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Cílem Metodického pokynu k podpoře a vyrovnávání podmínek při studiu studentů se 
specifickými potřebami (dále jen „studenti se SP“) na Univerzitě Pardubice (dále jen 
„Metodika“) je podpora a vyrovnávání přístupu ke vzdělání studentů se SP v souladu s 
vysokoškolským zákonem a Dlouhodobým záměrem vzdělávací a vědecké, výzkumné, 
vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Univerzity Pardubice. 
 
Zpřístupněním vysokoškolského studia studentům se SP dochází k vyrovnávání jejich 
vzdělávacích příležitostí. Počet uchazečů a studentů se SP je mimo jiné ukazatelem kvality 
vysoké školy. K těmto trendům se Univerzita Pardubice hlásí. 
 
Metodika je určena akademickým pracovníkům, zaměstnancům univerzity a především 
studentům se zdravotním postižením/znevýhodněním. Má deklarovat otevřenost univerzity 
k jejich specifickým vzdělávacím potřebám a být jim nápomocná při průchodu přijímacím 
řízením i celým studijním procesem. 
 
 

I. Základní principy zpřístupnění studia studentům se specifickými vzdělávacími 
potřebami 

Každý student se SP má právo na takové podmínky a přístupy, které jej neznevýhodňují ani 
nediskriminují při průchodu studiem vůči ostatním studentům. 
 
Zaměstnanci univerzity jsou v případě kontaktu s uchazečem/studentem se SP povinni jednat 
způsobem respektujícím studentovy specifické potřeby, které vyplývají z jeho zdravotního 
postižení/znevýhodnění. Při poskytování podpory je nutné brát zřetel na specifické potřeby 
studenta a přihlížet k jejich možné proměnlivosti během studia. 
 
Poskytnuté služby a úpravy realizované s cílem dosáhnout přístupnost studia pro studenty se 
SP nesnižují dané studijní požadavky.  
 
Zároveň se předpokládá uplatnění nejvyšší možné míry participace a samostatnosti studenta 
při svém studiu na univerzitě. Studenti se SP jsou odpovědní za plnění svých studijních a se 
studiem spojených povinností, stejně jako ostatní studenti, a řídí se vnitřními předpisy 
Univerzity Pardubice. 
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II. Student/uchazeč o studium se specifickými potřebami 
Uchazečem/studentem se SP se rozumí uchazeč/student závažně postižený pohybově, 
smyslově, se závažným chronickým onemocněním, popř. s psychickou poruchou nebo se 
specifickými poruchami učení (např. dyslexie), a který vzhledem k vrozené nebo získané 
povaze svého zdravotního stavu vyžaduje modifikaci přijímacího řízení, studijních podmínek, 
odstranění fyzických překážek, popř. jiné zvláštní úpravy prostor univerzity za účelem 
optimálního průběhu studia. 
 
Dokument rozeznává tyto skupiny studentů či uchazečů o studium se speciálními potřebami: 
 
A. Student se zrakovým postižením 

A1. lehce zrakově postižený / uživatel zraku 

A2. těžce zrakově postižený / uživatel hmatu/hlasu 

B. Student se sluchovým postižením 

B1. nedoslýchavý / uživatel verbálního jazyka 

B2. neslyšící / uživatel znakového jazyka 

C. Student s pohybovým postižením 

C1. s postižením dolních končetin (paraplegie) 

C2. s postižením horních končetin (jemné motoriky) 

D. Student se specifickou poruchou učení 

E. Student s psychickou poruchou (včetně poruch autistického spektra a narušené 
komunikační schopnosti) nebo s chronickým somatickým onemocněním 

 
Student se souběhem zdravotních postižení může být zařazen do několika z výše uvedených 
kategorií.  
 
Specifikace jednotlivých skupin postižení (příloha č. 1) je souhrnem konkrétních limitů 
studenta a praktického dopadu jeho zdravotního postižení na pracovní, komunikační a jiné 
postupy, které je nutné volit během studia či výzkumu na univerzitě. 
 
Univerzita Pardubice je oprávněna požadovat od studenta se SP minimální kompetence, jimiž 
v co nejvyšší možné míře kompenzuje své postižení (příloha č. 2).  
 
Uchazeč/student prokazuje své speciální vzdělávací potřeby některým z následujících 
dokumentů: 

- dokladem o zdravotním postižení ve smyslu § 67 zákona č. 435/2004 Sb., 
o zaměstnanosti, nebo 

- dokladem o invaliditě libovolného stupně ve smyslu § 39 zákona č. 155/1995 Sb., 
o důchodovém pojištění, nebo 

- průkazem mimořádných výhod libovolného stupně ve smyslu § 34 zákona č. 329/2011 
Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, nebo 

- dokladem o specifické poruše učení zjištěné na základě obecně dohodnutých výsledků 
v obecně dohodnutých psychometrických testech, nebo 

- lékařskou zprávou o výsledcích odborného lékařského vyšetření v případě osob 
s psychickou poruchou nebo s chronickým somatickým onemocněním, pokud se 
nemohou prokázat výše uvedenými doklady 

- jiným dokumentem  
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III. Institucionální zajištění 

Poradenské, konzultační a servisní služby pro uchazeče a studenty se SP jsou zajišťovány 
nebo zprostředkovány: 

- Akademickou poradnou Univerzity Pardubice (dále jen „APUPA“ nebo „Akademická 
poradna“), 

- Referátem služeb handicapovaným (dále jen „RSH“). RSH je specializované 
pracoviště a je součástí APUPA. 

 
APUPA: 

-  poskytuje psychologické, sociální, speciálně pedagogické a karierní poradenství, 
- ve spolupráci s RSH pořizuje a zapůjčuje kompenzační pomůcky pro studenty se SP. 

 
Činnost Akademické poradny je zajišťována psychology, psychoterapeuty, sociálním, 
speciálně pedagogickým a kariérním poradcem. Rozpis úředních hodin a kontakty na 
jednotlivé pracovníky jsou uvedeny na webových stránkách univerzity a na studentském 
intranetu. 
 
RSH: 

- zajišťuje nebo zprostředkovává služby a servisní opatření nezbytná k průchodu 
studiem pro studenty se SP,  

- provádí nebo zprostředkovává provedení diagnostiky uchazečů/studentů se SP, jejímž 
cílem je vyšetřit skutečný funkční dopad příslušného zdravotního postižení nebo 
omezení na aktivity nezbytné pro studium zvoleného oboru, 

- na základě výsledků diagnostiky uzavírá se studentem a zástupcem příslušné fakulty 
Dohodu o poskytování služeb studentům se specifickými vzdělávacími potřebami 
(dále jen „Dohoda“). Předmětem Dohody jsou odborné služby psychosociální, 
speciálně pedagogické a technické podpory a pomoci, za přispění kterých je 
umožněno studentovi se specifickými vzdělávacími potřebami po stránce formální i 
obsahové korektním způsobem absolvovat zvolený studijní program - studijní obor na 
Univerzitě Pardubice a dosáhnout potřebného studijního cíle. 

 
Činnost RSH je zajišťována odborným pracovníkem. Rozpis úředních hodin a kontakt je 
uveden na webových stránkách univerzity a na studentském intranetu. 
 
Fakultní koordinátor pro studenty se SP 
Fakultní koordinátor je pracovník příslušné fakulty, který je pověřen k této funkci 
proděkanem pro studium. Je zodpovědný za oblast podpory poskytované studentům 
a uchazečům o studium se SP na fakultní úrovni. 
Seznam fakultních koordinátorů je uveden na webových stránkách univerzity. 
 
Fakultní koordinátor zpravidla zajišťuje nebo se podílí na zajištění následujícího: 

• ve spolupráci se studijním oddělením příslušné fakulty navazuje s uchazečem, který 
požádal o zohlednění svého zdravotního postižení/znevýhodnění, kontakt za účelem 
projednání a přípravy modifikovaného přijímacího řízení, (informaci o uchazeči o 
studium předává fakultnímu koordinátorovi studijní oddělení), 

• podílí se na projednání, přípravě a případně na realizaci modifikace přijímacího řízení 
• podílí se na úpravě rozvrhu pro studenta se SP, vyžaduje-li to charakter studentova 

zdravotního postižení/znevýhodnění, 
• spolupracuje při tvorbě osobního studijního plánu studenta se SP, 
• informuje vyučující o účasti studentů se SP na jejich výuce, 
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• napomáhá zjišťovat specifické potřeby studenta před započetím studia a v jeho 
průběhu, 

• informuje studenty se SP o službách poskytovaných univerzitou a fakultou a průběžně 
zajišťuje aktualizaci informací pro studenty a uchazeče o studium na internetových 
stránkách příslušné fakulty, 

• poskytuje informace o problematice studentů se SP zaměstnancům fakulty, 
• spolupracuje s tutory, se studijním oddělením své fakulty, s  pracovníky akademické 

poradny APUPA a RSH. 
 

