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MARTIN ZVĚŘINA

B erte ohled na rodiče. Tu-
hle větu ministr školství
Robert Plaga včera nevy-

slovil. Nicméně když seznamo-
val veřejnost se svou předběž-
nou představou, v jakém časo-
vém horizontu se školní výuka
vrátí k normálu, dvakrát zdůraz-
nil, že spousta rodičů je z přemí-
ry úkolů nakládaných na žáky
zoufalá. Pro každého není „pře-
pínání“ z módu home office do
módu pedagog amatér příjem-
né, zvlášť máte-li dětí víc.

Málokdo pochybuje o tom, že
učitelé na žáky nakládají v dob-
ré víře, nikdo nechceme mít ne-
vzdělané, či dokonce zaostalé
děti, nicméně ani několikaměsíč-
ní výpadek výuky neznamená
v kontextu mnohaleté školní do-
cházky generační katastrofu. Tři
týdny uhelných prázdnin z led-
na 1979 jsou příliš krátké, musí-
me proto pro vzor sáhnout hlou-
běji do historie. V roce 1945 se
ke studiu na vysoké školy vrátili
ti, kdo přestali studovat 17. listo-
padu 1939 po zavření škol.

Jejich výpadek výuky byl bez-
precedentní, stejně jako násled-
né studium v provizorních pod-
mínkách, a přesto mezi nimi vy-
rostli skvělí vědci a umělci. Ně-
kteří ještě jako koryfejové
svých oborů s láskou vzpomína-
li na improvizovanou výuku.

Kam mířím? K tomu, že cí-
lem karantény je, abychom
všichni ve zdraví přežili korona-
virus. Studenti získají „mimo-
chodem“ životní zkušenost, ja-
kou by jim žádná škola světa
dát nemohla. Vedlejším produk-
tem pande-
mie by pak
neměli být
rodiče kola-
bující z pře-
míry škol-
ních úkolů.

Miliarda v karanténě. Výzvu zůstat doma dostala podle agentury AFP už miliarda lidí. Přes šestnáct tisíc lidí nákaze novým koronavirem
již podlehlo. Kvůli šířící se pandemii zel včera prázdnotou i jindy rušný Time Square v New Yorku. Více na straně 5 FOTO GETTY IMAGES

EVA PRESOVÁ

PRAHA Jednotná přijímací zkouš-
ka na střední školy se uskuteční
nejdříve dva týdny po otevření
škol, maturity tři týdny. Konkrét-
ní termíny stanoví ministerstvo
školství. „Jde o to, aby se vše pro-
storově i časově zvládlo a školy
se mohly na zkoušky připravit,“
řekl včera ministr školství Robert
Plaga (ANO).

Jeho návrh včera odpoledne
schválila vláda. „Nyní návrh pošle

ministerstvo školství k projednání
Poslanecké sněmovně v nejbliž-
ším možném termínu. Je pravděpo-
dobné, že se jím poslanci budou za-
bývat již v úterý,“ uvedl ministr.

Letní prázdniny budou
Školy by se podle Plagy mohly ote-
vřít ve druhé polovině května.
„Domácí vzdělávání a vzdělávání
na dálku budou probíhat ještě řadu
týdnů. Prosím proto ředitele a uči-
tele škol, aby se soustředili na pro-
cvičování předmětů se svými

žáky, s ohledem na situaci v rodi-
nách, kdy rodiče často pracují z do-
mova, a nemají tolik času,“ zdůraz-
nil. Zároveň vyloučil možnost
zkrácení letních prázdnin. „Žádný
scénář s tím nepočítá,“ uvedl.

Pokud jde o přijímačky na
střední školy, jejich obsah a for-
ma se podle ministra nezměnily.
Bez změny by měla zůstat i krité-
ria přijímání stanovená ředitelem
školy. „Zkouška tedy bude ve spo-
lečné části sestávat z písemného
testu z českého jazyka a literatury

a písemného testu z matematiky,“
stanovilo ministerstvo školství.

Rušení maturit s odporem
Pokud jde o maturity, podstatný
je termín otevření škol. Když se
to stihne před 1. červnem, mají
mít maturanti podobné podmínky
jako jejich předchůdci – s tím roz-
dílem, že ve společné části zkouš-
ky bude vypuštěna písemná část
z českého a cizího jazyka. Kdyby
se školy ovšem do konce května
neotevřely, dostali by studenti po-

dle ministra maturitní vysvědčení
s hodnocením podle známek na
posledních třech vysvědčeních.

