílí odpor. 

Víc než rok nás rozděluje vláda. Vláda, která pro děti neudělala nic. Sebrala jim 
víc než rok života, vzala jim kamarády, sport, zdraví. Jak myslíte že se mohou 
děti proti tomu bránit ? Mají nás rodiče a měli v prvé řadě mít Vás. Ale jak je 
vidět strach a represe vůči dětem nabírá na síle. Nemají zastání. Dnes to vypadá,
že za vše vlastně můžou děti. Bohužel je jednoduché vše hodit na děti, oni totiž 
musejí poslouchat a nemohou se bránit.  To musíme udělat my !!!

Promluvil jsem se svými syny a mohu Vás ujistit, že jim nebudu přikazovat 
žádné nošení roušek a respirátorů. Ani ve škole ani nikde jinde. Jsem rád, že 
mám zdravé kluky a chci, aby volně dýchali vzduch , ne se dusily v tom, co sami 
vydechují. 

Také Vás chci ujistit, že pokud budou kluci vykazovat příznaky jakékoliv 
nemoci / netýká se jen respiračních onemocnění / tak navštívíme tak jak bývalo 
zvykem lékaře, a ten myslím nejlépe posoudí, zda je či není moje dítě nemocné.

Jako poslední věc bych Vás chtěl požádat, aby pokud je ve sboru neoočkovaný 
učitel, který bude moje děti učit, aby mohl mít nadále možnost učit bez 
respirátoru / tedy pokud sám chce /. Děti totiž potřebují vidět do tváře svého 
učitele, potřebují mu rozumět. 

Přeji Vám a celému pedagogickému sboru pevné zdraví, spokojené žáky a rodiče

Jan Chadima, otec Vítka a Honzíka                                                   Stará Paka 21.10.2021


