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Spolupráce SPC se školami
Speciálně pedagogické centrum (SPC) poskytuje své služby v souladu s:

 potřebami cílové skupiny 

 odbornými principy poskytování poradenských služeb a

 právními předpisy



Spolupráce SPC se školami
Služby ŠPZ jsou poskytovány:

 bezplatně na základě žádosti zletilého žáka či studenta nebo zákonného zástupce nezletilého 
dítěte či žáka

 podmínkou poskytnutí poradenské služby je písemný

informovaný souhlas zletilého žáka či studenta, 

v případě nezletilého dítěte či žáka písemný 

informovaný souhlas jeho zákonného zástupce 



Spolupráce SPC se školami
I. Žák má již přiznána podpůrná opatření od SPC.

II. Vzdělávací nebo výchovný problém identifikuje škola, následně kontaktuje zákonné zástupce 
žáka, kterého informuje o potřebě obrátit se na SPC (škola sama nemůže být oficiálním 
žadatelem služby).



Spolupráce SPC se školami

Před vyhotovením Doporučení pro vzdělávání žáka se SVP, 

které obsahuje podpůrná opatření 2.-5.stupně, 

má ŠPZ podle vyhlášky o vzdělávání žáků se SVP a žáků nadaných 

povinnost spolupracovat s pedagogickým pracovníkem pověřeným ředitelem školy, ve které 
se žák vzdělává nebo bude vzdělávat.

v praxi:

 školám zasílány el. cestou návrhy doporučení pro jednotlivé žáky spolu s žádostí o vyjádření 
k navrhovaným opatřením;      k vyjádření přihlíženo, pakliže podnět školy koresponduje s 
charakterem speciálních vzdělávacích potřeb žáka a platnou školskou legislativou 



Spolupráce SPC se školami
Cílem této spolupráce je shromáždit relevantní 
informace o: 

 dosavadním průběhu vzdělávání žáka ve škole 

 o podmínkách, které škola pro jeho další 
vzdělávání potřebuje

Tyto informace ŠPZ získává prostřednictvím:

 školního dotazníku

 vyhodnoceného IVP (PLPP), byl-li pro žáka 
zpracován

 konzultacemi s pedagogickými pracovníky 
školy

 pozorováním žáka ve škole

 analýzou jeho školních produktů (sešitů, 
písemných prací, apod.)



Spolupráce SPC se školami
Co dalšího konzultuje ŠPZ se školou?

- možnost využití personálních a materiálních podmínek školy vytvořených v souvislosti s 
poskytováním podpůrných opatření jiným žákům

- v případě PO spočívajícího v používání kompenzačních pomůcek, speciálních učebnic a speciálních 
učebních pomůcek doporučí ŠPZ přednostně ty pomůcky, kterými již škola disponuje

- nemůže-li škola ze závažných důvodů zabezpečit bezodkladné poskytování doporučeného 
podpůrného opatření, projedná se ŠPZ možnost poskytovat po dobu nezbytně nutnou obdobné 
podpůrné opatření stejného stupně

- pokud není doporučené podpůrné opatření poskytnuto ani do 4 měsíců ode dne vydání 
Doporučení ŠPZ ke vzdělávání žáka se SVP, má škola povinnost dojednat se ŠPZ změnu podpůrných 
opatření, která odpovídá povaze speciálních vzdělávacích potřeb žáka, tj. zpravidla nastavení jiného 
podpůrného opatření ve stejném stupni podpory.



Spolupráce SPC se školami
Co dalšího konzultuje ŠPZ se školou?

