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I. Právo dítěte na vzdělání
1) Významným dokumentem pro každé dítě je mezinárodní konvence Úmluva o právech dítěte,
označována také jako Magna Charta na ochranu práv dětí. Úmluva byla přijata Valným shromážděním
OSN 20. listopadu 1989 a její dodržování kontroluje Výbor pro práva dítěte OSN. Mezi hlavní práva
dítěte patří právo na život, právo poznat své rodiče a být jimi vychován, ale i právo na ochranu před
násilím, právo na životní úroveň pro jeho rozvoj, právo na ochranu před nebezpečnou prací a mnoho
dalších. Právo na vzdělání, které je v Úmluvě o právech dítěte explicitně vyjádřeno v čl. 28, náleží
k těm nejzásadnějším. Porušování těchto práv je samozřejmě trestné a je velmi přísně trestáno.
2) Legislativní ochranu práv (občanských, politických, ekonomických, sociálních i kulturních)
osobám se zdravotním postižením poskytuje mezinárodní dohoda Úmluva o právech osob se
zdravotním postižením. Vymezuje např. pojem „diskriminace“ z hlediska zdravotního postižení nebo
„přiměřené úpravy“ v souvislosti s úpravou budov veřejných institucí, prostranství či dopravních
prostředků. ČR ratifikovala smlouvu v červnu 2009. Cílem Úmluvy je zabezpečit, aby lidé se
zdravotním postižením měli zajištěny svá práva stejně jako všichni ostatní. Práva dětí se zdravotním
postižením obsahuje čl. 7 Úmluvy.
3) V ČR byly postupně realizovány již čtyři Národní plány formulující politiku státu ve vztahu ke
zdravotně postiženým občanům, na nichž participovala jednotlivá ministerstva. Nejvýznamnější
změnou v oblasti vzdělávání dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením posledního období je
rovný přístup a nediskriminace těchto osob. Novela školského zákona zpřesnila podmínky, jejichž
cílem je umožnit vzdělávání v obou základních proudech – hlavním i speciálním, při respektování
základních práv dítěte. V souladu s plánem jsou postupně zpřístupňovány jednotlivé druhy veřejné
dopravy (bezbariérové stanice, dopravní prostředky), zlepšuje se přístup osob se zdravotním postižním
k informačním systémům (novela zákona o informačních systémech veřejné správy).
4) Pro tuto chvíli se realizuje (v pořadí pátý Národní plán) - Národní plán vytváření rovných
příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2010 – 2014, jehož základním cílem je
uplatňování principu inkluzivního vzdělávání. Prioritami pro oblast vzdělávání je stanovení opatření
pro snazší přístupnost škol pro vzdělávání dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením:
Definuje nové způsoby poskytování speciálně pedagogické podpory dětem, žákům a
studentům se zdravotním postižením v závislosti na míře postižení a jim odpovídajících
opatření na vzdělávací podmínky.
V návaznosti na stanovení míry (stupňů) podpůrných opatření iniciuje vytvoření obecného
katalogu podpůrných opatření speciálně pedagogické podpory.
V běhu je příprava informační kampaně, která má motivovat ředitele škol k přijímání všech
žáků bez rozdílu jejich zdravotního stavu (zdravotního postižení) k jejich vzdělávání.
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MŠMT pracuje na přípravě nového organizačního a obsahového rámce speciálně
pedagogického poradenství a diagnostiky se záměrem zajistit nezávislé a jednotné posuzování
potřeby podpůrných opatření dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením v rámci ČR.
Zvláštní pozornost je věnována vzdělávání dětí, žáků a studentů s lehkým mentálním
postižením se záměrem podstatně omezit výlučné vzdělávání těchto žáků ve speciálních
školách
5) V závislosti na Národním plánu byl rozpracovaný Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro
občany se zdravotním postižením na období 2012 – 2015. Po linii školství Krajský plán počítá
s trendem inkluzivního vzdělávání dětí a žáků se zdravotním postižením v běžných školách:
V této souvislosti ve spolupráci s CCV Pardubice podporuje rozvoj dalšího vzdělávání
pedagogů v oboru speciální pedagogiky.
Průběžně vybavuje školská poradenská zařízení v Pk kvalitními pomůckami a moderními
diagnostickými nástroji.
Přispívá k odstraňování architektonických bariér a zpřístupňuje školy žákům se
zdravotnípostižením.
