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Vyjádření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k provozu speciálně pedagogických center  

O uzavření jednotlivých škol a školských zařízení rozhoduje Ministerstvo zdravotnictví, a i podle 
krizového opatření od 1. 3. 2021 zůstávají školská poradenská zařízení (dále ŠPZ) otevřena. 

Stále však platí předchozí doporučení, že individuální práce s klientem je ve školských poradenských 
zařízeních nadále realizována bez omezení v souladu s hygienickými opatřeními. Nedoporučuje se 
však po dobu trvání nouzového stavu s ohledem na ochranu zdraví všech zúčastněných vykonávat 
činnosti skupinové, a to zejména depistáže narušené komunikační schopnosti či testy profesní 
orientace. 

Podle krizového opatření „omezení volného pohybu“ https://apps.odok.cz/attachment/-
/down/IHOABYLUPWWU platí výjimka, která se uplatňuje i pro cestu rodiče s dítětem do a ze ŠPZ. 

Předpokládáme, že stále dochází k maximálnímu omezování sociálních kontaktů v jednotlivých 
zařízeních již od minulého roku a klienti jsou objednáváni a vyšetřováni v termínech zohledňujících 
prostorové podmínky každého konkrétního pracoviště. Stejně tak platí, že pokud odborní pracovníci 
nemají na daný den objednané klienty (v současné situaci nejsou ani realizovány návštěvy škol), 
tak mohou, respektive mají, zpracovávat výstupy v rámci home office, samozřejmě se souhlasem 
přímého nadřízeného.  

Z důvodu nepříznivé epidemiologické situace v některých regionech vydá MŠMT opatření obecné 
povahy, kterým umožní administrativní prodloužení Doporučení pro vzdělávání 
dítěte/žáka/studenta, ve kterých se jedná pouze o doporučení podpůrného opatření úpravy metod 
výuky.  

Výjimkou zůstává vydání nového doporučení z důvodu skončení platnosti doporučení předchozího, 
pokud má být žákovi nadále poskytováno podpůrné opatření personálního charakteru či úpravy 
organizace výuky.  

Co se týká individuální logopedické intervence lze krátce edukovat dítě a zákonného zástupce online 
přes web kameru, Skype atd. Je třeba ale samozřejmě ověřit, že má klient odpovídající zařízení, 
co se týká velikosti obrazovky (alespoň tablet), jejího rozlišení a možnost použití mikrofonu. 
Po očkování zaměstnanců bude riziko nákazy minimalizováno a individuální intervence budou 
zpravidla opět probíhat prezenčně.  

Na závěr je nutné zdůraznit, že pokud zákonný zástupce nebude mít povinnou ochranu nosu a úst 
(nyní respirátor), je třeba trvat na tom, aby pracoviště opustil. 
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