Vážení klienti,

Od 27.4.2020 rozhodl zřizovatel o obnovení činnosti našeho školského poradenského zařízení
směrem k veřejnosti, a to za dodržení doporučení stanovených Ministerstvem školství, mládeže a
tělovýchovy - zajistit především služby v souvislosti se zahájením školního roku (např. odklady,
maturitní a přijímací zkoušky, zajištění návaznosti doporučení asistenta pedagoga).

Klienty budeme kontaktovat telefonicky a bude jim stanoven termín návštěvy u nás.
Při vstupu do budovy si pozorně přečtěte Důležité informace – prevence rizik přenosu koronaviru
umístěné na vstupních dveřích.
Provoz a poskytování služeb bude probíhat i nadále za zvýšených epidemiologicko-bezpečnostních
opatření. Jejich cílem je minimalizovat i nadále setkávání zvýšeného počtu osob v našich prostorách a
zajistit nezbytné podmínky pro minimalizaci rizika přenosu infekce v rámci námi poskytovaných
služeb (viz. "Pravidla poskytování služeb s ohledem na ochranu zdraví zaměstnanců i klientů").

PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
s ohledem na ochranu zdraví zaměstnanců i klientů
(za účelem snížení rizika nákazy koronaviru SARS-CoV-2)


Zákonný zástupce nezletilého klienta nebo zletilý klient je povinen
podpisem stvrdit čestné prohlášení o bezrizikovosti rodinného zázemí!
 S nezletilým klientem (dítětem) se jako doprovod dostaví pouze jedna
osoba (zákonný zástupce)!
 Je bezpodmínečně nutné dodržovat zvýšenou hygienu - použití
hygienických prostředků pro desinfekci rukou při příchodu a následné
pečlivé a častější mytí rukou mýdlem a teplou vodou!
 Nezletilý klient i jeho doprovod mají po vstupu do budovy ve všech
prostorách krytá ústa a nos rouškou po celou dobu jejich přítomnosti v
budově!
 V čekárně je dodržován odstup alespoň 2 metrů od ostatních osob.
 Je omezen volný pohyb dětí v prostoru pracoviště pedagogicko psychologické poradny!
 Zákonný zástupce nezletilého klienta nebo zletilý klient je vybaven
vlastními psacími potřebami (propisovací pero, tužka, pastelky) a
jednorázovými rukavicemi!

Co se týká ostatních poradenských služeb, aktuálně vyhodnocujeme nezbytnost diagnostiky z
dostupných informací u jednotlivých případů. Vzhledem ke skutečnosti, že se v této chvíli na většině

škol prezenčně nevzdělává (netýká se však všech MŠ), bude zpravidla možné posunout vydání
doporučení k poskytování podpůrných opatření na pozdější dobu (s výjimkou vydání doporučení z
důvodu skončení platnosti předchozího doporučení, pokud má být žákovi nadále poskytováno
podpůrné opatření personálního charakteru (např. pedagogická intervence, předmět speciálně
pedagogické péče a asistent pedagoga).

Je-li to možné, je nezbytné upřednostňovat bezkontaktní formy komunikace s využitím našich
telefonických kontaktů (viz. www.ppp.opava.cz - Kontakt).

Vzhledem k častým telefonickým dotazům k zápisu žáků do 1.tříd a odkladům školní docházky
sdělujeme následující:
Dle stanoviska ředitele odboru rozvoje a řízení vzdělávání MŠMT Jana Mušuty:
„Jelikož o odkladu povinné školní docházky rozhoduje ředitel školy na základě žádosti dítěte
(prostřednictvím zákonného zástupce), jedná se o tzv. řízení o žádosti. Usnesení o přerušení se tedy
bude řídit ustanovením § 64 odst. 2 správního řádu. V tomto případě se řízení přeruší vždy na
požádání žadatele. Časový rozsah je (stejně jako celé správní řízení) taktéž v dispozici žadatele.
Doba přerušení správního řízení tedy není právně omezena. Omezena je však fakticky předmětem
řízení - v tomto případě tedy datem předcházejícím datu zahájení povinné školní docházky“, tj.
31.8.2020.

Mgr.Ivo Schvan, ředitel