V mezích možností finančně podporuje funkce asistentů pedagoga ve školách.
Informuje školská zařízení zřizovaná Pk o nových informačních technologiích, které usnadňují
výuku žáků a se zdravotním postižením. ´
II. VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI
1) Žákem se speciálními vzdělávacími potřebami se považuje žák se zdravotním postižením, se
zdravotním znevýhodněním nebo se sociálním znevýhodněním:
Žák se zdravotním postižením – s tělesným, zrakovým, sluchovým, mentálním, s artismem,
vadami řeči, souběžným postižením více vadami nebo vývojovými poruchami učení nebo
chování.
Žák se zdravotním znevýhodněním – zdravotně oslabený, dlouhodobě nemocný, s lehčími
zdravotními poruchami s následkem poruch učení a chování vyžadující zohlednění v procesu
vzdělávání.
Žák se sociálním znevýhodněním – žák zejména z prostředí, kde se mu nedostává potřebné
podpory k řádnému průběhu vzdělávání (z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním
statusem, ohrožený sociálně patologickými jevy), příp. žák znevýhodněný nedostatečnou
znalostí českého jazyka (děti cizinců, etnických skupin).
2) O zařazení žáka, u kterého byly zjištěny speciální vzdělávací potřeby na základě speciálně
pedagogického, příp. psychologického vyšetření školským poradenským zařízením, nebo odborným
zdravotnickým pracovištěm – výsledné stanovisko vypracuje vždy školské poradenské zařízení.
Ředitel školy rozhodne o přijetí žáka na základě doporučení školského poradenského zařízení a
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souhlasu zákonného zástupce žáka. Speciální vzdělávání žáků se zdravotním postižením je
zajišťováno:
Formou individuální integrace – začlenění žáka se speciálními vzdělávacími potřebami do
běžné třídy hlavního vzdělávacího proudu na základě doporučení školského poradenského
zařízení, jehož součástí jsou podpůrná opatření. Ve třídě běžné mateřské školy, základní školy
nebo střední školy lze s přihlédnutím k rozsahu speciálních vzdělávacích potřeb žáků
integrovat individuálně nejvýše 5 žáků se zdravotním postižením.
Forma skupinové integrace – zřízení samostatné třídy pro žáky s jedním druhem postižení
v rámci běžné školy. Tuto formu využívají převážně mateřské školy (logopedické třídy), méně
časté jsou v současné době třídy pro žáky s vývojovými poruchami učení při běžných
základních školách.
Školy samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením (speciální školy) podle druhu a
stupně zdravotního postižení – např. základní škola praktická pro žáky s lehkým mentálním až
středním postižením, základní škola speciální pro žáky se středním až těžkým mentálním
postižením, základní škola pro zrakově postižené, tělesně postižené atd.
Kombinace uvedených forem – je způsob vzdělávání, kdy teoretická část učiva je realizována
formou skupinové integrace, u předmětů s převažující složkou praktického (výchovného,
estetického) vzdělávání jsou žáci se zdravotním postižením vzdělávání v běžných třídních
kolektivech
3) Zařazení žáka se zdravotním postižením do školy (třídy) zřízené pro žáky se zdravotním
postižením nebo převedení do vzdělávacího programu upraveného pro žáky se zdravotním postižením
lze pouze:
a) na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení, jehož součástí
je návrh konkrétních podpůrných opatření*
b) pro projednání se zákonným zástupcem žáka, vč. poskytnutí srozumitelného
poučení, přiměřeného poučení se dostane také nezletilému žákovi
c) s informovaným souhlasem uděleným zákonným zástupcem žáka**
Zařazení žáka do speciálního vzdělávání může předcházet diagnostický pobyt v délce 2 – 6 měsíců, jeli vzdělávání zajišťováno formou individuální nebo skupinové integrace. O průběhu diagnostického
pobytu vydá školské poradenské zařízení zákonnému zástupci zprávu a doporučení obsahující návrhy
vzdělávání žáka (nejdéle do 30 dnů ode dne ukončení diagnostického pobytu). Dojde-li k významné
změně speciálních vzdělávacích potřeb žáka se zdravotním postižením, jeho zařazení do režimu
speciálního vzdělávání školské poradenské zařízení přezkoumá a případně navrhne úpravu. V případě
přeřazení do jiného vzdělávacího programu zařadí ředitel školy žáka do ročníku odpovídajícímu jeho
dosaženým znalostem a dovednostem.