IV. Evidence dokumentace o uchazečích a studentech se specifickými potřebami 
Veškerá evidence a zpracování dat o uchazečích, studentech a absolventech se SP podléhá 
režimu ochrany osobních údajů dle směrnice univerzity1 a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Veškerá evidence, 
jejíž součástí jsou údaje identifikující uchazeče/studenty se SP, je pořizována a dále 
zpracovávána s jejich předchozím písemným informovaným souhlasem (Příloha č. 4) 

Dokumentace prokazující speciální vzdělávací potřeby uchazeče/studenta a dokumentace 
o studentech vzniklá z činnosti RSH (např. diagnostika, dohoda se studentem, výpůjční 
dokumentace ke kompenzačním pomůckám apod.), je uložena v Akademické poradně na 
RSH. 
 
Žádost o zohlednění zdravotního znevýhodnění nebo omezení při přijímacím řízení je uložena 
ve složce uchazeče na příslušném studijním oddělení.  
 
Dokumentace o specifických vzdělávacích potřebách nepřijatých uchazečů se SP musí být 
neprodleně skartována. 
 

V. Přijímací řízení 
Přehled studijních oborů, které jsou vhodné pro studium tělesně, sluchově nebo zrakově 
postižených studentů, je uveden na webových stránkách univerzity v informacích o studiu 
pod odkazem „Studium“ - „Péče o hendikepované studenty“. 
 
Zohlednění specifických vzdělávacích potřeb uchazečů se SP při přijímacím řízení je 
poskytováno těm uchazečům, kteří o to požádají a souhlasí se zpracováváním citlivých 
zdravotních údajů a evidencí příslušných osobních údajů. 
 
Potřebu zohlednit své zdravotní postižení/znevýhodnění uvádí uchazeč v elektronické 
přihlášce ke studiu nebo přímo kontaktuje studijní oddělení příslušné fakulty. Kontakty na 
studijní oddělení jsou uvedeny na webových stránkách univerzity. 
 
Po termínu uzavření zasílání přihlášek ke studiu na fakultě je pracovníkem Informačního 
centra vygenerován a zaslán na příslušná studijní oddělení a na RSH seznam uchazečů, kteří v 
přihlášce uvedli, že mají specifickou vzdělávací potřebu.  
 
Uchazeče se SP, který vyjádřil potřebu zohlednit zdravotní postižení/znevýhodnění, 
kontaktuje studijní oddělení příslušné fakulty a vyžádá od něj doklady o zdravotním 
postižení, invaliditě, psychické poruše nebo lékařskou zprávu nebo průkaz osoby se 

1 Směrnice Univerzity Pardubice č. 6/2007 Opatření na ochranu osobních údajů na Univerzitě Pardubice 

 
4 

 

                                                           



zdravotním postižením dle článku II. prokazující uchazečovy specifické vzdělávací potřeby 
a nárok na zohlednění při přijímacím řízení nebo při studiu (v souladu s příslušnou metodikou 
MŠMT: Pravidla pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám MŠMT - 
Financování zvýšených nákladů na studium studentů se specifickými potřebami). 
V případě, že fakulta pořádá písemné nebo ústní přijímací zkoušky, vyzve jej k vyplnění 
závazné Žádosti o úpravu průběhu přijímacího řízení a studia (dále jen „Žádost“, příloha č. 3). 
 
Kopii dokladu prokazujícího uchazečovy/studentovy specifické vzdělávací potřeby předá 
studijní oddělení k uložení na RSH. 
 
Uchazeč uvede v Žádosti potřebné údaje o svých specifických potřebách a upřesní povahu 
a rozsah potřeb na úpravu přijímacího řízení a studia.  
Součástí Žádosti je písemný informovaný souhlas uchazeče (příloha č. 4) v souladu se 
zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
Na základě obdržené Žádosti uchazeče předává studijní oddělení informaci proděkanovi pro 
studium, fakultnímu koordinátorovi a referentovi RSH.  
 
Podmínky pro uchazeče se SP nezbytné pro realizaci přijímacího řízení zajišťuje, dle 
svých možností, příslušná fakulta, na kterou uchazeč se SP podal přihlášku. RSH 
fakultě zapůjčí potřebné kompenzační pomůcky nezbytné pro realizaci přijímacího 
řízení, pokud jimi disponuje, případně poskytne nebo zprostředkuje konzultaci či odborné 
poradenství ve spolupráci s  APUPA. 
 
Fakultní koordinátor ve spolupráci se studijním oddělením projedná s příslušným proděkanem 
úpravu formy přijímacího řízení dle specifických potřeb uchazeče a navržené změny uvede 
v dokumentu Specifikace konkrétní úpravy podmínek přijímacího řízení uchazeče se SP 
(příloha č. 3a). Přitom dbá zásady, že navrhovaná úprava se má odchylovat od běžného 
postupu v co nejmenší míře. Za úpravu přijímacího řízení se považuje např. umožnění skládat 
přijímací zkoušky v bezbariérově přístupné místnosti, přítomnost a asistence osobního 
asistenta, překládání do znakového jazyka nebo úprava zadání do písemné formy, možnost 
diktovat odpovědi zapisovateli, možnost použít notebook, pokud má uchazeč hendikep rukou 
nebo zraku, a jiné individuální úpravy, které vyplývají ze zdravotního postižení/znevýhodnění 
uchazeče. Při přípravě a realizaci modifikovaného přijímacího řízení je žádoucí, aby fakulta 
úzce spolupracovala s Akademickou poradnou APUPA a s RSH.   
 
Kompetentní pracovník RSH provede před vlastním přijímacím řízením společně se zástupci 
fakulty, na kterou se student hlásí, diagnostiku uchazeče, při níž praktickým způsobem ověří 
dopad lékařské nebo psychologické diagnózy na komunikaci uchazeče při aktivitách 
nezbytných pro studium zvoleného oboru, a současně ověří minimální kompetence uchazeče 
v souvislosti s kvalitativními možnostmi poskytovaných služeb. 
 
Uchazeč se SP je přijat ke studiu za předpokladu, že splnil podmínky přijímacího 
řízení stanovené příslušnou směrnicí fakulty, a je možné provést takové úpravy podmínek 
studia, které jsou přiměřené funkčním dopadům zdravotního postižení a nebrání 
absolvování studovaného oboru v rozsahu daném řádnou akreditací. 
 
O přijetí uchazeče ke studiu informuje studijní oddělení příslušného proděkana, fakultního 
koordinátora a pracovníka RSH. Fakultní koordinátor informuje vyučující v příslušném 
studijním programu nebo oboru o specifických úpravách studia pro studenta se SP. 
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RSH následně se studentem ve spolupráci s fakultou uzavře Dohodu o poskytování služeb 
studentům se specifickými vzdělávacími potřebami (příloha č. 7), která odráží praktický 
dopad studentova hendikepu na komunikační a pracovní postupy, jež je třeba volit během 
studia či výzkumu na univerzitě.  
 
Fakultní koordinátor předá uchazeči se SP, který uspěl při přijímacím řízení, informace o 
možnostech úprav podmínek ke studiu na příslušné fakultě, o službách Akademické poradny 
a RSH a kontakty na příslušná pracoviště.  
 

VI. Zápis ke studiu 
Studijní oddělení je oprávněno v okamžiku zápisu nebo jiných úředních úkonů požadovat 
fyzickou přítomnost studenta se SP kvůli převzetí dokladů určených do vlastních rukou, 
pokud je jednací místnost i jednací agenda studentovi se SP dostupná. Pokud místnost není 
dostupná, studijní oddělení provede zápis individuálně v jiných vyhovujících prostorách. 
Výjimečně lze fyzickou přítomnost studenta nahradit zastoupením jinou osobou, která musí 
předložit úředně ověřenou plnou moc studenta. 
 
Pokud je vzhledem ke studentovu zdravotnímu postižení/znevýhodnění nutné upravit 
podmínky výuky a examinace, nebo student při výuce používá kompenzační pomůcky, předá 
fakultní koordinátor nejdéle do zahájení výuky v příslušném akademickém roce informaci 
o této skutečnosti příslušným vyučujícím. Pokud studentovo zdravotní 
postižení/znevýhodnění vznikne během akademického roku, předává fakultní koordinátor 
informaci bezodkladně. 
 

VII.  Podpora studentů se SP během studia 
Student se SP může dle charakteru svého zdravotního postižení/znevýhodnění využívat při 
výuce kompenzační pomůcky a služby odpovídající druhu hendikepu. (např. zvětšovací lupy, 
speciální sw programy, služby osobního asistenta, tlumočnické služby, zapisovatelský servis 
apod.). 
Vyučující musí být o jejich využívání s dostatečným předstihem informován. 
 
