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Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, milí rodiče, 
 
jménem Středočeského kraje si Vám dovoluji sdělit, že výsledky studie, kterou náš kraj inicioval 
a na které se podílela řada odborníků z mnoha odvětví vědy jako například: genetik prof. Ing. 
Stanislav Kmoch, CSc. (Klinika pediatrie a dědičných poruch metabolismu 1. lékařské fakulty 
Univerzity Karlovy v Praze a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze), vědecká pracovnice RNDr. 
Hana Hartmannová, Ph.D. (Laboratoř pro studium vzácných onemocnění, Klinika pediatrie a 
dědičných poruch metabolismu, 1. lékařská fakulta UK a VFN Praha), vědecká pracovnice Ing. 
Lenka Piherová (Laboratoř pro studium vzácných onemocnění, Klinika pediatrie a dědičných 
poruch metabolismu, 1. lékařská fakulta UK a VFN Praha) či molekulární biolog Ing. Michal 
Pohludka, Ph.D. MBA LL.M. (GeneSpector s.r.o.).  
 
Současná opatření vůči školám nemají žádný vliv na zabránění šíření viru v populaci. 
Zplošťování křivky restrikcemi je odůvodnitelné v rizikové populaci, avšak v dětské populaci se 
spíše potýkáme s negativními dopady na zdraví a výchovu dětí po dobu 2 po sobě jdoucích 
školních let a následky jsou dalekosáhlé.  
 
Studii oponovali prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSC. (Klinika dětského a dorostového lékařství 1. 
lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze), RNDr. 
Karel Drbal, Ph.D. (Katedra buněčné biologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v 
Praze), doc. PaeDr. RNDr. Stanislav Katina PhD. (Ústav matematiky a statistiky Masarykovy 
univerzity Brno) a prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. (Univerzita Karlova v Praze). 
 
 Výzkum prokázal, že uzavření škol nezpomalilo šíření viru SARS-CoV-2 v populaci, ale právě 
naopak při jejich uzavření došlo k nárůstu prevalence infekce v dětské populaci. Děti tak jsou 
paradoxně vystaveny vyššímu riziku nákazy v domácím prostředí, kdy byly v blízkém 
každodenním kontaktu s nakaženými členy domácnosti. Škola představuje bezpečné prostředí 
nabízející řád a hygienická opatření. 
  
Ze studie vyplývá jednoznačné doporučení opětovně otevřít školní zařízení a zpřístupnit 
systémové vzdělávání. Jako kritické v úspěšnosti vnímáme přenesení zodpovědnosti za 
symptomatické dětské pacienty do rukou rodičů, ředitelů škol a učitelů. Pokud děti prokazují 
nejčastější příznaky nákazy SARS-CoV-2, kterými je nejčastěji rýma, méně často bolest hlavy, 
teplota, kašel, bolesti kloubů a ojediněle zvracení a vyrážka, děti nejsou vpuštěny do kolektivu 
a zůstávají v domácí péči. 
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Je samozřejmě jasné, že nemoc se ve školských zařízeních bude objevovat, ale pokud v 
populaci přetrvává strach z rychlejšího šíření viru po znovuotevření škol, není třeba se obávat 
dramatického nárůstu. Studie vychází rovněž ze zkušeností z okolních států a dalších 
výzkumných studií, které ukazují na dočasné zhoršení šíření viru pouze v řádu jednotek 
procent.  
  
Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, milí rodiče, bez Vás a Vašich dětí bychom tento 
důležitý krok nezvládli. Dovolte mi, abych Vám co nejsrdečněji poděkovala za spolupráci, za 
ochotu a dětem za statečnost. Jste součástí týmu, který přinesl odpověď na řadu otázek.  
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Abstrakt studie 

Vývoj epidemie SARS-CoV-2 u dětí v populaci České republiky 
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