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*Podpůrnými opatřeními se při vzdělávání žáků se zdravotním postižením mj. rozumí.: využívání
speciálních metodických postupů, forem a prostředků vzdělávání, zabezpečení kompenzačních,
rehabilitačních a učebních pomůcek, speciálních učebnic a didaktických materiálů, pedagogickopsychologické služby, služby asistenta pedagoga nebo snížení počtu žáků ve třídě.
**Vyrovnávacími opatřeními se při vzdělávání žáků se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním
mj. rozumí: využívání pedagogických (speciálně pedagogických) metod a postupů odpovídajících
vzdělávacím potřebám žáků, individuální podpora v rámci výuky, využívání školských poradenských
služeb, individuální vzdělávací plán nebo služby asistenta pedagoga.
4) V případě potřeby se pro individuálně integrovaného žáka, žáka s hlubokým mentálním
postižením, příp. také pro žáka skupinově integrovaného nebo žáka speciální školy stanoví
individuální vzdělávací plán. Tento plán, šitý „na míru“ konkrétnímu žákovi, zpracují pedagogičtí
pracovníci školy. Individuální vzdělávací plán vychází ze školního vzdělávacího programu příslušné
školy, závěrů speciálně pedagogického vyšetření školským poradenským zařízením (pedagogicko
psychologická poradna, speciálně-pedagogické centrum, středisko výchovné péče – vývojové poruchy
učení!), popřípadě doporučení registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost nebo odborného
lékaře a v neposlední řadě vyjádření zákonného zástupce žáka. Individuální vzdělávací plán je
závazným dokumentem pro zabezpečení speciálních vzdělávacích potřeb žáka a součástí jeho osobní
dokumentace.
Obsahem individuálního vzdělávacího plánu jsou:
Náplň, rozsah, průběh a způsob poskytování individuální speciálně pedagogické nebo
psychologické péče žákovi, vč. zdůvodnění
Cíl vzdělávání žáka, časové a obsahové rozvržení učiva, vč. případného prodloužení délky
středního nebo vyššího odborného vzdělávání, volbu pedagogických postupů, způsob
zadávání a plnění úkolů, způsob hodnocení, úpravu konání maturitních (závěrečných)
zkoušek, absolutoria.
Vyjádření potřeby dalšího pedagogického pracovníka nebo asistenta pedagoga; u žáka střední
školy se sluchovým postižením a studenta vyšší odborné školy se sluchovým postižením se
uvede potřebnost nezbytných služeb tlumočníka
Seznam kompenzačních, rehabilitačních a učebních pomůcek, speciálních učebnic a
didaktických materiálů nezbytných pro výuku žáka
Jmenovité určení pedagogického pracovníka školského poradenského zařízení, s nímž bude
škola spolupracovat při zajišťování speciálních vzdělávacích potřeb žáka
Předpokládaná potřeba navýšení finančních prostředků nad rámec normativního financování
Závěry speciálně pedagogických (psychologických) vyšetření
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Individuální vzdělávací plán je vypracován zpravidla před nástupem žáka do procesu vzdělávání,
nejdéle však 1 měsíc po nástupu žáka do školy, nebo po zjištění jeho speciálně vzdělávacích potřeb.
Plán může být doplňován a upravován v průběhu školního roku podle potřeby. Za individuální
vzdělávací plán zodpovídá ředitel školy, vypracovává se ve spolupráci se školským poradenským
zařízením a zákonným zástupcem žáka (nebo zletilým žákem), který jej potvrdí svým podpisem.
Školské poradenské zařízení sleduje a 2x ročně vyhodnocuje plnění individuálního vzdělávacího plánu
a poskytuje škole, žákovi i zákonnému zástupci žáka poradenskou podporu.
5) Třída zřízená pro žáky se zdravotním postižením má nejméně 6 a nejvíce 14 žáků s přihlédnutím
k věku a speciálním vzdělávacím potřebám Třída zřízená pro žáky s těžkým zdravotním postižením
má nejméně 4 a nejvíce 6 žáků.
6) Ve třídě běžné mateřské, základní nebo střední školy lze s přihlédnutím k rozsahu speciálních
vzdělávacích potřeb žáků individuálně integrovat nejvýše 5 žáků se zdravotním postižením.