Pokud to studentovo zdravotní postižení/znevýhodnění vyžaduje, má nárok využívat 
individuální konzultační hodiny stanovené po dohodě s vyučujícím nad rámec běžných 
konzultačních hodin.  
 
Fakultní koordinátor je oprávněn vyžádat od garantů jednotlivých předmětů přehled studijní 
literatury a přednášek včetně informace o jejich zpracování v elektronické podobě. 
Pokud není k dispozici studijní materiál nebo literatura v elektronické podobě ve 
specifikovaném formátu, který zohledňuje potřeby studenta nezbytně nutné k absolvování 
předmětu, po konzultaci se studentem se SP a na základě jeho žádosti předá fakultní 
koordinátor neprodleně informaci pracovníkovi RSH, který zprostředkuje dle možností 
zajištění jejich převodu do vhodné formy.  
 
Vyučující poskytne studentovi se SP studijní materiály na CD, e-mailem nebo jinou 
podobnou formou, pokud je to možné a specifikum zdravotního postižení/znevýhodnění 
studenta se SP to vyžaduje. 
Stejný postup se uplatňuje u zadávání studijních úkolů pro domácí přípravu. 
 
Vyučující je povinen upozornit studenta se SP nejméně jeden pracovní týden předem na 
požadavky, které mohou překračovat jeho možnosti (například písemný test nebo laboratorní 
a praktická činnost v případě zrakově postižených a tělesně postižených, apod.) a současně 
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s tímto studentem případně ve spolupráci s fakultním koordinátorem a s pracovníkem RSH 
ověří a stanoví možnosti technického řešení těchto úkolů nebo alternativních náhrad za ně tak, 
aby to bylo akceptovatelné pro obě strany. Stejný postup se uplatňuje během výuky na 
specializovaných pracovištích (laboratoře apod.). 
 
Student se SP je povinen využívat svěřené studijní materiály výlučně pro potřeby svého 
studia, nesmí je šířit ani poskytovat dalším osobám. 
 
Osobní studijní plán 
Pokud je, s ohledem na specifické potřeby studenta, zapotřebí speciálního režimu v rámci 
osobního studijního plánu (dále jen „speciální režim OSP“), vypracuje referent studijního 
oddělení ve spolupráci s fakultním koordinátorem a odborným pracovníkem RSH se 
studentem se SP návrh konkrétního speciálního režimu OSP, který schvaluje proděkan pro 
studium. 
 
Stejný postup se uplatní v případě, že u studenta vzniknou specifické potřeby v důsledku 
zdravotního postižení/znevýhodnění až v průběhu studia (např. v důsledku úrazu, 
onemocnění, dodatečného prokázání hendikepu apod.)  
 

VIII. Služby pro studenty se SP 
Univerzita Pardubice prostřednictvím Akademické poradny APUPA a RSH poskytuje 
studentům se SP následující služby:  

- psychologickou a sociální diagnostiku a poradenství, 
- konzultace psychologa k řešení obtížných životních situací či vztahových problémů, 
- terapeutické intervence,  
- pomoc při řešení individuálních studijních záležitostí, 
- speciálně pedagogickou diagnostiku a poradenství, 
- zprostředkování tlumočnických, zapisovatelských či asistenčních služeb pro studenty 

se sluchovým postižením, 
- zprostředkování průvodcovských či asistenčních služeb pro studenty se zrakovým 

postižením, 
- ve spolupráci s akademickým pracovníkem, tutorem a fakultním koordinátorem 

zprostředkování zajištění individuální výuky a zpracování individuálního studijního 
plánu, 

- podávání informací o organizacích a střediscích zabývajících se pomocí a podporou 
hendikepovaným,  

- zprostředkování zajištění zpřístupňování studijních materiálů, 
- zprostředkovává zajištění kopírování dokumentů,  
- vypalování CD/DVD se soubory s výukovými materiály ze zdrojů dosažitelných od 

vyučujících, a to v rozsahu stanoveném tzv. autorským zákonem ČR, 
- zprostředkovává zajištění převodu výukových materiálů a dokumentů 

nevidomým/slabozrakým studentům do potřebné elektronické podoby, 
- zajišťuje přístup k dokumentům ve spolupráci s institucemi zaměřenými na vzdělávání 

osob se smyslovým postižením, asistenčními centry a specializovanými knihovnami v 
ČR, 

- zapůjčování dostupných kompenzačních pomůcek, 
- zprostředkování zajištění asistenční služby,  
- zprostředkovává kariérní poradenství. 

 
Při zajištění některých služeb úzce spolupracuje s fakultními koordinátory pro studenty se SP. 
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Konkrétní druh služby si může student se SP zajistit sám, nebo může využít služeb RSH. 

O konkrétní druh služby student se SP projevuje zájem prostřednictvím písemné žádosti 
(příloha č. 5) v dostatečném časovém předstihu. Žádost předkládá fakultnímu koordinátorovi, 
který žádost předá neprodleně na RSH. 

Pokud má student se SP některý z uvedených druhů služeb zajištěn a tyto služby 
nezprostředkovalo RSH, je povinen informovat s předstihem vyučující nebo fakultního 
koordinátora o záměru služby využívat. 
 
Asistenční služba  
Asistenční služba může být vykonávána studenty na základě návrhu studenta se SP nebo 
RSH, nebo na základě smlouvy mezi univerzitou a externím subjektem poskytujícím 
asistenční služby. 
 
Zapisovatelská služba  
Zapisovatelská služba může být realizována studentem na základě návrhu studenta se SP nebo 
RSH, nebo na základě smlouvy mezi univerzitou a externím subjektem poskytujícím 
zapisovatelské služby. 
RSH uvědomí fakultního koordinátora, který ve spolupráci se studentem se SP sestaví seznam 
předmětů, ve kterých bude zapisovatelská služba probíhat, a uvědomí příslušné vyučující. 
 
Tlumočení do znakového jazyka 
Tlumočení do znakového jazyka může být realizováno na základě smlouvy mezi univerzitou 
a externím subjektem poskytujícím tlumočnické služby. 
 
Individuální výuka 
RSH posoudí, zda je žádost o individuální výuku oprávněná ve vztahu k úrovni a rozsahu 
studentova zdravotního postižení/znevýhodnění, kontaktuje fakultního koordinátora, který 
osloví příslušného vyučujícího a projedná s vyučujícím a se studentem se SP nastavení 
individuálních konzultací či výuky. 
 
Kompenzační pomůcky 
Seznam kompenzačních pomůcek je zveřejněn na webových stránkách univerzity a na 
intranetu. Studentovi se SP jsou pomůcky zapůjčeny na základě dohody uzavřené mezi 
studentem a RSH (příloha č. 7).  

 
IX. Ověřování studijních výsledků 

Studenti se SP mohou formou písemné žádosti požádat o úpravu formálních (technických) 
podmínek při ověřování studijních výsledků (mohou být např. po předchozí dohodě ke 
zkouškám a testům zváni do zvláštní zkušební místnosti, pokud jejich začlenění mezi ostatní 
uchazeče či studenty není technicky možné vzhledem k využívání zvláštní techniky, závislosti 
na osobním asistentovi, může jim být prodloužen časový limit pro zpracování odpovědí, 
zkouška může být provedena písemnou formou apod.). Úprava podmínek musí být adekvátní 
druhu a rozsahu zdravotního postižení/znevýhodnění.  
 
Úprava formálních podmínek při ověřování studijních výsledků nesmí v žádném případě 
měnit obsahové podmínky stanovené pro splnění předmětu. 
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Studenti se SP, kteří běžně pracují s kompenzační pomůckou, jsou povinni zkoušejícího 
předem upozornit na její používání při ověřování studijních výsledků (digitální lupa, notebook 
s hlasovým i hmatovým výstupem, apod.). Při využití techniky nesmí dojít k porušování zásad 
obecně platných pro zkoušky (využívání dat na osobních záznamnících a počítačích v případě, 
kdy zkouška s využitím osobních poznámek nepočítá, apod.). 
 

X. Ubytování a stravování studentů se SP 
Ředitel Správy kolejí a menz zajistí přednostní ubytování studentů se SP (pokud o to 
požádají) tak, aby ubytování odpovídalo platným normám pro pobyt a pohyb osob 
s omezenou schopností pohybu nebo orientace, dle technických možností SKM. 
 
Ředitel Správy kolejí a menz zajistí studentům se SP, kteří mají zájem využívat stravovacích 
zařízení univerzity, aby jim strava byla nabízena dostupným způsobem. 
 

XI. Další ustanovení 
Tato směrnice nabývá platnosti dnem vydání. 
 
 
V Pardubicích dne 20. června 2014 
 

 

prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc. 
 
