
VIDEOKONFERENCE HEJTMANKY PLZEŇSKÉHO KRAJE SE STAROSTY ORP. 
 

Dne 13. dubna 2021 se uskutečnila další videokonference hejtmanky Plzeňského kraje se starosty ORP 
k ukončení nouzového stavu, pokračujících opatřeních MZDR a především k návratu dětí do škol. Videokonference se 
rovněž zúčastnili funkcionáři krajského úřadu, člen parlamentní komise pro školství a ředitel Krajské hygienické stanice.  

Ředitel KHS Bartoš podal stručnou informaci o situaci v kraji. Vyjádřil potěšení, že v kraji došlo k poklesu 
nakažených osob. Denní přírůstky se v současnosti pohybují kolem 200 osob za den oproti předešlé době, kdy se tyto 
denní přírůstky pohybovaly v řádu 1000 - 1500 osob. Ulevilo se nemocnicím a kromě jedné nemocnice všechny opouští 
režim hromadného postižení. Nepříjemným zjištěním je, že se stále víc pacientů v nemocnicích překlápí ze standardního 
režimu do intenzivní péče. Dále seznámil starosty ORP s opatřeními po ukončení nouzového stavu v návaznosti na 
pandemický zákon. Všechna opatření jsou vyhlašována v režii MZDR, podléhají schválení vládou.   

Krátce zmínil i zahájení testování školách. KHS se na organizaci nepodílí, řeší případné pozitivní nálezy a 
poskytuje informace. Zmínil možnost přechodu ve školách z antigenního testování na PCR testování metodou 
kolektivního testování.  

 

Hejtmanka poté předala slovo primátorovi Plzně a poslanci Baxovi, který je členem školského výboru parlamentu. 
Nastínil další scénář návratu dětí do škol. Prioritou by měl být návrat druhého stupně v rotační výuce horizontu několika 
týdnů. Nejsou prioritou nižší ročníky mateřských škol, i když si myslí, že by měl být plán MŠMT ambicióznější. Zmínil tlak, 
kterým se snaží v poslanecké sněmovně prosadit již zmíněnou změnu testování z antigenních testů na kolektivní PCR 
testování. Testy by byly ze slin a odpadla by potřeba přítomnost rodičů u testování menších dětí. Zmínil ale problém 
s možnosti vyhodnocování v laboratořích, které nejsou v dostatečném množství a kapacitách. Aby tato možnost byla 
rovněž alternativní, nenařizovala se plošně.         

 

Starosta Sušice apeloval na poslance Baxu, aby stát při nákupu dalších testů pro školy vybíral testy nejenom 
z hlediska ceny a účinnosti, ale i komfortnosti jejich aplikace. Hodně připomínek ze strany rodičů i učitelů bylo právě ke 
komfortu jejich použití. Dále sdělil, že považuje docela za chybu, že byl do MŠ umožněn pouze návrat předškoláků. 
Upozornil rovněž na problém testování ve školkách, kdy děti přivádí rodiče před nástupem do práce a při vyšším počtu 
nastupujících dětí rodiče vzhledem k podmínkám testování přichází pozdě do práce. Při povolení nástupu dalších dětí do 
MŠ by se mělo MSMT zamyslet nad způsobem testování dětí v MŠ, aby nevznikaly tyto problémy.    

     

Dále vystoupil vedoucí právního a legislativního odboru krajského úřadu Hajšman. Seznámil starosty s právními 
změnami při přechodu z nouzového stavu na pandemickou pohotovost a kompetencí MZDR podle zákona o zdraví lidu. 
Starostové ORP nemají podle pandemického plánu žádné kompetence.    

 

Následovalo vystoupení vedoucí odboru školství krajského úřadu Havlíčkové. Zdůraznila zásadní informace 
uvolňování ve školách od 12. dubna 2021 (pozn: informace jsou na stránkách škol). Poděkovala všem pracovníkům ORP pro 
oblast školství za výbornou spolupráci. Povedlo se včas distribuovat testy na školy. Zhodnotila, že školám v kraji se 
povedlo zvládnout testování velmi dobře. Tento týden budou distribuovány roušky pro žáky všech základních škol v kraji. 
Testovací sady pro školy byly distribuovány na 14 dnů, další budou distribuovány příští týden.   

 

 Vedoucí odboru zdravotnictví krajského úřadu Karásek seznámil se situací v nemocnicích kraje. V současné 
době je v nemocnicích 269 osob pozitivních na covid. Jenom pro srovnání, k 2.3.2021 jich bylo 718. Nejvíce jich je ve 
Fakultní nemocnici, léčí se tam 102 pacientů. Ke stejnému datu jich tam bylo přes 200. Na JIP leží v současnosti 72 osob, 
38 jich je na úplné ventilaci a 2 jsou napojeni na mimotělní oběh. Počty covid pacientů jdou rapidně dolů, především 
standardní lůžka. Ocenil velmi nízkou nemocnost zdravotnického personálu.   
Informoval o stavu očkování v kraji. Vyočkováno je v kraji přes 114 000 dávek. Seniorů 80+ je naočkováno 27 925, z toho 
jich je téměř 12 000 očkováno druhou dávkou. Seniorů 70+ obdrželo první dávku 38 200, druhou dávku obdrželo 8 914.    
V současné době a do konce dubna bude kraj dostávat týdně 13 plat (15 000 dávek) vakcíny Pfizer. Je slíbeno, že v květnu 
a červnu bude chodit 20 plat (přes 20 000 dávek) týdně. U ostatních vakcín nelze určit počty, jelikož jsou dodávky velmi 
nespolehlivé. Astra Zeneca realizuje dodávky jednou za 14 dnů. Příští týden je slíbeno 4 000 vakcín Moderna. Obě tyto 
vakcíny, pokud budou dodány, z větší části půjdou na druhé očkování.   
Kraj je schopen očkovat denně cca 5 500 dávek, v současné době se očkuje kolem 3 500 dávek, centra jedou tzv. 
rekreačně.   

 

Starosta Sušice položil dva dotazy. První dotaz směřoval k povinnosti učitelů učit až 6 hodin v respirátorech (děti jsou 
v rouškách), přitom jsou proočkovaní. Druhý dotaz byl, zda má kraj nějaký scénář (odhad), do kdy bude naočkována 
v kraji podstatná část obyvatel (cca 75 %).  
Na první otázku odpověděl ředitel KHS. Nezná a ani jim nebyl vysvětlen důvod. To se týká rovněž dotazů rodičů, proč mají 
děti, které jsou po testech negativní sedět v rouškách. Slíbil, že přednese tyto dotazy při jednání s MZDR.  
Na druhou otázku odpověděl vedoucí odboru Karásek. V závislosti na dodávkách vakcín by mohlo být proočkováno 75 % 
(350 000) obyvatel kraje nad 19 let koncem srpna až začátkem září při denním očkování kolem 4 300 osob denně. Pokud 
by se očkoval 7 dní v týdnu, bylo by naočkováno v červenci až srpnu. Vše ale závisí na dodávkách vakcín.     

 

Na závěr hejtmanka představila kampaň na podporu očkování, kterou v tomto týdnu spouští Plzeňský kraj.  
Hejtmanka poděkovala starostům za účast a vyjádřila přání, aby se situace začala stabilizovat a život v kraji se 

postupně zklidnil.    



 
 
 

 


