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16. února 2021 

Vídeň rozdává dětské roušky do základních škol 

Tento týden se ve většině Rakouska otevřely základní školy. Vídeňské školy zavedly neinvazivní 

kloktací testy a takřka 80 000 dětí z prvního stupně vídeňských základních škol dostává od města 

roušky. Pestrobarevná ochrana dýchacích cest doplňuje další opatření, například dočasnou 

výuku ve spolupracujících hotelech kvůli zajištění rozestupů. 

 

Základní školy ve Vídni a sousedním Dolním Rakousku se otevřely o týden dříve než ve zbytku země, 

tedy 8. února po bezmála čtvrt roce. Na školou povinně děti ve Vídni čekaly kloktací testy. Ty nevyžadují 

přítomnost lékaře a i žáci prvního stupně je zvládnou samostatně. Při návratu do školních lavic však 

město Vídeň žákům takzvaných Volksschule, tedy ekvivalentu prvního stupně českých základních škol, 

navíc bezplatně rozdává dětské roušky. 

 

Barevnou ochranu dýchacích cest získá všech 78 814 dětí na všech vídeňských lidových školách. 

„Především pro děti z prvního stupně je obnovení prezenční výuky extrémně důležité, neboť distanční 

výuka a sociální izolace už dopadají na psychické zdraví dětí,“ uvedl vídeňský radní pro vzdělávání 

Christoph Wiederkehr. Roušky podle vídeňského magistrátu navazují na testy a ještě zvýší bezpečnost 

výuky. Cílem města je zamezit opětovnému uzavření škol kvůli epidemické situaci. 

 

Část dětských roušek získalo město bezplatně od rakouského výrobce Hygiene Austria a na jejich 

distribuci se vedle magistrátu podílí i Hospodářská komora města Vídně. „Vzdělání a vzdělávání v 

důsledku pandemie získají na významu. Velkou roli v tom hraje i první stupeň škol, které proto chceme 

podpořit distribucí bezplatných roušek,“ doplnil prezident komory Walter Ruck. 

 

Už před znovuotevřením vídeňských škol ohlásil magistrát, že zajistil 1,2 milionu roušek, dostatek 

testovacích sad a doobjednal 400 tisíc respirátorů FFP2. Návrat do škol doprovází i rozsáhlé testování 

pro školní personál. Výuka v některých případech probíhá i mimo školy, například ve spolupracujících 

hotelech, a to s cílem zajistit dostatečné rozestupy. Radnice také školám doporučila upravit časy 

vyučování, například naplánovat začátek výuky v jednotlivých třídách s desetiminutovým rozestupem, 

aby nedocházelo k hromadění osob ve vstupních prostorech a MHD.  
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Zahraniční kancelář města Vídně podporuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi Prahou a Vídní a 

také do Česka přináší novinky z Vídně. Zahraniční kanceláře Eurocomm-PR působí v jedenácti 

zemích střední a jihovýchodní Evropy. 

 

http://www.eurocommpr.at
mailto:landa@eurocommpr.cz
http://www.eurocommpr.cz/
http://www.facebook.com/eurocommprpraha
http://www.twitter.com/eurocommpr_prg

