
V čiernych okresoch sa školy
môžu otvoriť, aj keď Krajčí hovorí
opak. V čiernej Ilave chodí do
tried 88 percent detí
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Riaditelia škôl a primátori hovoria, že sa chcú riadiť podľa

dokumentov, nie podľa toho, čo počujú v televízii a na tlačovke.

Pred týždňom v piatok spoločne vystúpili traja primátori z Ilavského

okresu – primátor Dubnice nad Váhom, Novej Dubnice a Ilavy. Ohlásili

spoločný postup – otvorenie prvého stupňa základných škôl a škôlky pre

všetky deti.

Nebolo by na tom nič zvláštne, keby primátori nepatrili do okresu, ktorý

má na COVID automate čiernu farbu. Podľa vyjadrení ministra

zdravotníctva by v čiernych okresoch mali byť školy zatvorené. V týchto

mestách sa väčšina škôl od pondelka otvorila. V Ilave sa do tried vrátilo

až 88 percent detí, informuje primátor Viktor Wiedermann.

V tomto prípade primátori nijako neporušili pravidlá. Aj keď minister

zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO) pravidelne na tlačovkách tvrdí, že

školy v čiernych okresoch sú zatvorené, nie je to tak. Posledné slovo pri

otváraní a zatváraní majú primátori a starostovia – aj v čiernom meste.

„Je v tom veľký chaos. Keby ste sa dostali na skupinu riaditeľov škôl, tak

každý má z tohto veľkú dilemu. Keď si človek prečíta dokumenty,

pretože sa nechce riadiť len tým, čo počuje v televízii na tlačovke, tak sa

nedopátra k tomu, prečo by mal v čiernom okrese školu zatvoriť,“ hovorí

riaditeľka škôlky z okolia Nitry.

Rozhodnúť by mal príslušný orgán, teda hygienik

[ Aktivujte si zasielanie Newsfiltra každý večer do 20:00 na e-mail. Odber si

aktivujte jedným kliknutím. ]

Ilava patrila pred dvoma týždňami ešte medzi bordové regióny, v meste

sa teda otvorili školy tak, ako to umožňuje aj COVID automat. Už vtedy

mali tamojší rodičia o školu veľký záujem – nastúpilo až 94 percent

všetkých detí. „Cítime tlak od rodičov, písali nám a prosili nás, či by sme

sa odhodlali školy otvoriť,“ vysvetľuje primátor Wiedermann.

Už ďalší týždeň sa Ilava dostala medzi čierne okresy. Školy však vtedy

boli zatvorené pre jarné prázdniny a primátori mali dilemu až s tým, čo

robiť po prázdninách.

Okres Ilava odvtedy zostal čierny a platí to aj pre nasledujúci týždeň od

1. marca.

Primátori v neistote štátnych pravidiel oslovili regionálneho hygienika,

aby rozhodol, čo so školami. Jasný príkaz však nedostali – regionálne

úrady verejného zdravotníctva totiž aj v čiernych okresoch vydávajú iba

odporúčanie, či školy otvoriť alebo nie.

Vedenie miest sa teda rozhodlo spojiť a vyžiadali si od hygienika počty

infikovaných v okrese za december, január aj február. Čísla mali

klesajúcu tendenciu. „Kým v decembri bolo v našom meste 315 ochorení

na covid-19, v januári 150 a vo februári 90,“ píše mesto Ilava na

Facebooku.

Potom však v Ilave v sobotu zaznamenali vysokú pozitivitu na úrovni 1,5

percenta.

„Zvažovali sme to a potom sme sa rozhodli spolu školy otvárať,“ hovorí

primátor Wiedermann. Po troch dňoch nateraz nezaznamenali žiadne

podozrenie ani potvrdený prípad koronavírusu.

Nová Dubnica takisto otvára základné školy a škôlky – okrem jednej

súkromnej základnej školy, v ktorej je viac ako polovica učiteľov

infikovaná koronavírusom a sú v karanténe. V Dubnici nad Váhom

zostáva zatvorená Základná škola Pavla Demitru, primátor ako dôvod

vysvetľuje nedostatočné personálne kapacity na zabezpečenie

prezenčného vyučovania.

Prečo to minister Krajčí hovoril inak a kde je
pravda?

Ako je možné, že v čiernom okrese môžu deti chodiť do školy?

Odborníci na začiatku februára navrhli úpravu COVID automatu tak,

aby prioritu dostali školy a aj v čiernej fáze sa mohli otvárať školy pre

niektoré deti – škôlky, 1. až 4. ročník a koncové ročníky stredných škôl.