Speciální škola (a škola při zdravotnickém zařízení má nejméně 10 žáků.
III. VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH

1) Mimořádně nadaný žák disponuje kromě osobnostních předpokladů zejména vysokou
mírou vnitřní motivace pro vzdělávání v určité, často úzce zaměřené oblasti, která je pro jeho
věk neobvyklá a kterou sám nemůže nijak ovlivnit. Jeho potřeba se vzdělávat v oblasti jeho
mimořádného nadání má nepřiměřený, do jisté míry „patologický“ rozměr. Vzdělávání
takového žáka je pro pedagoga, který neprošel intenzivním vzděláním v této oblasti, mimořádně
náročné. Pokud nejsou vzdělávací potřeby mimořádně nadaného žáka syceny, rozbíhá se kolotoč
maladaptivních reakcí se stejnou intenzitou, jako je tomu u jiných deprivací.
Pokud se týká vzdělávání mimořádně nadaných žáků, jde o podporu a rozvoj již projeveného nadání.
Podle míry nadání by měly být stanoveny, často velmi nestandardní, optimální postupy vyžadující od
pedagoga velký vhled do problematiky a vysokou míru tvořivosti. Metodická podpora učitelů v oblasti
nadání je rozsáhlý a složitý úkol, který nelze realizovat bez intenzívní spolupráce více subjektů.
Partnerem je škole v těchto případech příslušná pedagogicko psychologická poradna disponující
psychology s diagnostickými dovednostmi a nástroji pro diagnostiku mimořádně nadaných žáků.
Ve vztahu k mimořádně nadaným žákům by měli jejich pedagogové zvládat následující aktivity:
Podílet se na tvorbě školních vzdělávacích programů, v nichž je na dostatečné úrovni
zpracována péče o rozvoj nadaných žáků
Vytvářet ve vzdělání podmínky pro rozvoj nadání všech žáků od předškolního věku počínaje
Zachytit projevy mimořádného nadání v mladším školním věku a včas zajistit spolupráci
s pedagogicko-psychologickou poradnou při dalším rozvoj nadání žáka a řešení případných
problémů
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Zpracovat individuální vzdělávací plán, který je součástí osobní dokumentace mimořádně
nadaného žáka (zodpovídá ředitel školy)
Organizovat pro mimořádně nadaného žáka individuální a vnitřně diferencovanou výuku
odpovídající potřebám jeho rozvoje v oblasti projeveného nadání
Na základě výsledku zkoušky před komisí přeřadit mimořádně nadaného žáka do vyššího
ročníku bez absolvování předchozího ročníku
Využívat v průběhu vzdělávání metody a formy práce odpovídající povaze jejich nadání a
aktuální míře jejich rozvoje
Efektivně spolupracovat s rodiči a dalšími partnery podílejícími se na podpoře vzdělání
mimořádně nadaného žáků
IV. PORADENSKÝ SYSTÉM VE ŠKOLSTVÍ
Služby pedagogicko-psychologického poradenství ve školství, vč. speciálně pedagogického
poradenství, jsou-li správně poskytovány, významně ovlivňují individuální vývoj a vzdělávání dětí a
žáků i činnost školy. Význam poradenských služeb ve školství vzrůstá. Vhodně koncipovaný a dobře
fungující systém poskytování poradenských služeb ve školství je efektivním nástrojem prevence
zneužívání návykových látek a dalších sociálně patologických jevů i prevence nezaměstnanosti
absolventů škol.
Stěžejním úkolem poradenských pracovišť je pravidelná dlouhodobá přímá práce s dítětem a
spolupráce s jeho rodiči a pedagogy směřující k eliminaci příznaků postižení a jejich důsledků, a tím
k podpoře integrace dítěte a podpoře jeho vzdělávání v nejméně omezujícím prostředí a budování
aktivního a samostatného života.

Samostatnými právními subjekty jsou pedagogicko-psychologické poradny zřizované orgány
kraje. Součástmi speciálních škol jsou speciálně pedagogická centra a střediska výchovné
péče jsou součástmi diagnostických ústavů a výchovných ústavů.
