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Vážený pane předsedo, 

odpovídám Vám na dopis, který jste poslal ministru Plagovi dne 5. ledna 2021. 

Dovolte mi Vás informovat, že v očkovací strategii Ministerstvo zdravotnictví zohlednilo všechny 

připomínky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a zařadilo očkování pracovníků ve školství do 

skupiny 1B, tedy hned za absolutně prioritní skupiny, jako jsou zdravotníci a nejstarší občané. 

Pracovníci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy a středisek výchovné péče 

a pracovníci speciálních škol byli na podnět ministerstva školství přednostně zařazeni do očkovací fáze 

1B, která by měla trvat od února po březen/duben 2021 a je charakterizována potřebou cíleného 

očkování v klíčových zdravotnických zařízeních, a též zařízení pobytové sociální péče o seniory (budou 

tedy očkováni především zdravotničtí pracovníci pracující s COVID pozitivními pacienty a senioři).  

Pořadí očkování pak bude záležet nejen na profesi, ale také na věku a zdravotním stavu jednotlivých 

zájemců o očkování (prioritní profese je jedním z atributů výpočtu). Dále je třeba uvést, že termíny 

očkování těchto skupin budou z velké části záležet na tom, jak se budou vakcíny do ČR dorážet. 

V souvislosti s Vaším dalším dotazem považuji za nutné připomenout, že všechny dětské domovy a PŘO 

v oblasti ústavní a ochranné výchovy a zařízení pro preventivní výchovnou péči obdržely mimořádné 

odměny pro své zaměstnance za nadstandardní práci po dobu nouzového stavu vyhlášeného 

v souvislosti s Covid-19, stejně tak jim byla poskytnuta nejen metodická pomoc ze strany zřizovatele, 

ale rovněž byly distribuovány osobní ochranné prostředky a dezinfekce. 



Uvědomujeme si specifičnost a náročnost práce pracovníků školských zařízení pro výkon ústavní 

a ochranné výchovy a středisek výchovné péče, stejně jako pracovníků speciálních škol. Proočkování 

těchto pracovníků je nejvyšší prioritou. 

S pozdravem 

 

Mgr. Jan Mušuta 

ředitel odboru řízení regionálního školství 
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