
Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. O svobodném 
přístupu k informacím 
 
Vážený povinný subjekte,  
dovoluji si Vám tímto požádat o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím.  
Jedná se mi o tyto informace:  
1) Jakým způsobem bylo očkovaným studentům vysvětleno, či jinak byly seznámeni s tím, že 
neočkovaní studenti mají stejná práva a povinnosti (v přístupu ke vzdělání jako oni), protože 
je očkování na onemocnění SARS COV2 (CODID19) dobrovolné?  
2) Jsou vedeny u povinného subjektu seznamy neočkovaných studentů?  
3) Jsou vedeny u povinného subjektu seznamy neočkovaných pedagogických a 
nepedagogických pracovníků?  
4) Existuje vnitřní pokyn či předpis povinného subjektu k odlišnému zacházení s 
neočkovanými (na onemocnění SARS COV2 (CODID19) zaměstnanci a studenty, které by 

bylo v neprospěch těchto osob, a to oproti osobám očkovaným?  
5) Mají neočkovaní studenti stejnou možnost účastnit se prezenční výuky jako očkovaní a 
dále v případě karantény je jim zajištěna přiměřená možnost přístupu ke vzdělání ze strany 
povinného subjektu?  
6) Existuje negativní rozdíl v odměňování u neočkovaných zaměstnanců povinného subjektu 
oproti očkovaným zaměstnancům?  
 
Informaci poskytněte do mé datové schránky.  

 
 

Poskytnutí požadovaných informací: 

 

Vážený žadateli, 
k vaší žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, uvádím: 
 

 

1. Studentům našeho gymnázia není třeba cokoli vysvětlovat. Z přístupu nás všech – 
pedagogických i nepedagogických pracovníků – je jim patrné, že neděláme v jejich 
právech a povinnostech rozdíly. 

2. Samozřejmě, a to z důvodu přidělování antigenních testů ze strany MŠMT. 
3. Samozřejmě, jsme povinni tyto pracovníky testovat. 
4. Neexistuje. 
5. Samozřejmě, pokud nejsou v karanténě. V případě karantény je postup identický 

s onemocněním žáka s tím rozdílem, že se nezapočítává do celkové absence. 
6. Ne, a dovolte mi moje osobní vyjádření – tento dotaz považuji za urážlivý. 

 

Informaci dle vašich pokynů poskytujeme do vaší datové schránky. 
 

V Plzni dne 7. 12. 2021 
 
Povinný subjekt 
 


