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Vážený pane ministře,
dovolujeme si Vás oslovit jménem zástupců cestovních kanceláří pro školy a dalších subjektů
poskytujících mimoškolní programy pro školní kolektivy, a to ve věci:
• žádosti o umožnění realizace pobytových školních akcí od stupně PES 3. Po roce distančního
vzdělávání je intenzivní práce na vztazích ve třídních kolektivech nezbytná.
• upozornění, že ve Vašem sektoru existují subjekty, které nejsou hrazeny z veřejných
zdrojů, mají v sektoru své nezastupitelné místo, avšak propadávají sítem veškeré státní
pomoci.
Je nám jasné, že současná doba je náročná pro všechny a z pozice vlády není jednoduché nastavit
pravidla tak, aby byla naprosto férová, a na nikoho se nezapomnělo a šlo to bez bolesti. Přesto však
máme potřebu upozornit na fakt, že i v oblasti školství existují subjekty, pro které je aktuální situace
fatální.
Cestovní kancelář pro školy je soukromý subjekt zejména z toho důvodu, aby naplnila podmínky zákona
o cestovním ruchu, mohla poskytovat svým klientům, tedy školám, žákům i jejich rodičům, komplexní
balíček služeb a současně chránila jejich peníze zákonným pojištěním. Věříme, že tato profesionalita do
školství patří a že není rolí učitele shánět po nocích dodavatele odpovídající kvality.
Jako společnost působící ve školství nezapadáme do žádného systému podpory. COVID CK pomáhá
běžným cestovním kancelářím, díky výluce z voucherů se na školní akce nevztahuje. COVID Školy v
přírodě dotuje ubytovatele, COVID Bus hradí sedačkovné dopravcům. Ti všichni navíc na jaře budou
žádat znovu. Zapomnělo se na ty, kteří pomáhají školám vše zorganizovat a zajišťují to hlavní, tedy
program.
Umožňujeme školám vyjet na mimoškolní akce propojující školu s praktickým životem, naplňující obsah
nejen průřezových témat a neformálního vzdělávání, ale zejména podporující vztahy ve školních
kolektivech a zaměřující se na efektivní plnění preventivních programů. Po téměř roce distanční výuky
budou mít obdobné akce a programy mnohem větší smysl a důležitost než kdy jindy.
Když se na jaře v senátu projednával „Lex Voucher“ s výjimkou pro školy, sliboval jste, že budete
podporovat školy, aby od nového školního roku využívaly služeb CK pro školy co nejvíce. Mluvilo se o
dotacích na školy v přírodě, o výuce na pobytových akcích místo distančního vzdělávání. Místo toho
mohou být školy v přírodě až ve stupni PES 1.
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Ano, situace je nyní stále vážná, nicméně všichni věříme, že se ve výhledu měsíců zlepší. Školy, rodiče
i my realizátoři akcí ale potřebujeme vědět, co se v tom případě bude dít dál. Proč není možné jet na
školu v přírodě či stmelovací kurz v době, kdy mohou být žáci ve školách, hotely otevřené, obchody či
vlaky plné? Žáci spolu v jedné třídě, případně ještě v družině, tráví každý den několik hodin. Jaký je
rozdíl, pokud jsou tam celý den? Ano, rozumíme tomu, že společné ubytování spadá do jiné kategorie,
ale je větší riziko opravdu prokázané? Školní třída je homogenní skupina a je-li spolu na pobytové akci,
není ohrožena kontakty žáků s jinými skupinami v rámci jejich vlastních aktivit, kontakty ze zaměstnání
rodičů či se spolucestujícími ve veřejné dopravě.
Vážený pane ministře, žádáme Vás, umožněte realizaci pobytových školních akcí od stupně PES 3.
Chceme žákům umožnit vrátit se do zdravých sociálních vztahů, stejně jako podpořit po roce distanční
výuky jejich zdraví a fyzickou kondici. Nežádáme Vás o dotace, chceme jen dělat svou práci, ve které
vidíme velký smysl. Spolu s námi navíc podpoříte činnost ubytovatelů a dopravců. Prosíme Vás proto,
nenechte toto odvětví padnout, neberte žákům možnost vyjíždět na akce mimo školu a učitelům získat
potřebnou podporu pro jejich realizaci.

Za CK pro školy

Agentura Wenku s.r.o.: Matouš Novák, jednatel
Certifikovaný poskytovatel programů primární prevence pro oblast prevence šikany, číslo certifikátu 03/17/1/CE
Instituce akreditovaná v systému DVPP, akreditace ze dne 15. 10. 2019 pod čj.: MSMT- 33575/2019-1.

S podporou:
Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680: PaedDr. Zdeňka Bednářová, ředitelka školy,
Gymnázium Evolution, s.r.o.: Mgr. Jan Teplý, generální ředitel,
Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kladno, Cyrila Boudy 2954: RNDr.
Václav Opatrný, ředitel školy,
Základní škola a Mateřská škola J. A. Komenského, Praha 6, U Dělnického cvičiště 1: Ing.
Ivana Koubková, ředitelka školy,
Základní škola a Mateřská škola Nový Knín: Mgr. Miloš Krátký, ředitel školy,
Základní škola Kladno, Amálská 2511: Mgr. Libuše Amálie Holá, ředitelka školy,
V Trávě, z.s.: Mgr. Katka Brabencová, statutární zástupce,
Základní škola a Mateřská škola Velká Losenice, příspěvková organizace: Mgr. Marie
Dobrovolná, ředitelka školy,
Základní škola Náchod – Plhov, Příkopy 1186: Mgr. Vladimír Honzů, ředitel školy,
Integrovaná střední škola technická Mělník, příspěvková, organizace: Mgr. Vladimír Wasyliw,
ředitel školy,
Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2116: Mgr. Jaroslav Feřtek, ředitel školy,
Pražské humanitní gymnázium, školská právnická osoba: Mgr. Tereza Bočanová, ředitelka školy,
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Gymnázium Říčany, příspěvková organizace: Mgr. Petra Janovská, výchovná poradkyně,
Věda základní škola a jazyková škola s právem státní jazyková zkoušky s.r.o., Legerova
1878/5, Praha 2, 120 00: PhDr. Iva Novotná , ředitelka školy,
Střední škola, základní škola a mateřská škola da Vinci: PhDr. Jiří Bureš PhD., ředitel školy,
Základní škola Peruc, Komenského 193, 439 07 Peruc: Mgr. Tomáš Hosnedl, ředitel školy,
Gymnázium Elišky Krásnohorské, Praha 4 - Michle, Ohradní 55: Mgr. Klára Pflegerová, školní
psycholožka,
ART ECON - Střední škola a vyšší odborná škola Praha, s.r.o.: Mgr. Petr Procházka, ředitel školy,
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Beroun - Hlinky, Okružní 1404: Mgr. Eva
Jakubová, ředitelka školy,
a dalších.
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