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Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru rozhodl  

dne 16. 3. 2020 zřizovatel Moravskoslezský kraj o uzavření mateřských škol,  

pedagogicko-psychologických poraden a speciálně pedagogických center, které  

Moravskoslezský kraj zřizuje, a to až do odvolání. 

Všechny PPP v ČR jsou tak jako školy uzavřeny.  

Zaměstnanci PPP Ostrava pracují v režimu home office, pro dotazy fungují mobilní 

telefony: 

sociální pracovnice Poruba - 733 165 152, 733 165 153 

sociální pracovnice Zábřeh – 734 648 424, 733 165 151 

ředitelka  - 603 440 347 

 

Vzhledem k tématu odkladů školní docházky – posouzení školní zralosti             

na PPP sděluji následující: 

1. Po ukončení nouzového stavu v ČR budou v PPP Ostrava přednostně vyřizo-

vány žádosti o posouzení školní zralosti (odklad školní docházky a předčasné  

zaškolení). Jsme na tuto situaci připraveni. Ujišťujeme Vás, že naléhavost  

vyšetření chápeme a usilujeme o to, aby vše bylo zvládnuto co nejdříve. OŠD 

budou řešit všichni odborní pracovníci (psychologové, speciální pedagogové), 

je to pro nás priorita.  

2. Pokud Vám rodič sdělí, že mají žádost na PPP o vyšetření školní zralosti, platí 

následující: MŠMT nastavilo opatření, že správní řízení o zápisu se v těchto  

případech přeruší do doby vydání doporučení školského poradenského zaříze-

ní. Všechny potřebné dokumenty k zahájení školního roku 2020/2021 budou  

vystaveny nejpozději do 31. 8. 2020. 

3. Vzhledem k počtu žádostí na naší poradně předpokládáme, že po otevření jsme 

schopni tato vyšetření zvládnout do 1 měsíce, ale vzhledem k epidemiologické 

situaci nejsem schopna stanovit datum, kdy budeme předškoláky řešit.  

4. Protože dostáváme od rodičů informace typu „na škole mi dnes řekli, že  

doporučení PPP k OŠD musíme donést do konce dubna, jinak jej později  

nebudou akceptovat“, prosíme Vás o sdělení reálných informací (viz výše).  
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Doplňující informace: dle stanoviska Mgr. Jana Mušuty (MŠMT, ředitel Odboru ří-

zení a rozvoje vzdělávání): 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 povin-

né školní docházky. 

 

Doporučuji vám proto při zápisech postupovat dle vydaného opatření MŠMT  

a dle výše uvedeného stanoviska. 

Další informace 

- Nepřítomnost žáků na školách je také využívána k administrativním úkonům, 

jsou odesílány žádosti o vyšetření. Všechny tyto žádosti aktuálně nelze zpraco-

vávat  

a zůstávají  "viset" v datové schránce. Zákonná lhůta (dle § 13, odst. 3 vyhlášky 

č. 27/2016 Sb.) pro poskytnutí poradenské služby začíná běžet až po odvolání  

našeho uzavření zřizovatelem (včetně zpracování a zaevidování těchto vašich  

žádostí). 

- Ihned po vyřízení žádostí předškoláků budou následovat žádosti o kontrolní  

vyšetření s vazbou na financování podpůrných opatření, zejména na mzdové  

prostředky pro AP (případně i PSPP, PI). V případě potřeby budou klienti zváni  

i v době letních prázdnin. 

Může teoreticky nastat situace, kdy budou školy a školská zařízení mimo provoz  

až do 31. 8. 2020. Řešení této situace potom již nebude v naší kompetenci, ale bude 

záviset na případných systémových krocích a pokynech MŠMT. 

 

Všem Vám děkuji za spolupráci. Doufáme, že situaci všichni společně zvládneme. 

Omezení zasahuje všechny a stále trvá priorita zdraví. 

 

 

 

V Ostravě dne 1. 4. 2020                                                  Mgr. Marie Schindlerová 

                                                                                                 ředitelka PPP 

http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/opatreni-k-zapisum-do-zs-pro-skolni-rok-2020-2021
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-27#f5742331
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-27#f5742331