1. Základní činnosti a kompetence školských poradenských zařízení
a) Pedagogicko-psychologické poradny jsou příslušny:
provádět komplexní psychologickou, speciálně pedagogickou a sociální diagnostiku,
zaměřenou na šetření školní zralosti, na zjištění příčin poruch učení a chování a dalších
problémů ve vývoji osobnosti, výchově a vzdělávání dětí a mládeže, na zjištění individuálních
předpokladů pro uplatňování a rozvíjení schopnosti a nadání dětí a mládeže a komplexní
pedagogicko-psychologickou diagnostiku v souvislosti s profesní orientací žáků
provádět psychologické a speciálně pedagogické poradenské činnosti zaměřené na rozvoj
osobnosti, sebepoznávání, a rozvoj prosociálních forem chování dětí a mládeže, na prevenci
školní neúspěšnosti a negativních jevů v sociálním vývoji dětí a mládeže, na nápravu poruch
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učení a chování a dalších problémů ve vývoji, výchově a vzdělávání dětí a mládeže a na
vyjasňování osobních perspektiv dětí a mládeže
poskytovat konzultace, odborné informace pedagogickým pracovníkům škol a školských
zařízení při výchově a vzdělávání dětí a mládeže, jejichž psychický vývoj, sociální vývoj,
výchova, vzdělávání a profesní orientace vyžadují zvláštní pozornost
spolupracovat s rezortními i ostatními institucemi a organizacemi a s orgány státní správy na
území své působnosti při prevenci sociálně patologických jevů a drogových závislostí
zajišťovat poradenské služby psychologů a speciálních pedagogů škol, které nemají tyto
služby zajištěny jinak
navrhovat řediteli školy zařazení dítěte nebo žáka do příslušného typu školy
metodicky řídit činnost výchovných poradců na školách a pořádat pro ně aktivity a odborné
semináře
sledovat a zkoumat profesionální orientaci žáků a jejich předpoklady
zjišťovat z pedagogicko-psychologického hlediska připravenost dětí na povinnou školní
docházku a vydávat o ní odborné posudky
vypracovávat odborné posudky pro školy a školská zařízení na základě odborného vyšetření
spolupracovat při přijímání žáků do specializovaných tříd, provádět psychologická
vyšetření pro potřeby zařazení žáků do speciálních škol a školských zařízení
mít zastoupení v komisích pro koordinaci poradenských služeb, kde se vyjadřují k zajišťování
potřeb poradenských služeb, jejich naléhavosti, ke zjištění finančních a organizačních
možností a k návrhu na koncepci poskytování těchto služeb
zpracovávat odborné podklady pro rozhodnutí orgánů státní správy ve školství o zařazování a
přeřazování dětí a žáků do škol a školských zařízení a o dalších vzdělávacích opatřeních
v případech stanovených školskými předpisy
spolupracovat na zpracování plánů aktivit prevence sociálně patologických jevů a drogových
závislostí na území své působnosti a na koordinaci jejich realizace

b) Speciálně pedagogická centra se plně etablovala v systému poradenských služeb a jejich úloha
je vnímána velice pozitivně rodiči postižených dětí a žáků a celou školskou veřejností. Významně
přispěla ke zkvalitnění vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich přípravy
na plnohodnotný život.
Speciálně pedagogická centra jsou připravena:
poskytovat služby speciálně pedagogického a pedagogicko-psychologického poradenství
dětem a žákům se zrakovým postižením nebo se sluchovým postižením nebo s vadami řeči
nebo s tělesným postižením nebo s mentálním postižením nebo dětem a žákům s více vadami
(dále jen „děti a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami),
provádět speciálně pedagogickou, psychologickou a sociální diagnostiku zaměřenou na
zjištění příčin problémů ve výchově, vzdělávání, psychickém a sociálním vývoji dětí a
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mládeže se zdravotním postižením, na zjištění individuálních předpokladů pro uplatňování a
rozvíjení schopností a nadání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a
pedagogicko-psychologickou diagnostiku v souvislosti s profesní orientací těchto jedinců,
provádět speciálně pedagogické a psychologické poradenské činnosti zaměřené na rozvoj
osobnosti, sebepoznávání a rozvoj prosociálních forem chování dětí a žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami, na prevenci jejich školní neúspěšnosti a negativních jevů v sociálním
vývoji, na nápravu problémů v učení a chování a dalších problémů ve vývoji, výchově a