 
Přílohy: 
Příloha č. 1: Definice typů postižení studentů se specifickými potřebami 
Příloha č. 2: Minimální kompetence studentů se specifickými potřebami  
Příloha č. 3: Žádost o úpravu přijímacího řízení uchazeče se specifickými vzdělávacími 

potřebami o studium na Univerzitě Pardubice (UPa) 
Příloha č. 4: Informovaný souhlas studenta Univerzity Pardubice 
Příloha č. 5: Žádost o zprostředkování služby 
Příloha č. 6: Smlouva o výpůjčce rehabilitační (kompenzační) pomůcky 
Příloha č. 7: DOHODA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB STUDENTŮM SE SPECIFICKÝMI 

VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI UNIVERZITY PARDUBICE PRO ÚČELY 
FINANCOVÁNÍ ZVÝŠENÝCH NÁKLADŮ SPOJENÝCH SE ZAJIŠTĚNÍM 
STUDIA   
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Příloha č. 1 Směrnice č. 7/2014



Definice typů postižení studentů se specifickými potřebami[footnoteRef:1] [1:  Dle dokumentu Pravidla pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy, Příloha č. 3: Financování zvýšených nákladů na studium studentů se specifickými potřebami
] 


1. Lehce zrakově postižený / Uživatel zraku (A1)

Osoba, jejíž zraková vada stále umožňuje práci zrakem (a to i s textem), s běžnými formáty dokumentů, včetně vizuálních. Úprava obrazu pozůstává ve zvětšování nebo jiných změnách optického charakteru, není třeba využívat odečítače obrazovky.



2. Těžce zrakově postižený / Uživatel hmatu / hlasu (A2)

Osoba, která pracuje buď s hmatově tištěnými dokumenty, nebo s odečítači obrazovky (v kombinaci s hmatovým displejem nebo hlasovým výstupem), který vyžaduje editovatelný formát textového dokumentu, příp. dokument obsahově i formálně adaptovaný. Jsou zde tedy zahrnuti i ti, pro něž je v tradiční terminologii vyhrazen termín těžce slabozraký, nevidomý, příp. prakticky nevidomý.



3.  Nedoslýchavý / Uživatel verbálního jazyka (B1)

Osoba, která informace spontánně přijímá i podává prostřednictvím verbálního jazyka (ať už

formou psanou nebo mluvenou), v českém prostředí primárně používá český jazyk. Jsou zde

tedy zahrnuti i ti, kdo jsou z hlediska striktně medicínského neslyšící (např. později ohluchlí),

nicméně se cítí být primárně mluvčími verbálního, nikoli znakového jazyka.



4.  Neslyšící / Uživatel znakového jazyka (B2)

Osoba, která informace spontánně přijímá i podává prostřednictvím znakového jazyka, v českém prostředí primárně používá český znakový jazyk, příp. jinou formu neverbální komunikace, byť založenou na českém jazyce.



5.  Pohybově postižený – s postižením dolních končetin (C1)

Osoba, která – s ohledem na své pohybové postižení – ke svému samostatnému pohybu nezbytně potřebuje a využívá dalších osobních zařízení, ať už se jedná o opěrné hole, nebo mechanické či elektrické vozíky. Kategorie zahrnuje tedy i ty, jejichž lékařská diagnóza primárně pojmenovává pouze příčinu (např. DMO – dětská mozková obrna), nikoli prokazatelné sekundární dopady primární diagnózy na funkci pohybového aparátu.



6.  Pohybově postižený – s postižením horních končetin (C2)

Jemná motorika horních končetin je snížena natolik, že osoba není schopna operativně a efektivně vykonávat činnosti, které se se studiem běžně spojují – pořizování poznámek vlastní rukou, příp. i na klávesnici, manipulace s předměty a zařízeními, které jsou nezbytné pro plnění studijních povinností (fyzické knihy, psací potřeby, přístrojovou technika atd.), příp. manipulace s předměty běžné denní potřeby.



7.  Osoba se specifickou poruchou učení (D)

Osoba, které dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, dyspraxie, příp. často souběžně se vyskytující ADHD (hyperaktivita s poruchou pozornosti) objektivně brání standardním způsobem plnit studijní povinnosti.



8.  Student s psychickou poruchou (včetně poruch autistického spektra a narušené komunikační schopnosti) nebo s chronickým somatickým onemocněním (E)

Osoba, které psychická porucha či onemocnění (včetně poruch autistického spektra a narušené komunikační schopnosti) nebo chronické somatické onemocnění objektivně brání standardním způsobem plnit studijní povinnosti nebo si žádají organizačních opatření ze strany školy.
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Příloha č. 3 Směrnice č. 7/2014



Žádost o úpravu přijímacího řízení uchazeče se specifickými vzdělávacími potřebami o studium na Univerzitě Pardubice (UPa) 



Uchazeč se specifickými vzdělávacími potřebami o studium na UPa (dále jen „uchazeč“): 

Jméno, příjmení: 	                                               

Datum narození: 

Bydliště: 

Fakulta, obor, forma studia: 

Kontakty: 

(dále jen „student se specifickými vzdělávacími potřebami“)



Údaje o postižení a jeho typologii 

Klasifikace postižení je založena na funkčním principu, tzn., že vychází z praktického dopadu na pracovní a komunikační postupy – zakroužkujte dle skutečnosti:

A. Uchazeč se zrakovým postižením

|_|  A1. lehce zrakově postižený / uživatel zraku

|_|  A2. těžce zrakově postižený / uživatel hmatu/hlasu

B. Uchazeč se sluchovým postižením

|_|  B1. nedoslýchavý / uživatel verbálního jazyka

|_|  B2. neslyšící / uživatel znakového jazyka

C. Uchazeč s pohybovým postižením

|_|  C1. s postižením dolních končetin (paraplegie)

|_|  C2. s postižením horních končetin (jemné motoriky)

|_|  D. Uchazeč se specifickou poruchou učení

|_| E.Uchazeč s psychickou poruchou (včetně poruch autistického spektra a narušené komunikační schopnosti) nebo s chronickým somatickým onemocněním

Tímto žádám o úpravu přijímacího řízení v souladu s výše uvedenou specifikací mého postižení. 

	

Dne ……………………           		                   ………………………………………   

   podpis uchazeče

___________________________________________________________________________

Dohled u přijímacích zkoušek probíhá stejně jako v případě intaktních uchazečů.

Referát služeb hendikepovaným je zodpovědný za posouzení, navržení a koordinaci konkrétních servisních opatření při přijímací zkoušce. 

Postup je v souladu se směrnicí UPa č. 3/2013 a s dodatkem č. 2 k „Pravidlům pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám MŠMT“, specifikujícím financování zvýšených nákladů na studium studentů se specifickými potřebami.
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Příloha č. 3a

Specifikace konkrétní úpravy podmínek přijímacího řízení uchazeče se specifickými vzdělávacími potřebami o studium na Univerzitě Pardubice 



		Navržené úpravy:

		ano

		ne



		Zpřístupnění informací a souvisejících materiálů

		

		



		Zajištění bezbariérovosti příslušné budovy a konkrétní učebny

		

		



		Zajištění přístupného komunikačního kódu (např. transformace mluveného projevu do psané podoby, tlumočení do českého znakového jazyka, transformace písemného zadání do přístupného formátu aj.

		

		



		Složení přijímací zkoušky s využitím běžně používaných kompenzačních pomůcek nebo adaptivních technologií (např. PC se speciálním vybavením - hlasovým či hmatovým výstupem aj.);

		

		



		Složení přijímací zkoušky s využitím navýšení časového limitu o max. 50% ze standardního času zkoušky

		

		



		Využití asistenční služby

		

		



		Další opatření dle individuálních potřeb studenta, konkretizace navržených úprav:









		

		





Vyjádření proděkana pro studium:







Dne: ……………………….       	Podpis proděkana pro studium: ……………………...





Vyjádření referenta RSH:

Diagnostika uchazeče byla provedena dne: ……………………….





Dne: ……………………….       		Podpis referenta RSH: ………………………….





Fakultním koordinátorem je pro tyto potřeby osoba jmenovaná fakultou, viz směrnice č. 3/2013, čl. 1, odst. 3 b). Základní informace o činnosti RSH, včetně výše zmiňované směrnice, naleznete na odkazu http://www.upce.cz/studium/handicap/rsh.html 
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Příloha č. 6 Směrnice č. 7/2014

Smlouva o výpůjčce rehabilitační (kompenzační) pomůcky

Půjčitel: Univerzita Pardubice, Akademická poradna Univerzity Pardubice APUPA – Referát služeb hendikepovaným (RSH), Studentská 95, 532 10 Pardubice, IČ: 00216275

Zastoupená:  ………………………………………….., odborným referentem RSH

Vypůjčitel – student vedený v evidenci RSH 

Jméno, příjmení: [Zadejte text.]

Datum narození: [Zadejte text.]

Bydliště: [Zadejte text.]

Fakulta, obor, forma studia: [Zadejte text.]

Kontakty:[Zadejte text.]



