
Provoz SPC od 1.9.2020 

 
Vážení klienti, 

před návštěvou SPC prosíme o pozorné pročtení níže uvedených informací 

a jejich následné dodržování. Informace/pokyny vycházejí z doporučených 

hygienických opatření a pravidel provozu školských poradenských zařízení. 

 

1. Pokud se u Vás nebo Vašeho dítěte vyskytuje, nebo se v posledních  

14-ti dnech vyskytla jakákoli forma, příznaky respiračního onemocnění, 

kašel či zvýšená teplota, byli jste v kontaktu s rizikovou osobou s 

onemocněním COVID-19, zůstaňte doma/nevstupujte do budovy a 

kontaktujte nás telefonicky nebo emailem. 

 

2. Dítě, žáka, studenta by měl doprovázet na vyšetření pouze 1 zákonný 

zástupce. Zákonným zástupcům bude umožněn vstup do dočasně 

vymezených prostor SPC, a to pouze v odůvodněných případech. 

Vstup do dalších prostor školy nebude zákonným zástupcům klientů 

SPC umožněn. 

 

3. S sebou prosím přineste pro dítě jednorázové kapesníky a pití. 

 

4. Doprovod klienta může vstoupit na pracoviště SPC pouze s rouškou 

(nebo jiným odpovídajícím ochranným prostředkem). U dětí, žáků a 

studentů není již povinnost nosit  ochranné  prostředky na nos a ústa ani 

další ochranné pomůcky. Jejich užívání v SPC je na Vašem uvážení. 

 

5. Po vstupu na pracoviště SPC si všichni klienti i doprovod nejprve 

dezinfikují ruce. 

Dezinfekční prostředky jsou k dispozici při vstupu do budovy, 

v prostorách SPC spolu s papírovými ubrousky. Dezinfekce rukou jsou k 

dispozici i pro další potřebu, na sociálním zařízení označeném pro klienty. 

 

6. Zákonný zástupce/zletilý klient se bude řídit pokyny pracovníků SPC a 

vyvěšenými opatřeními. 

 

7. Před příchodem do SPC se nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti. 

Další informace: 

Speciálně pedagogická, logopedická a psychologická intervence formou 

ambulantní docházky bude v SPC probíhat v dočasně vyhrazených 



prostorách SPC z důvodů eliminace kontaktů se žáky školy. 

Klienti jsou objednáváni v různých časových intervalech tak, aby se 

minimalizoval jejich vzájemný bezprostřední kontakt, předcházelo hromadění 

osob a instruování tak, aby se omezil volný pohyb v budově. 

Hromadné setkávání klientů v budově školy a SPC není přípustné. 

Dodržujte, prosím, přesný čas pozvání. V případě jeho nedodržení si 

vyhrazujeme právo přesunutí termínu. 

 

Nemůžete-li se dostavit, kontaktujte nás, prosím. 

 

Pokud pominul důvod Vaší žádosti také nás, prosím, informujte. 

 

Již tradiční předškolní příprava „Malá škola“ nebude prozatím pro ambulantní 

klienty realizována. 

 

Dojde-li v přijímaných opatřeních ke změnám, uvedeme informace na našich 

webových schránkách a budete informováni telefonicky, e-mailem nebo po 

příchodu do SPC. 

Speciální protiepidemická opatření s ohledem na aktuální situaci a místní 

podmínky nařizuje místně příslušná KHS (v případě nutnosti). 

 

 

Děkujeme za pochopení a vstřícnost. 

 

 

PaedDr. Miroslav Hula – ředitel školy 

Mgr. Ivanka Jungová – vedoucí SPC 

 

    

 