vzdělávání těchto jedinců a na vyjasňování jejich osobních perspektiv,
poskytovat konzultace, odborné informace a pomoc zákonným zástupcům a pedagogickým
pracovníkům škol a školských zařízení při výchově a vzdělávání dětí a žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami a při jejich integraci do společnosti,
navrhovat řediteli školy zařazení dítěte nebo žáka se speciálními vzdělávacími potřebami do
příslušného typu školy,
provádět vyhledávání (depistáž) a speciálně pedagogickou a psychologickou diagnostiku dětí a
žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a vést jejich evidenci ve spádové oblasti, kterou
stanoví zřizovatel,
podílet se na zpracovávání individuálního vzdělávacího programu pro integrované dítě či žáka
se speciálními vzdělávacími potřebami nebo pro dítě osvobozené od povinné školní docházky,
zpracovávat odborné podklady ke kvalifikovanému stanovení optimální formy vzdělávání
těžce mentálně postižených dětí po zápisu do školy,
navrhovat k zařazení děti se zdravotním postižením k diagnostickým pobytům ve speciálních
školách,
zpracovávat diagnostické podklady potřebné k zařazení dospělých občanů se zdravotním
postižením do kurzů k doplnění základního vzdělání,
provádět rediagnostiku žáků s těžkým nebo kombinovaným zdravotním postižením dočasně
osvobozených od povinné školní docházky,
zpracovávat posudky aj. odborné podklady pro rozhodnutí orgánů vykonávajících státní
správu ve školství o vzdělávacích opatřeních, zejména pokud se jedná o zařazení a přeřazení
do speciální mateřské a speciální základní školy, zařazení a přeřazení do speciální třídy a
specializované třídy zřizované v základní škole a v mateřské škole, individuální integraci
dítěte a žáka se zdravotním postižením do mateřské nebo do základní školy,
zapůjčovat postiženým dětem potřebné kompenzační pomůcky,
uskutečňovat vzdělávací a osvětovou činnost pro pedagogické pracovníky i ostatní veřejnost,
mít zastoupení v komisích pro koordinaci poradenských služeb, s možností vyjadřovat se
k zajišťování potřeb poradenských služeb, jejich naléhavosti, k zjištění finančních a
organizačních možností a k návrhu na koncepci poskytování těchto služeb.
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c) Střediska výchovné péče pro jsou součástmi vybraných diagnostických ústavů a výchovných
ústavů. Existuje možnost zřizovat SVP i na bázi soukromého školství či jiných zřizovatelů.
Účelem střediska je předcházet vzniku a rozvoji negativních projevů chování dítěte nebo narušení jeho
zdravého vývoje, zmírňovat nebo odstraňovat příčiny nebo důsledky již vzniklých poruch chování a
přispívat ke zdravému osobnostnímu vývoji dítěte.
Pracují na úrovni především druhé hladiny prevence sociální patologie, tedy se školní populací přímo
ohroženou sociálně patologickými jevy a často již s prvními zkušenostmi s asocialitou. Podmínkou
přijetí do střediska je svobodné rozhodnutí klienta a jeho rodičů. Jejich úkoly na této preventivní
úrovni jsou především v rozvíjení komunikace a pozitivních vztahů v rodině, jelikož právě ty nejvíce
při selháváních dítěte utrpí, a v individuální, resp. skupinové práci s klientem. Tyto a další pravidla
nutná akceptovat obsahuje vstupní smlouva mezi střediskem a rodinou. Dochází-li k jejímu
opakovanému neplnění, může být péče střediska ukončena.
Ve střediscích jsou pracoviště ambulantní, celodenní a lůžková. Mnohdy stačí intervence střediska
v rámci ambulantních docházek dítěte a členů jeho rodiny, během nichž se pracuje především se
vztahy mezi jejich jednotlivými členy a konstelací rodiny jako celku. Dalším objektem zájmu střediska
je školní prostředí dítěte. S každým dítětem je sestaven individuální výchovně vzdělávací program.
V celodenních či lůžkových odděleních se ocitají ti, pro něž péče na úrovni ambulantních kontaktů
nebyla dostatečná vzhledem k úrovni jejich společenských problémů, které demonstrují např. tím, že
sice do střediska docházejí, nicméně svůj způsob chování mimo středisko nezměnili, případně změnili
nedostatečně. V oddělení celodenním (docházka ráno, ukončení večer) a lůžkovém jedinec setrvá
přibližně dva měsíce. Pracuje se s ním intenzivně podle individuálního výchovně vzdělávacího plánu,
kdy součástí pobytu je i odpovídající školní vzdělávání.