COVID automat vláda schválila na poslednú chvíľu. Minister

zdravotníctva Marek Krajčí na tlačových besedách pravidelne opakuje,

že v čiernych okresoch majú zostať školy zatvorené. Nadobro tak

pomýlil riaditeľov aj starostov.

Situáciu skomplikovali aj regionálni hygienici, ktorí odmietli prebrať na

seba zodpovednosť a rozhodnúť o otvorení škôl – a všade vydávajú iba

odporúčania. Tvrdia, že zatvoriť školu môžu až po tom, ako sa tam

vyskytne nákaza.

Zmätení riaditelia aj starostovia tak hľadali aspoň nejakú právnu oporu.

Zaväzuje ich totiž dokument ministra školstva, v ktorom otvoril od 8.

februára škôlky aj 1. stupeň základných škôl. Ak chcú starostovia

a riaditelia „neposlúchnúť“ a školy neotvoriť, musia mať na to pečiatku

od príslušného orgánu.

Pri otváraní sa školy odvolávali na uznesenie vlády, ktoré im povolilo

otvoriť školy aj v okresoch s najvyšším stupňom ostražitosti. Lenže na

čo sa mali odvolať pri rozhodnutí v čiernom okrese neotvoriť? Na

tlačovku ministra zdravotníctva?

Ministerstvo zdravotníctva po niekoľkých týždňoch priznalo, že to, čo na

tlačovkách hovoril Krajčí ako príkaz, je v podstate len odporúčanie. „Ide

o odporúčanie v súvislosti s rizikom šírenia nového kmeňa

koronavírusu na Slovensku, a to aj napriek tomu, že COVID automat

v prípade škôl v čiernych okresoch povoľuje otvorenie,“ usmerňuje

ministerstvo zdravotníctva.

„Aj my sme mali z toho prvý dojem taký, že školy v čiernom okrese sa

nesmú otvoriť. Ale potom sme to zisťovali a našli, že je to len na základe

odporúčania,“ hovorí primátor Ilavy Wiedermann.

Branislav Gröhling a Marek Krajčí. Foto – TASR

Finálne slov tak má primátor alebo starosta, ktorý môže rozhodnúť

o tom, či školu zatvorí alebo nie. Orgány, ktoré vedia najlepšie posúdiť

epidemickú situáciu – regionálny hygienik a ministerstvo zdravotníctva

–, vydávajú iba odporúčania. Je už na pleciach starostu, či ich bude

rešpektovať.

Potvrdzuje to aj ministerstvo školstva. „Keďže zo strany RÚVZ išlo

o odporúčanie a nie o zákaz, školy v danej lokalite majú teraz dve

možnosti – buď nepokračovať v prezenčnej výučbe, alebo školu otvoriť aj

napriek odporúčaniu,“ vysvetľuje ministerstvo školstva.

Zriaďovateľ môže otvoriť aj napriek odporúčaniu hygienika, „ak je

presvedčený, že prijal 100-percentné bezpečnostné opatrenia proti

šíreniu vírusu alebo ak ide o školu, ktorú navštevujú len deti z obce,

v ktorej nie sú nakazené osoby, je v nej nulová mobilita a podobne“.

Primátor tvrdí, že najradšej by mal rozhodnutie od epidemiologického

orgánu. „Rozhodnutie sa prenáša na samosprávu. Regionálni hygienici

sú kompetentnejší na to, aby rozhodli, či je zo zdravotného hľadiska

všetko v meste v poriadku, nemalo by to mať len odporúčací charakter,“

hovorí Wiedermann.

Video: Ako pred dvomi týždňami otvorili školy v dnes tmavočervenom Senci

(autorka: Martina Koník)

Rodičia s obavami prídu o pandemickú OČR

Zmätení riaditelia škôl sa obrátili s prosbou o radu aj na pediatričku

Kristínu Visolajskú. Spolu s nimi je aj ona prekvapená z toho, aké

chaotické usmernenia školy dostávajú. „Ak sa hovorí o tom, že COVID

automat je predvídateľný a všetci vieme, čo sa v jednotlivých farbách

deje, tak to tak vôbec nie je,“ hovorí pediatrička.

Riaditelia chceli do školy poslať najmä najmladšie deti zo sociálne

znevýhodneného prostredia, ktorým učenie na diaľku ubližuje najviac –

iba v škole sa napríklad učia držať ceruzku a aj ďalšie sociálne návyky.

Podľa Visolajskej by bolo možné otvoriť školy aspoň pre rodiny, ktoré už

majú doklad o prekonaní covidu. „Máme v okolí obce, ktoré sú veľmi

premorené. Vidím priestor na to, aby sa do škôl vrátili predškoláci aspoň

z týchto rodín,“ tvrdí pediatrička.