K tomu ovšem mají výhrady ře-
ditelé gymnázií. „To si myslím,
že je naprostá degradace školství,
a to se nám nelíbí,“ uvedla včera
předsedkyně Asociace ředitelů
gymnázií Renata Schejbalová. Po-
dle ní by se to dalo vyřešit i tím,
že by maturanti zkoušky skládali
až v září. Výhrady vyvolaly i ně-
které další Plagovy návrhy.
Pokračování a více na straně 2

ELIŠKA NOVÁ

PRAHA Už více než týden mají
Češi zapovězený běžný život.
Omezení volného pohybu mělo
původně skončit dnes, vláda ho
však včera prodloužila do první-
ho dubna. Lidé by tak měli nadá-
le vycházet jen kvůli cestám do
zaměstnání, na nákup nebo za
rodinou, pokud je to nezbytné.
Povolená je i vycházka do par-
ku či do přírody, cesty do ne-
mocnic, prostor zůstává i pro
dobrovolnickou a sousedskou
pomoc. Veškerý venkovní život
však musí probíhat se zakrytým
obličejem – ať už rouškou, šát-
kem, anebo šálou.

Vláda včera také změnila
dobu, kdy jsou obchody vyhra-
zené pouze seniorům. Nově bu-
dou mít prodejny různá pravi-
dla, a to podle velikosti. Obcho-
dy nad 500 metrů čtverečních
budou pro seniory od 65 let od-
teď otevřeny od osmi hodin do
deseti. Pokračování na straně 2

MIROSLAV PETR

PRAHA Přes 1200 lidí nakažených
koronavirem, veškerý obvyklý ži-
vot v útlumu. Vláda se včera po
sérii mimořádných opatření proti
šíření ničivé nákazy pokusila
omezit dopady pandemie na čes-
kou ekonomiku a rozhodla o řadě
zásadních kroků.

Zabránit kolapsu firem mají po-
moci nové příspěvky na jejich
mzdové náklady, takzvaný kurz-
arbeit. Vláda chce zároveň pozasta-
vit EET po dobu nouzového stavu
a následujících tří měsíců a živnost-
níkům odpustit na půl roku platbu
minimálních záloh na sociální
a zdravotní pojištění. O jejích návr-
zích má dnes hlasovat sněmovna.

„Jedná se o bezprecedentní eko-
nomické nástroje, kterými se snaží-
me ochránit podnikatele a firmy,“
řekl místopředseda vlády a šéf re-
sortů průmyslu a dopravy Karel
Havlíček (za ANO). Kompenzace
mzdových nákladů se mají nově
dočkat nejen firmy, jejichž pracov-
níci se ocitli v karanténě nebo ne-
mohou z rozhodnutí státu poskyto-
vat své služby, ale i další.

Kurzarbeit pro firmy v nouzi
Nově se státní podpory mezd do-
čkají všichni, jimž vlivem boje
s koronavirem klesl počet zaměst-
nanců, dodávky materiálu nebo
odbyt. Stát v takových případech
přispěje firmám 50 až 80 procen-
ty nákladů na mzdy.

Takzvaný kurzarbeit je podle
lidí z podnikatelských svazů pro
firmy zásadní pomocí. Stejně tak
další nové opatření o prominutí
minimálních záloh sociálního
a zdravotního pojištění. Měsíční
minimální částku 4896 korun

v součtu stát odpustí od března do
srpna. Evidenci tržeb ministerstvo
financí pozastaví nejen pro chysta-
nou 3. a 4. vlnu lékařů, právníků,
živnostníků, ale i pro obory, které
v EET už fungují. Tedy stravovací
i ubytovací služby a obchody.

Podnikatelé sice každé podobné
opatření vítají, ale upozorňují, že
musejí zafungovat co nejdřív.
Mnohé firmy, jimž příjmy pro-
padly až k nule, stojí totiž před kra-
chem. A na úřadech práce se už za-
čínají evidovat první propuštění
kuchaři, číšníci i lidé dodávající
díly pro zastavené automobilky.

„Tento a příští týden se začnou
projevovat zásadní problémy v do-
davatelsko-odběratelských vzta-
zích. Stát musí jednat rychle,“ upo-
zorňuje Eva Svobodová, šéfka
Asociace malých a středních pod-
niků a živnostníků ČR. Schodek
státního rozpočtu se má letos pro-
hloubit až na 200 miliard.
Pokračování na straně 6
Komentáře na straně 8

Maturity a přijímačky odloženy
Ministr Plaga počítá s otevřením škol v druhé polovině května. Zároveň však nevyloučil ani zrušení maturit

Z mimořádného projevu premiéra
Andreje Babiše Celé znění na straně 9

Osobně odpovídám za
všechna krizová opatření.
Beru na sebe plnou
politickou odpovědnost.

Denní nárůst
infikovaných v Česku
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Běžný život?
Ne dřív než
na apríla
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Stát zachraňuje ekonomiku
Vláda schválila kompenzace mezd ve firmách, odpuštění zdravotních a sociálních odvodů a pozastavila EET

Ámosové,
přibrzděte