Čl. 1

Předmět smlouvy

Půjčitel je výlučným vlastníkem rehabilitační (kompenzační) pomůcky - (popis). Půjčitel přenechává tuto rehabilitační (kompenzační) pomůcku vypůjčiteli k dočasnému bezplatnému užívání a vypůjčitel ji přebírá.

Půjčitel rehabilitační (kompenzační) pomůcku předal vypůjčiteli ve stavu způsobilém k řádnému užívání při podpisu smlouvy, což vypůjčitel potvrzuje svým podpisem.

Půjčitel seznámil vypůjčitele s návodem, který je nutno při užívání rehabilitační (kompenzační) pomůcku dodržovat, i se všemi zvláštnostmi, které je třeba dodržovat při užívání této rehabilitační (kompenzační) pomůcky oproti obecně známým pravidlům. Kopie návodu tvoří přílohu této smlouvy.

Čl. 2

Vrácení věci

Vypůjčitel se zavazuje rehabilitační (kompenzační) pomůcku půjčiteli vrátit, jakmile ji nebude potřebovat, nejpozději však do ukončení studia. Vypůjčitel není oprávněn poskytnutou rehabilitační (kompenzační) pomůcku k užívání třetí osobě.

Půjčitel může požadovat vrácení rehabilitační (kompenzační) pomůcky i před skončením stanovené doby zapůjčení, jestliže vypůjčitel rehabilitační (kompenzační) pomůcku neužívá řádně nebo jestliže ji užívá v rozporu s účelem, kterému slouží. Právo žádat předčasné vrácení rehabilitační (kompenzační) pomůcky má půjčitel i v případě, že rehabilitační (kompenzační) pomůcka byla přenechána k užívání třetí osobě.

Čl. 3.

Užívání rehabilitační (kompenzační) pomůcky

Vypůjčitel se zavazuje rehabilitační (kompenzační) pomůcku užívat řádně a v souladu s účelem, ke kterému je určena. Je povinen chránit ji před poškozením, ztrátou nebo zničením. 

Čl. 4

Odpovědnost za škodu

V případě zničení, ztráty či poškození rehabilitační (kompenzační) pomůcky se odpovědnost vypůjčitele posuzuje podle obecných ustanovení o odpovědnosti za škodu. Za nadměrné opotřebení rehabilitační (kompenzační) pomůcky odpovídá vypůjčitel jako za poškození.

Půjčitel prohlašuje, že rehabilitační (kompenzační) pomůcka nemá žádné skryté vady. Pakliže by se během užívání vyskytly a následkem takové vady došlo ke škodě, odpovídá za ni půjčitel vypůjčitelovi dle obecných ustanovení o odpovědnosti za škodu.

Čl. 5

Závěrečná ustanovení

Smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž obdrží každý z účastníků po jednom.

Veškeré změny a doplňky lze platně sjednat pouze písemnou formou.

Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní vztahy účastníků obecně platnými předpisy, zejména občanským zákoníkem v platném znění.





V ………………….. dne ……………………





Podpisy:      …………………………..     			 …………………………..

                                  půjčitel         					  vypůjčitel
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Příloha č. 2 Směrnice č. 7/2014



Minimální kompetence studentů se specifickými potřebami2

Jedná se o dovednosti a znalosti studentů se specifickými potřebami, které překračují dovednosti a znalosti studentů v hlavním vzdělávacím proudu a jsou nezbytné k zajištění inkluzívního vzdělávání. Aby mohla vysoká škola uspokojovat nároky, vznášené studenty se specifickými potřebami, vznáší sama na studenta nárok, aby si osvojil pracovní postupy, jimiž bude pak v co největší možné míře kompenzovat své pohybové, smyslové či kognitivní postižení.



Obecnou minimální kompetencí všech studentů se specifickými potřebami je informatická a technická gramotnost umožňující využití specifických adaptivních technologií a zajišťující maximální nezávislost na individuální asistenci.



U studentů se zrakovým postižením se typicky jedná:

- v případě uživatelů zraku o hardwarové a softwarové prostředky pro vizuální přizpůsobení vizuálních dokumentů tištěných i elektronických, přizpůsobení aplikačního prostředí pro práci s dokumenty i systémového prostředí pro práci s aplikacemi; 

- v případě uživatelů hmatu o znalost šestibodové i osmibodové normy bodového písma (pokud jeho sledování nebrání zdravotní stav studenta), včetně specifické oborové normy a normy platné pro zápis jazyka, který je předmětem studia jazyka, a schopnosti efektivní práce s hmatovými dokumenty, vč. hmatové grafiky; dále znalost práce s odečítačem obrazovky, hmatovým displejem a hlasovým syntetizérem včetně syntézy jazyka, který je předmětem studia; student je schopen samostatné editace dokumentů textových i symetrických dokumentů tabulkových, určených pro vizuální tisk; uživatel hmatu/hlasu navíc i dokumentů určených pro hmatový tisk; student je schopen samostatného pohybu a orientace v prostoru, pokud tomu nebrání přidružené pohybové nebo jiné postižení, v případě uživatelů hmatu/hlasu za pomoci bílé hole, případně vodicího psa;



v případě studentů se sluchovým postižením se typicky jedná o schopnost efektivní práce s psaným textem – jeho překladem, strukturováním, kontrolou jazykové správnosti apod., včetně elektronických textových komunikačních nástrojů (chat); dále o schopnost efektivně využívat nejméně jeden komunikační systém uvedený v zákoně 155/1998 Sb., o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob, ve znění zákona č. 384/2008 Sb.; v případě uživatelů znakového jazyka jde dále o odborné vyjadřování ve znakovém jazyce (používání odborné terminologie včetně terminologie v jiných znakových jazycích, práce se slovníky, stylistická diferenciace apod.) a o znalost práce s elektronickými videokomunikačními nástroji (záznam, editace a sledování videodokumentů, videochat);



u studentů s pohybovým postižením se v případě osob s postižením dolních končetin jedná o schopnost samostatného pohybu v prostoru upraveném podle vyhlášky 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu, pokud specifičnost postižení nebo kombinace postižení objektivně samostatný pohyb neznemožňuje, v případě osob s postižením horních končetin dále o znalost práce s výpočetní, případně jinou kompenzační technikou umožňující manipulovat s dokumenty a fyzickými předměty;



v případě studentů se specifickou poruchou učení se typicky jedná o znalost strategií pro práci s textem (čtení, orientace v dokumentech různého typu a různé délky a struktury) a o znalost práce s výpočetní technikou umožňující kontrolu strukturní, typografické a ortografické správnosti textu;



v případě studentů s psychickou poruchou se typicky jedná o znalost strategií pro efektivní využití času pro studium, rozvržení studijních povinností apod.
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Příloha č. 5 Směrnice č. 7/2014



Žádost o zprostředkování služby



Jméno:



Příjmení:



Č. studenta:



Fakulta:



Obor:





Žádám tímto o zprostředkování následujícího druhu služby:

|_|	asistenční služba

|_|	zapisovatelská služba

|_|	tlumočení do znakového jazyka

|_|	individuální výuka

|_|	jiný druh služby: 





na dobu od …………………   do …………………………..

na semestr	ZS		LS

na AR………………………………………………………...











Dne: ……………………….       		Podpis studenta ……………………………..





Vyjádření pracovníka referátu služeb hendikepovaným (RSH): 



Služba bude zajištěna následujícím způsobem:











Na dobu od: ……………………………………  do: …………………………………………..











Dne: ……………………….       		     Podpis pracovníka RSH: ……………………..
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Příloha č. 7 Směrnice č. 7/2014



DOHODA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB STUDENTŮM SE SPECIFICKÝMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI UNIVERZITY PARDUBICE PRO ÚČELY FINANCOVÁNÍ ZVÝŠENÝCH NÁKLADŮ SPOJENÝCH SE ZAJIŠTĚNÍM STUDIA



I. Strany DOHODY

Student: 

Jméno, příjmení: [Zadejte text.]

Datum narození: [Zadejte text.]

Bydliště: [Zadejte text.]

Fakulta, obor, forma studia: [Zadejte text.]

Kontakty:[Zadejte text.]

(dále jen „student se specifickými vzdělávacími potřebami“)

		a

Univerzita Pardubice 

Sídlo: Univerzita Pardubice, Studentská 95, 532 10 Pardubice

IČ: 00216275

Akademická poradna Univerzity Pardubice APUPA – Referát služeb hendikepovaným (RSH)

zastoupená: rektorem prof. Ing. Miroslavem Ludwigem, CSc.

Fakulta……………………………………

zastoupená děkanem ……………………..



II. Účel Dohody

DOHODA je uzavřena pro účely financování zvýšených nákladů určených na podporu studia studenta se specifickými vzdělávacími potřebami ………………. Dle Pravidel pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám - Financování zvýšených nákladů na studium studentů se specifickými potřebami.