„Považovala by som to za relatívne bezpečné, pretože ujma, ktorú tieto

deti majú pre zatvorené školy, je obrovská,“ hovorí Visolajská.

Nejednoznačnosť v čiernych okresoch môže byť problém pre rodičov,

ktorí sa boja deti do škôl poslať. Ak sa škola otvorí, rodič príde o nárok

na pandemickú OČR.

Tak je to aj v Ilave. Primátor mesta Wiedermann argumentuje, že

väčšina rodičov deti do škôl poslala – asi len 12 percent sa rozhodlo deti

nechať doma. Primátor tvrdí, že sa nedá vyhovieť všetkým a od rodičov

cítili tlak najmä na to, aby sa školy otvorili.

Foto N – Vladimír Šimíček

Na chaos doplácajú rodičia v kritickej infraštruktúre

S pediatričkou sa radila aj riaditeľka materskej školy v malej obci

v okrese Nitra, ktorá však chce ostať v anonymite. Nitra stále patrí

medzi čierne okresy, aj keď sa situácia zlepšila a od pondelka bude

zaradená medzi tie bordové.

Keď COVID automat 8. februára povolil v čiernej fáze školy otvoriť,

riaditeľku zmiatli následné vysvetlivky pod mapou farebných okresov –

a že čierne okresy majú mať školy zatvorené. „Nedopátrali sme sa, ako

to má byť, a nikto nám k tomu nedal odpoveď,“ hovorí riaditeľka. Po pár

dňoch sa text pod mapou zmenil na formuláciu „odporúčame“.

V obci aktuálne nie je ani jeden pozitívny prípad a riaditeľka nemá

skúsenosť ani s tým, že by sa nákaza v škôlke rozšírila pred Vianocami.

Od regionálnej hygieny dostala iba odporúčanie. Nakoniec sa však

rozhodla škôlku neotvárať, a to najmä preto, že sa na to neodhodlali ani

susedné dediny a nechceli vytŕčať.

„V televízii sa vyhlásilo, že zatvárajú, a všetci sa tým riadia. Keď sa

z dvadsiatich škôl otvorí len jedna, tak vytŕča,“ hovorí riaditeľka.

Foto N – Vladimír Šimíček

Riaditeľka upozorňuje na ešte jeden problém, ktorý tento chaos spôsobil

– školy v čiernych okresoch jasne nevedia, či môžu otvoriť pre rodičov

v kritickej infraštruktúre. Prečo?

V pôvodnom COVID automate zo začiatku roka mohli v čiernych

okresoch do školy chodiť iba deti rodičov v kritickej infraštruktúre.

Panovala na tom zhoda aj u odborníkov – táto služba musí ostať pre

rodičov zabezpečená aj v tej najhoršej situácii, pretože si krajina nemôže

dovoliť výpadok zdravotníkov či policajtov.

Keďže však došlo k zmenám v automate a minister Krajčí na tlačovke

vyhlásil, že v čiernych okresoch sú školy zatvorené, z usmernení vypadla

akákoľvek informácia o rodičoch v kritickej infraštruktúre.

Škôlka v okrese Nitra teda ostala otvorená aspoň pre rodičov v kritickej

infraštruktúre, a to aj napriek tomu, že nevedia, či neporušujú nejaké

z nariadení. „Ani nevieme, čo môžeme a čo nie, nevieme sa k ničomu

dopátrať. V televízii sa nám potom všetci len vyhrážajú,“ hovorí zúfalo

riaditeľka.

Keď sa na to riaditeľka z okolia Nitry pýtala regionálnej hygieny, jasnú

odpoveď nedostala. „Odpovedali, že sledujú COVID automat, na základe

ktorého by mali byť školy zatvorené, a poslali nám preskenovanú

webstránku ministerstva zdravotníctva,“ hovorí riaditeľka.

Úrad verejného zdravotníctva opakuje, že hygienik môže školu zatvoriť

až vtedy, keď sa v nej vyskytne nákaza.

Riaditeľka sa opiera aspoň o vyjadrenia bezpečnostnej rady v okrese

Nitra, ktorá hovorí, že otvoriť môžu aspoň pre kritickú infraštruktúru.

Aj pediatrička Visolajská hovorí, že z rozhovorov s riaditeľmi pozoruje,

že vo viacerých obciach nechávajú školy pre tieto rodiny otvorené.

Ak máte pripomienku alebo ste našli chybu, napíšte prosím na editori@dennikn.sk.
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