Jedinci, kteří selhávají i zde a pokračují v asociálních projevech, jsou posléze umísťováni na základě
rozhodnutí soudů v zařízeních pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy. Práce středisek se při
dostatečné odborné způsobilosti osvědčuje, ale zároveň napovídá, že je nutné v rámci komplexnosti
preventivního výchovného působení péči o ohrožené jedince rozšířit na co nejmladší populaci, u níž
jsou zaznamenána rizika dalšího negativního sociálního vývoje, ať z důvodů rodinného prostředí, či
jiných, často i zdravotních indikací.
Úkolem střediska výchovné péče je:
nabízet a poskytovat ambulantní, celodenní nebo internátní všestranně preventivní výchovnou
péči a psychologickou pomoc dětem a mládeži s rizikem či s projevy poruch chování a
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negativních jevů v sociálním vývoji a dětem a mládeži propuštěným z ústavní výchovy při
jejich integraci do společnosti,
poskytovat konzultace, odborné informace a pomoc zákonným zástupcům, pedagogickým
pracovníkům škol a školských zařízení v oblasti výchovy a vzdělávání žáků s rizikem či s
projevy poruch chování a negativních jevů v sociálním vývoji a při jejich integraci do
společnosti,
spolupracovat s poradnou, v případě dětí a mládeže se zdravotním postižením i s centrem, při
poskytování metodické pomoci školám a školským zařízením a s institucemi, organizacemi
a orgány státní správy na území své působnosti v oblasti prevence sociálně patologických jevů
a drogových závislostí,
spolupracovat na zpracování plánů aktivit prevence sociálně patologických jevů a drogových
závislostí na území své působnosti a koordinace jejich realizace,
na vyžádání soudů, policie a orgánů sociálně právní ochrany zpracovávat posudky aj. odborné
podklady pro jejich rozhodnutí,
spolupracovat s orgány probační a mediační služby,
zpracovávat podklady potřebné pro rozhodnutí o nařízení ústavní výchovy a ochranné
výchovy.
Tato péče je jako celek zaměřena na odstranění či zmírnění již vzniklých poruch chování a na prevenci
vzniku dalších vážnějších výchovných poruch a negativních jevů v sociálním vývoji žáků, pokud u
nich nenastal důvod k nařízení ústavní výchovy nebo uložení ochranné výchovy jejich rodinám, resp.
zařízením, která rodinu nahrazují. Očekává se, že v průběhu realizace nového zákona budou střediska
zřizována na krajské úrovni a na ní budou i působit.
2) Současný stav školského poradenského systému

a) Silné stránky poradenského systému:
je zabezpečena dostupnost poradenských služeb uživatelům PPP
je zabezpečena péče o děti se zdravotním postižením a integrace děti a žáků z rizikových
skupin do běžných škol ze strany školských poradenských pracovišť, nikoli finančně)
je nastaven systém logopedické péče napříč ČR (jsou však i „bílá místa“)
rozvoj kariérového poradenství s ohledem na volbu budoucího povolání žáka a jeho profesní
přípravu
b) Slabé stránky poradenského systému:
chybí jasně specifikované kompetence jednotlivých segmentů poradenských zařízení
nerovnoměrná síť, především pokud se týká SPC
nejsou k dispozici standardy týkající se materiálního a prostorového vybavení školských
poradenských pracovišť financování SPC probíhá v rámci a prostřednictvím speciálních škol
není zajištěn jednotný systém posuzování speciálních vzdělávacích potřeb
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chybí moderní diagnostické nástroje (některá zařízení pracují s testovacími materiály starými
30 let) – to vede ke stavu, že není zajištěna objektivita diagnostiky
chybí systém dalšího vzdělávání poradenských pracovníků (není zakotveno legislativně)
absence kariérního řádu pro poradenské pracovníky
chybí systém supervizí
neprovázanost legislativních norem
Stávající model školského poradenství bude muset projít transformačním procesem, jehož výsledem
by měla být systémová změna. Nový systém by měl efektivně zkoordinovat činnost pedagogicko
psychologických poraden, speciálně-pedagogických center i středisek výchovné péče.
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Vyhlášky
1) Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami
a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění pozdějších předpisů
2) Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních, ve
znění pozdějších předpisů
3) Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
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5) Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších
předpisů
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