III. Předmět Dohody

1. Předmětem DOHODY jsou odborné služby psychosociální, speciálně pedagogické a technické podpory a pomoci, za přispění kterých je umožněno studentovi se se specifickými vzdělávacími potřebami po stránce formální i obsahové korektním způsobem absolvovat zvolený (Bc., Mgr., Ing., Ph.D.) studijní program………………., studijní obor ………… na Univerzitě Pardubice a dosáhnout potřebného studijního cíle.

2. Univerzita Pardubice zajišťuje prostřednictvím Referátu služeb hendikepovaným (RSH) odborné služby v rozsahu

a) obecných podmínek studia studentů se specifickými vzdělávacími potřebami 

b) metodických standardů pro naplňování podmínek pro zabezpečení studia u jednotlivých typů postižení studentů se specifickými vzdělávacími potřebami.

IV. 

V. Povinnosti Univerzity Pardubice

1. Univerzita zajišťuje technické a technologické zázemí studia a jeho přístupnost studentům se specifickými vzdělávacími potřebami, a to v míře přiměřené technickým a finančním možnostem univerzity dle směrnice č. 3/2013 Podpora uchazečům a studentům se specifickými vzdělávacími potřebami na Univerzitě Pardubice.

2. Univerzita zajišťuje psychologické, sociální, speciálně pedagogické a karierní poradenství pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami.

VI. Povinnost studenta

Student, na něhož jsou nárokovány finanční prostředky, je povinen doložit údaje o postižení a jeho typu.

Univerzita Pardubice vede evidenci studenta se specifickými vzdělávacími potřebami na základě jeho informovaného souhlasu. Student s Informovaným souhlasem (Příloha č. 1) bere na vědomí zpracovávání osobních údajů za účelem uvedeným v článku II. této DOHODY (viz Směrnice č. 6/ 2007 Opatření na ochranu osobních údajů na Univerzitě Pardubice) a dokládá údaje o svém zdravotním stavu. 

VII. Typologie postižení:

Klasifikace postižení je založena na funkčním principu, tzn., že vychází z praktického dopadu na pracovní a komunikační postupy, které je nutné volit během studia na Univerzitě Pardubice.  

A. Student se zrakovým postižením

A1. lehce zrakově postižený / uživatel zraku

A2. těžce zrakově postižený / uživatel hmatu/hlasu

B. Student se sluchovým postižením

B1. nedoslýchavý / uživatel verbálního jazyka

B2. neslyšící / uživatel znakového jazyka

C. Student s pohybovým postižením

C1. s postižením dolních končetin (paraplegie)

C2. s postižením horních končetin (jemné motoriky)

D. Student se specifickou poruchou učení

E. Student s psychickou poruchou (včetně poruch autistického spektra a narušené komunikační schopnosti) nebo s chronickým somatickým onemocněním

VIII. Servisní opatření dle typologie postižení:

Odborné služby dle typologie postižení jsou sjednány na základě evidovaného dokladu o diagnostice (viz příloha č. 2 Dohody). 

Zpřístupnění studijní literatury [Zadejte text.]

Individuální výuka [Zadejte text.]

Studijní asistence[Zadejte text.]

Diagnostika[Zadejte text.]

Režijní opatření [Zadejte text.]

Časová kompenzace[Zadejte text.]



IX. Platnost

Tato DOHODA nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

Tato dohoda se uzavírá na dobu určitou po dobu studia studenta se specifickými vzdělávacími potřebami.

Tuto DOHODU lze ukončit vzájemnou dohodou nebo jednostrannou písemnou výpovědí studenta se specifickými vzdělávacími potřebami doručenou ostatním účastníkům.

Tato smlouva je vyhotovena ve třech exemplářích, z nichž jeden obdrží student se specifickými vzdělávacími potřebami a dva exempláře obdrží Univerzita Pardubice.



X. Další jednání

Akademická poradna Univerzity Pardubice APUPA – Referát služeb hendikepovaným poskytuje odborné služby na základě svých kapacitních a provozních možností. Zároveň si vyhrazuje právo je omezit nebo odepřít v případě, že student aktivně nespolupracuje nebo dokonce brání v jejich realizaci. 

Dojde-li u studenta ke změnám mající zásadní dopad na studium a poskytování odborných služeb (např. změna zdravotního stavu, přerušení či ukončení studia), je student povinen o této skutečnosti neprodleně informovat pověřeného pracovníka. 



V Pardubicích dne



………………………….             				 ……………...……………………

 student							prof. Ing. Miroslav Ludwig., CSc.
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Příloha č. 4 Směrnice č. 7/2014



Informovaný souhlas studenta Univerzity Pardubice



Jméno a příjmení studenta:

Datum narození: 

Fakulta/obor:

Souhlasím se zanesením údajů o mém zdravotním stavu dle Typologie postižení (viz odstavec VI. Dohody o poskytování služeb studentům se specifickými vzdělávacími potřebami Univerzity Pardubice) do databáze seznamu studentů Referátu služeb hendikepovaným

ANO*			NE*

*Nehodící se škrtněte



Údaje o zdravotním stavu dokládám**: 



|_| dokladem o zdravotním postižení ve smyslu § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, nebo

|_| 	dokladem o invaliditě libovolného stupně ve smyslu § 39 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, nebo

|_| 	průkazem mimořádných výhod libovolného stupně ve smyslu § 34 zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, nebo

|_| 	dokladem o specifické poruše učení zjištěné na základě obecně dohodnutých výsledků v obecně dohodnutých psychometrických testech, nebo

|_| lékařskou zprávou o výsledcích odborného lékařského vyšetření v případě osob s psychickou poruchou nebo s chronickým somatickým onemocněním, pokud se nemohou prokázat výše uvedenými doklady

|_|	jiným dokumentem: 



**Doložené doklady zakřížkujte 



S uvedenou databází je nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 

Univerzita Pardubice využije těchto údajů za účelem nárokování příspěvku na podporu financování zvýšených nákladů na studium studentů se specifickými potřebami u MŠMT ČR a záležitostí s ním spojených.



V Pardubicích dne

…………………………………………..

podpis studenta
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Příloha č. 8 Směrnice č. 7/2014

Východiska podpory a pomoci uchazečům a studentům se speciálními vzdělávacími potřebami na Univerzitě Pardubice (PaedDr. Zdenka Šándorová, Ph.D.)

Účel Metodiky

Vysokoškolské vzdělávání v České republice prochází dynamickým vývojem. Pod tlakem Boloňské deklarace a v souvislosti s vývojem celého evropského prostoru se otevírá stále větší části populace možnost studovat na vysokých školách, tedy i jedincům se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP). 

V posledních letech se významně zvyšuje v rámci terciárního vzdělávání síť informačně-poradenských pracovišť a servisních služeb, které slouží studentům se SVP, pedagogům vysokých škol i dalším osobám. Zvyšuje se i odborný zájem – provádějí se výzkumy, konají konference. 

Zpřístupněním vysokoškolského studia studentům se SVP dochází k vyrovnávání jejich vzdělávacích příležitostí. Počet uchazečů a studentů se SVP je mimo jiné ukazatelem kvality vysoké školy. K těmto trendům se také hlásí Univerzita Pardubice. 

Metodika je teoreticko-praktické schéma určující postup provádění odborné činnosti. Vychází z vědeckých poznání a empirie, vymezuje jednotlivé postupy pro výkon dané činnosti. 

Úvod

Vznik a existence zdravotního postižení představuje psychosociální událost, která výrazným způsobem ovlivňuje život každého člověka, kterého se dotýká. Nepříznivé důsledky a dopady vyplývající z postižení je však možno do určité míry eliminovat propracovaným souborem opatření, na jejichž realizaci musí participovat spolu s jedincem s postižením v rámci daného systému rodina, komunita i celá společnost. 

Vyspělé státy světa a Evropy si stále více uvědomují zvýšenou odpovědnost za odstraňování bariér bránících občanům se zdravotním postižením v plnohodnotné sociální a edukační integraci, tedy zapojení do běžného života. Systematicky usilují o postupné řešení jednotlivých dílčích oblastí, které se bezprostředně osob se zdravotním postižením dotýkají, a to s cílem zlepšit podmínky i kvalitu jejich života. Mezi tyto státy se také v posledních dvou desetiletích velmi aktivně zařadila Česká republika.

Za významnou dílčí oblast, která se bezprostředně osob se zdravotním postižením dotýká, je v České republice považováno i terciární vzdělávání. Cílem příspěvku je aktuální analýza sociálně - edukační politiky v terciárním vzdělávání v České republice se zaměřením na podporu studentů se speciálními vzdělávacími potřebami.  V kontextu systémového modelu jsou uvedeny nejprve informace z evropských i českých strategických dokumentů a informačních zdrojů. Dále pak je na příkladu Univerzity Pardubice konkretizován přístup této vysokoškolské vzdělávací instituce ke studentům se speciálními vzdělávacími potřebami a to v souvislosti s projektem Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost „Univerzita Pardubice a kampus bez bariér“, který je aktuálně realizován.  

