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Doporučení k provozu speciálních škol
Z důvodu nutnosti zvýšené podpory dětí s těžšími hendikepy ve vzdělávání a celkové
podpory jejich rodin v péči zůstávají školy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona (tzv.
speciální) v provozu i v době mimořádných opatření a omezení provozu škol. Pedagogové
speciálních škol se dlouhodobě nacházejí ve velmi složité situaci. Žáci speciálních škol
nemají z důvodu různých hendikepů povinnost nosit roušky a většina pedagogů je ve výuce
nosit nemůže, protože by jim žáci nerozuměli či se jich dokonce báli. Vzhledem k aktuální
pandemické situaci, kdy Česká republika stále drží neslavné prvenství v počtu nakažených
na 100 tisíc obyvatel, přičemž aktuální počty stále narůstají, je nutné zajistit dětem
i pedagogům adekvátní podmínky a podporu. Obdobné lze analogicky aplikovat i na
mateřské školy.
K provozu speciálních škol v období pandemie doporučujeme:
1. Ze strany systému:
Umožnit očkování pedagogů speciálních a mateřských škol prioritně ve fázi 1B
Situace pedagogů ve speciálních a mateřských školách je specifická tím, že zde
neplatí povinnost nošení roušek a řada dětí zde z důvodu svého znevýhodnění nebo
věku hůře dodržuje základní hygienické návyky. Také blízký a intenzivní kontakt
s dětmi je zde nezbytností. Proto doporučujeme jejich prioritní očkování hned zkraje
fáze 1B.
Zajistit možnost volby mezi prezenčním a distančním vzděláváním
Někteří rodiče z důvodu obav o zdraví svých dětí se zdravotním hendikepem nebo
z důvodu obav o jejich blízké preferují nechat své děti doma a současnou povinnou
školních docházku vnímají více jako diskriminaci než pomoc. V současné době je
nezbytně nutné umožnit dětem plnit povinnou školní docházku buď prezenčním nebo
distančním způsobem, a to na základě volby rodiny.
Zajistit nárok rodičů na ošetřovné
Pokud rodiče zvolí výuku distančním způsobem, musí mít nárok na ošetřovné ve
stejném režimu jako ostatní rodiče. Rodiče dětí pečující o dítě se zdravotním
postižením zároveň bez věkové hranice 10 let věku dítěte. A to včetně rodičů, kteří
jsou osobami samostatně výdělečně činnými a svou podnikatelskou činnost
vykonávají na základě zákona o důchodovém pojištění z důvodu péče jako činnost
vedlejší.
2. Ze strany škol:
Umožnit pedagogickým pracovníkům z rizikových skupin pracovat distančně
Pedagogičtí pracovníci ohrožení vyšším rizikem nákazy a negativních následků viru
COVID-19 by měli mít možnost pracovat distančně (například realizovat distanční
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výuku skupin dětí, které se budou vzdělávat distančním způsobem, realizovat
podpůrné a přípravné činnosti pro kolegy ve školách, plnit jiné činnosti dle zadání
ředitele školy).
Zajistit ve školách zvýšená bezpečností opatření
Zajistit a dodržovat zvýšenou bezpečnost a hygienu pro všechny zúčastněné.
Pedagogický personál vybavit dostatečným množstvím ochranných pomůcek
(např. obličejové štíty) a hygienických pomůcek (např. dezinfekce, rukavice).
3. Ze strany aktérů vzdělávání:
Dbát na prevenci a posilovat imunitu
Z dostupných studií vyplývá, že dobrou prevencí i podporou snižující negativní
dopady viru na lidský organizmus je pravidelný příjem vitaminu D, C a zinku. Vedle
pohybu na čerstvém vzduchu, lehké stravy a péče o duševní zdraví, zvažte také
pravidelné užívání vitamínů a minerálů.
Nebojte se požádat o pomoc
Bezplatnou psychologická pomoc pro pedagogy řešící obtížné situace v důsledku
koronakrize nabízí Národní pedagogický institut ČR na svém novém portálu na
podporu společného vzdělávání Zapojme všechny. Pro konzultaci svých problémů
můžete využít také osvědčené nonstop linky důvěry.
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