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Vážený pane řediteli 

Obracíme se na Vás s žádostí o řešení situace v ŠPZ (v našem případě SPC) v době, kdy vláda vyhlásila 

mimořádné opatření v podobě zavření škol od 1.3.2021. 

Jestli tomu dobře rozumíme, nosnou myšlenkou tohoto nařízení je omezení kontaktů na 3 týdny v 

intencích výroku: „Kde není kontakt, není nákaza.“ 

Protože pracovníci ŠPZ (SPC) jsou vzhledem k specifikům své profese v běžném provozu 

v každodenním kontaktu a to zejména s klienty a zákonnými zástupci, považujeme za nezbytné, aby i 

v těchto školských zařízeních došlo k aplikaci uvedeného vládního nařízení. 

Argumenty jsou následující: 

 V mnohých SPC dochází k mísení klientů nejen z různých částí okresů, ale i z různých okresů (dle 

spádové oblasti). Z hlediska prostorového není mnoho SPC, která mají pro své odborné pracovníky 

samostatné pracovny, případně čekárny, kde by nedocházelo k mísení klientů a zákonných 

zástupců z různých regionů. 

 Uvedené se v mnoha případech týká i odborných pracovníků. U SPC působících jako krajské 

zařízení, část pracovníků překračuje při cestě do práce i několikrát hranice okresu  (např. pracovník 

bydlí v Prostějově, jede si do Olomouce pro služební auto a vyjíždí na pracoviště v Hranicích - tj. 

během cesty do práce 2x překročí hranici okresu). 

 Jednotlivá detašovaná pracoviště a kontaktní místa jsou v budovách škol a školských zařízení (MŠ, 

ZŠ, SŠ, internát SŠ, dětský domov,), která jsou pro veřejnost jinak zavřená. Vzhledem k tomu, že 

někteří zaměstnanci školy jsou v ním fyzicky přítomni (on-line výuka, zkoušení...), dochází k 

míchání s našimi klienty, často také z jiných okresů.. 

 Klienti předškolního věku (aktuálně je období vyšetření školní zralosti) nejsou zvyklí mít po celou 

dobu zakrytá ústa, dochází tedy potencionálně k přenosu virů do ovzduší. Navíc není možné 

desinfikovat  všechny testové materiály, na které dítě sáhne (psychologické testy jsou vyrobené z 

papíru, rychlou desinfekci sprejem by nevydržely). Psycholog má jen 1 sadu testů (nemůže je tedy 

nechat "vyvětrat") 

 SPC dle své specializace mají také svá určitá specifika, např. logopedickou intervenci je třeba dělat 

tak, aby bylo logopedovi i klientovi vidět na ústa. Není tedy možné použít respirátor ani roušku. 

Štít je v tomto případě nedostatečnou ochranou. Dítě i logoped zvýšeně vyfukují vzduch z úst, 

zpravidla je před nimi zrcadlo, které působí jako bariéra a výdechový proud vrací přímo do 

obličeje těchto osob. Podobně (bez potřebných ochranných pomůcek) se postupuje při vyšetření 

výslovnosti a motoriky mluvidel. 



 V neposlední řadě je také častým jevem, že ne všichni zákonní zástupci a klienti jsou schopni 

dodržet základní pravidla spočívající v nošení povinných respirátorů a dodržování nezbytných 

hygienických norem. 

Jestliže není možné na základě výše uvedených argumentů na dobu 3 týdnů zcela uzavřít provoz ŠPZ 

(SPC), dovolujeme si navrhnout následující řešení: 

1. Omezit provoz ŠPZ (SPC) v kombinaci home office a přítomnosti na pracovišti. Jinými slovy došlo by 

k střídání odborných pracovníků v určitém počtu a intervalu na pracovišti a to tak, aby se omezil počet 

kontaktů mezi pracovníky.  

2. Zredukovat vyšetření na pracovišti jen na ta nezbytná, v rámci home office se věnovat psaní zpráv, on-

line komunikaci a konzultaci (telefon, e-mail, apod.). 

3. Zodpovědnost za organizaci a činnost ŠPZ (SPC), která bude vycházet z místních podmínek a specifik 

každého pracoviště bude mít vedoucí příslušného ŠPZ (SPC).  

 

S úctou 

PaedDr. Petr Petráš 

                                                                                                                                             předseda APSPC 

 

 

 