1	Sociálně - edukační politika v terciárním vzdělávání studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Analýza vzdělávací politiky vyžaduje určitý výkladový rámec, do kterého je zasazena. Součástí tohoto výkladového rámce jsou modely a teorie. Model je zjednodušená reprezentace reality, ať už objektů nebo procesů, která vyzdvihuje prvky, které jsou z daného hlediska považovány za zvlášť důležité, a vzájemné vazby mezi těmito prvky. Účelem modelu je zjednodušený a názorný popis reality. Model je vlastně jakési „zmapování“ oblasti, kterou se zabýváme, které má podpořit jednak naší imaginaci, jednak schopnost vidět různé věci ve vzájemných souvislostech - cituje např. Veselý A. Příspěvek je zpracován v kontextu systémového modelu sociálně-edukační politiky se zaměřením na podporu studentů se speciálními vzdělávacími potřebami v terciárním vzdělávání.

1.1	Změny v terciárním vzdělávání studentů se specifickými vzdělávacími potřebami

V současnosti se výrazně mění situace v oblasti sociální a edukační politiky v terciárním vzdělávání. Dokazují to následující konkrétní dokumenty. 

Pro dokument „Evropská strategie pro pomoc osobám se zdravotním postižením 2010–2020: Obnovený závazek pro bezbariérovou Evropu“ je jednou ze stěžejních oblastí nejen vzdělávání, ale i odborná příprava. Je v něm zdůrazněna podpora úsilí jednotlivých států odstranit v obecných systémech vzdělávání a celoživotního učení právní a organizační překážky pro osoby se zdravotním postižením, zajišťovat vhodně načasovanou podporu pro inkluzívní edukaci a individuální přístup v učení a rovněž časnou identifikaci speciálních potřeb. 

1.2 Národní plány jako nástroje zlepšení kvality života osob s postižením v České republice

Také Česká republika v souladu s celosvětovými a evropskými trendy usiluje o postupné řešení jednotlivých dílčích oblastí, které se bezprostředně osob se zdravotním postižením dotýkají, s cílem zlepšit podmínky i kvalitu jejich života. Za tímto účelem byly v uplynulém období postupně vypracovány, vládou schváleny a realizovány již čtyři Národní plány (1992, 1993,1998, 2005), které formulovaly politiku státu ve vztahu k občanům se zdravotním postižením.

1.3 Úmluva o právech osob se zdravotním postižením

Obsah posledního „Národního plánu vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2010–2014“ vychází ze skutečnosti, že Česká republika v roce 2009 ratifikovala Úmluvu o právech osob se zdravotním postižením (dále jen „Úmluva“), kterou v prosinci 2006 schválilo Valné shromáždění Organizace spojených národů. 

„Úmluva navazuje na sedm již existujících lidskoprávních úmluv OSN. Nezakládá žádná nová práva, pouze ukládá důsledné naplňování existujících lidských práv a svobod z hlediska osob se zdravotním postižením. Uznává jejich důstojnost a rovné postavení, právo na samostatnost a nezávislost, na svobodné rozhodování, podporuje zapojení osob se zdravotním postižením do všech politik, které se jich dotýkají“. (Národní plán, 2010, s. 7)

Za mimořádně důležité Úmluva pokládá „zajištění přístupu zdravotně postižených k fyzickému, ekonomickému, sociálnímu a kulturnímu prostředí, k edukaci, k habilitaci a rehabilitaci, k informacím a komunikaci. Úmluva je založena na principu rovnoprávnosti. Jejím cílem je chránit a zajistit rovný přístup k právům a svobodám pro osoby se zdravotním postižením a zajistit respektování jejich důstojnosti“. (Národní plán, 2010, s. 8)

Úmluva mezi osoby se zdravotním postižením zahrnuje „osoby mající dlouhodobé fyzické, duševní, mentální nebo smyslové postižení, které v interakci s různými překážkami může bránit jejich plnému a účinnému zapojení do společnosti na rovnoprávném základě s ostatními“. (Úmluva 2010, čl. 1)

1.4 Terminologie

Pro upřesnění terminologie je nutné zmínit i další pojmy vztahující se k pojmu osoba se zdravotním postižením. Jako klíčový je dále v textu používán termín „osoba se speciálními vzdělávacími potřebami“. K němu synonymní je spojení „osoba se specifickými vzdělávacími potřebami“ nebo „specifickými nároky“. 

Pojmem speciální (specifická) vzdělávací potřeba, specifický nárok je obvykle vyjádřeno podpůrné opatření, úpravy v přístupech a v podmínkách edukace. Tyto aktivity jsou poskytovány jedinci navíc oproti většinové části populace. Důležitý je fakt, že ne každý člověk se zdravotním postižením či zdravotním znevýhodněním musí vždy mít speciální (specifické) potřeby (nároky). Ty se mohou měnit s ohledem na životní situaci, věk, vývoj zdravotního stavu či s ohledem na sociální postavení.

Speciální vzdělávací potřeby (dále jen SVP) mohou vzniknout u různých skupin. Nejčastěji se vztahují k jedincům se zdravotním postižením, tj. pohybovým, zrakovým, sluchovým, případně postižením kombinovaným a u jedinců se zdravotním znevýhodněním, tj. s psychiatrickým onemocněním a s chronickým onemocněním. Samostatnou skupinu tvoří osoby se specifickými poruchami učení (SPU) a s narušenou komunikační schopností. 

Zákon č. 561/2004 Sb. (tzv. Školský zákon) v platném znění uvádí, že „speciální vzdělávací potřeby mají nejen žáci se zdravotním postižením, zdravotním nebo sociálním znevýhodněním, ale i žáci nadaní“.(Školský zákon, 2004, § 16)

Pojem specifické vzdělávací potřeby se objevuje od osmdesátých a devadesátých let v publikacích světových organizací (UNESCO, OECD) i v českých vědeckých monografiích (např. Jesenský, 2000, Základy speciální pedagogiky, 2006, Pipeková, 2010 apod.)

Terminologie byla upřesněna a nyní přejděme na naplnění opatření Národního plánu a tím i Úmluvy. Mnohá z opatření prezentovaná v doposud realizovaných Národních plánech naplněna byla. Najdeme však řadu nedořešených oblastí, které se přímo dotýkají života jednotlivých skupin osob se zdravotním postižením. Mezi tyto oblasti patří důsledné uplatňování principu inkluzívního vzdělávání pro žáky a studenty se SVP a návazné systematické dořešení podmínek vzdělávání studentů se SVP v rámci terciárního stupně vzdělávání. (Národní plán, 2010)



1.5 Systémové řešení

Analýza aktuálního Národního plánu (viz výše kap. 1.3) dokazuje na demografickém vývoji populace dětí a studentů se SVP v důsledku zdravotního postižení či zdravotního oslabení, že jedinci, kteří byli v minulém období integrováni do běžných základních a středních škol, již dospěli do věku vysokoškoláků. Tím se přirozeně zvýšil i počet zájemců o studium na vysokých školách. S nárůstem počtu těchto uchazečů a studentů vyvstává i aktuální potřeba cíleného systémového řešení jejich edukace na tomto stupni vzdělávání. 

Z hlediska naplnění práv přístupu k vysokoškolskému vzdělání je nezbytné cíleně a systémově zajistit podmínky pro možnost jejich studia. Dosažení vysokoškolského vzdělání je pro absolventy se SVP stejně důležité, jako pro absolventy bez postižení. Klíčové je jejich vyšší možnosti pracovního uplatnění na otevřeném trhu práce.

2	Inkluzívní vzdělávání

2.1 Podpora inkluzívního terciárního vzdělávání

Pro vysokoškolské studenty se SVP je inkluzívní vzdělávání podmíněno kvalitním zabezpečením podmínek, podpůrných služeb a opatření v oblasti legislativní, personální, pedagogické, ekonomické a technické. Patří k nim rovněž změny poradenského systému, podpora dalšího vzdělávání akademických pracovníků a informační činnost. 

Stanovený cíl je rozpracován do konkrétních opatření jednotlivých vysokých škol. Některé již mají systém vzdělávání studentů se SVP velmi podrobně vypracován, jiné vysoké školy s podporou studentů se SVP začínají. 

Postavení studentů se zvláštními vzdělávacími potřebami vyplývajícími ze zdravotního postižení (tělesného, zrakového nebo sluchového, anebo jejich souběhu) nově zmiňuje pracovní návrh věcného záměru zákona o vysokých školách. Vymezuje obecné nároky na vysoké školy ve vztahu k přístupnosti vysokoškolského vzdělávání pro studenty se zvláštními vzdělávacími potřebami a stanoví povinnost vysokých škol přijmout a vnitřním předpisem vymezit opatření a postupy ke splnění těchto nároků.

2.2 Klasifikace postižení a funkční princip klasifikace postižení

Klasifikace postižení (a z toho vyplývající speciální vzdělávací potřeby) vychází výhradně z aspektů relevantních pro studium na vysoké škole a zohledňuje jejich finanční dopad. Ty vycházejí důsledně z funkčního principu klasifikace. 

Funkčním principem klasifikace se rozumí takový přístup, při němž není rozhodující samotná lékařská diagnóza, ale její praktický dopad na pracovní a komunikační postupy, které je nutné volit během studia či výzkumu na vysoké škole. O těchto postupech nerozhoduje student sám, ale jsou výsledkem dohody uzavřené mezi studentem, odborným servisním pracovištěm vysoké školy a zástupcem fakulty, resp. studijního oboru, na základě vyšetření komunikačních možností studenta a s tím hlavním cílem, aby umožňovaly po stránce formální i obsahové korektní průchod studijním oborem a dosažení potřebného studijního, pracovního nebo výzkumného cíle. (Pravidla pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, s. 35)

Tab. : Přehled typologie postižení

		A. Student se zrakovým postižením

		A1. lehce zrakově postižený / uživatel zraku



		

		A2. těžce zrakově postižený / uživatel hmatu/hlasu



		B. Student se sluchovým postižením

		B1. nedoslýchavý / uživatel verbálního jazyka



		

		B2. neslyšící / uživatel znakového jazyka



		C. Student s pohybovým postižením

		C1. s postižením dolních končetin



		

		C2. s postižením horních končetin



		D. Student se specifickou poruchou učení

		



		E. Student s psychickou poruchou (včetně poruch autistického spektra a narušené

komunikační schopnosti) nebo s chronickým somatickým onemocněním

		





Zdroj: [Pravidla pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, 2013, s. 35.]

Studenti se SVP na Univerzitě Pardubice

Univerzita Pardubice postupuje podle „Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Univerzity Pardubice na období 2011 – 2015“ (dále jen „dlouhodobý záměr”). Je jejím základním strategickým rozvojovým dokumentem, zpracovaným v souladu s § 21 zákona 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) ve znění pozdějších předpisů. 

Východiskem jeho zpracování je „Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2011 – 2015 ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy“ (dále jen dlouhodobý záměr MŠMT).  

2.3 Priority a nástroje realizace

Priorita C4 - Zdokonalování podpůrných procesů akademických činností a služeb-zdůrazňuje nutnost rozvoj poradenství pro uchazeče, studenty (vč. znevýhodněných skupin a jednotlivců) a absolventy v relaci k měnícím se podmínkám okolí. 

2.4 Odborné servisní pracoviště pro studenty se SVP na UPa – referát služeb hendikepovaným

Od akademického roku 2011/2012 jsou v rámci Univerzity Pardubice evidováni studenti se SVP. Na zajištění jejich zvýšených nákladů jsou využity finanční prostředky dle Pravidel pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy Přílohy č. 3 Financování zvýšených nákladů na studium studentů se specifickými potřebami.

Schéma vnitřního systému podpory studentů se SVP na UPa

		Schéma systému podpory uchazečů a studentů se SVP na UPa



		

		

		

		 



		

		

		STUDENT

		



		

		

		SE SPECIFICKÝMI

		



		

		

		VZDĚLÁVACÍMI

		



		

		

		POTŘEBAMI

		



		

		SLUŽBY

		

		INFORMACE

		



		

		PRO UCHAZEČE

		

		PRO UCHAZEČE

		



		

		A STUDENTY SE SVP

		

		A STUDENTY SE SVP

		



		Poskytovatelé podpory a management UPa



		Poskytují služby a informace, spolupracující mezi sebou, koordinaci má na starosti poradenské centrum nebo přímo samotný student se SVP

		Poskytují informace, činí strategická rozhodnutí 



		EXTERNÍ

		INTERNÍ

		STUDENTI A STUDENTSKÉ ORGANIZACE

		APUPA AKADEMICKÁ PORADNA 

		ORGÁNY

UNIVERZITY



		(např. NNO se zaměřením na osoby se SVP)

		(např. knihovny, laboratoře, odb. pracovny, prac. výpoč. techniky)

		Poskytnutí osobní asistence 

dobrovolníci

		A REFERÁT SLUŽEB HENDIKEPOVANÝM

		 STUDIJNÍ

ODDĚLENÍ



		

		

		

		

		



		Zdroj: [vlastní zpracování autorky]







2.4  Síť spolupracujících pracovišť

Vhledem k zachování co nejvyšší úrovně samostatnosti, uplatnění v plné míře tělesné, duševní, sociální i profesní schopnosti, tedy plného zapojení do všech aspektů života studentů se SVP, využívá referát služeb hendikepovaným spolupráce s dalšími subjekty, které poskytují v rámci ucelené rehabilitace služby v souladu s regionální politikou města Pardubic – např. návazné služby zdravotní, v koncepci komunitní plánování služby sociální, volnočasové, apod.

Tabulka návazných sociálních, zdravotních a volnočasových služeb 

		Zařízení

		Sociální služby



		Český klub nedoslýchavých HELP

		Sociálně aktivizační služby pro osoby se sluchovým postižením



		

		Odborné sociální poradenství pro osoby se sluchovým postižením



		KŘIŽOVATKA handicap centrum

		Sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením



		

		Sociální rehabilitace pro osoby se zdravotním postižením



		Sdružení občanů pro pomoc zdravotně postiženým APOLENKA – hiporehabilitace

		Sociálně aktivizační služby hiporehabilitace



		

		Sociální rehabilitace pro osoby se zrakovým postižením



		Tyflocentrum Pardubice

		Sociálně aktivizační služby pro osoby se zrakovým postižením



		

		Odborné sociální poradenství pro osoby se zrakovým postižením



		

		Průvodcovské a předčitatelské služby pro osoby se zrakovým postižením



		

		Sociální rehabilitace pro osoby se zrakovým postižením



		Centrum pro zdravotně postižené Pardubického kraje 

		Osobní asistence pro osoby se zdravotním postižením



		

		Odborné sociální poradenství pro osoby se zdravotním postižením



		

		Sociální rehabilitace pro osoby se zdravotním postižením



		Česká abilympijská asociace o.s.

		Osobní asistence pro osoby se zdravotním postižením nebo chronickým onemocněním



		

		Sociální rehabilitace pro osoby se zdravotním postižením a osoby s chronickým duševním onemocněním



		Hewer – občanské sdružení

		Osobní asistence pro osoby se zdravotním postižením



		Oblastní charita Pardubice

		Osobní asistence pro osoby se zdravotním postižením nebo chronickým onemocněním 



		

		Dobrovolnictví



		Národní rada osob se zdravotním postižením ČR

Poradna NRZP pro Pardubický kraj

		Odborné sociální poradenství pro všechny cílové skupiny



		

		právní a finanční poradenství 



		Tyfloservis

		Sociální rehabilitace pro osoby se zrakovým postižením



		Laxuso.s.

		Odborné sociální poradenství pro osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách 



		Bílý kruh bezpečí, o.s.

		Odborné sociální poradenství pro oběti násilí a jiné trestné činnosti



		SKP – CENTRUM, o.p.s.

		Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím



		Most pro lidská práva – poradna pro cizince

		Odborné sociální poradenství pro imigranty a azylanty



		Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra ČR – Centrum na podporu integrace cizinců Pardubický kraj 

		Odborné sociální poradenství pro imigranty a azylanty



		Občanské sdružení Kontakt

		Telefonická krizová pomoc



		Občanská poradna Pardubice, o.s.

		Odborné sociální poradenství pro všechny cílové skupiny



		CEDR Pardubice, o.p.s.

		Sociálně aktivizační služby pro osoby s chronickým duševním onemocněním



		VIDA – centrum Pardubice

		Odborné sociální poradenství pro osoby s chronickým duševním onemocněním 



		Péče o duševní zdraví – region Pardubice

		Služby následné péče pro osoby s chronickým duševním onemocněním



		

		Sociální rehabilitace pro osoby s chronickým duševním onemocněním



		Česká komora tlumočníků znakového jazyka, o. s.

		Tlumočnické služby pro osoby neslyšící



		

		Zdravotní služby



		Pardubická krajská nemocnice

		Jednotlivé kliniky a oddělení



		

		Volnočasové aktivity 



		Katedra tělovýchovy a sportu Univerzity Pardubice

		Alternativní pohybové aktivity



		Občanského sdružení „Sportovní klub vozíčkářů Pardubice NEZLOMENI“

		Stolní tenis



		TPS Hvězda SKP Pardubice. 

		Atletický oddíl tělesně postižených sportovců





Více viz Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Pardubicko

Webové stránky jednotlivých organizací poskytující návazné služby 

Osobní asistence na Univerzitě Pardubice – dostupné z http://www.upce.ct/studium/handicap/asistence.html 
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