- škola ve spolupráci se ŠPZ průběžně vyhodnocuje poskytování podpůrného opatření

- nejpozději ve lhůtě 1 roku od vydání doporučení se vyhodnocuje poskytování podpůrných opatření v 
podobě využití:

 asistenta pedagoga, 

 využití dalšího pedagogického pracovníka, 

 tlumočníka českého znakového jazyka, 

 přepisovatele pro neslyšící

v praxi:

 1x ročně osobní návštěva školy poradenským pracovníkem (popř. zaslaný dotazník) za účelem 
vyhodnocení poskytování PO; konzultováno s pedag. pracovníkem školy odpovídajícím za spolupráci 
se ŠPZ 



Spolupráce SPC se školami
Základem pro navození podmínek inkluzivního vzdělávání je dobrá komunikace a spolupráce 
všech zúčastněných. 

Učitel/asistent pedagoga je součástí týmu 

odborníků a má nárok na podporu poradenských 

pracovníků školských poradenských zařízení.



Spolupráce SPC se školami

ŠPZ může nabídnout tyto formy podpory:  

 Hledání vhodných přístupů k žákovi – v hodině, práce mimo vyučování, včetně pozitivní motivace.

 Doporučení vhodných speciálně-pedagogických metod a postupů, kompenzačních pomůcek 
na základě diagnostiky ve vzdělávacím procesu, která mimo jiné slouží k doplnění diagnostiky 
na pracovišti ŠPZ, případně jako forma rediagnostiky.

 Metodické vedení v oblastech specifických pro konkrétní druh postižení.

 Průběžné konzultace s pedagogy škol (pokroky, změny, problémy).

 Porozumění zvláštnostem v chování žáků (vyplývajících z primární diagnózy, osobnosti žáka, jeho 
zkušenosti aj.).



Spolupráce SPC se školami
ŠPZ může nabídnout tyto formy podpory:  

 Náslechy v hodinách a následné rozbory ve prospěch žáků s SVP.

 Navržení vhodných pomůcek a kompenzačních přístupů.

 Zapůjčování literatury, pomůcek.

 Podpora porozumění Doporučení ŠPZ pro žáka s SVP.

 Spolupráce s rodiči v oblasti domácí přípravy do školy.

 Vyhledávání a navrhování vhodných forem zapojení žáků s SVP do třídní skupiny.



Co může být problémem ve spolupráci?
 Učitelé nemusí rozumět odborné terminologii používané ve zprávách z vyšetření.

 Učitelé se mohou obávat toho, že vnější odborník odhalí nedostatky v jejich práci.

 Učitelé musí často dlouhou dobu čekat na výsledky vyšetření žáka.

 Odborník může obdržet objednávku, která nebude jasně formulovaná, a nemusí proto přesně 
odpovědět na učitelovy otázky.

 Na odborníka mohou být kladena nerealistická očekávání ze strany učitelů i rodičů.



Praktické tipy
Praktické tipy na zvládání inkluzivního vzdělávání

 nevytvářejte IVP tam, kde vám stačí Doporučení ŠPZ  (na toto upozorňuje novela vyhlášky č. 
27/2016 Sb. §3)

 PLPP vytvářejte (jen v případě potřeby) jako stručný dokument, kde si pro účely školy popíšete, 
jak budete s dítětem v 1. stupni PO pracovat (pozor na povinnost doložit, jakým způsobem se s 
žákem s SPV v 1. st. PO pracuje – vhodná je domluva s ŠPP)

 pokud se u žáka s SVP neočekávají zásadní změny ve zdravotním stavu (např. žáci se sluchovým 
postižením, tělesným postižením) je vhodné dohodnout se s ŠPZ o platnosti dokumentace (IVP/ 
Doporučení ŠPZ) až na 4 roky (za určitých podmínek) – viz vyhláška č. 27/2016 Sb. §15

 při náročné práci s žákem s SVP využívejte podpory ŠPP nebo ŠPZ



Distanční vzdělávání žáků s SVP
Kroky školy při přechodu na distanční výuku u žáka s SVP

 komunikace s rodinou

 doplnění IVP o podmínky při distančním vzdělávání

 nastavení spolupráce s rodiči

 nastavení spolupráce s ŠPP

 důsledná kontrola, zda nastavená pravidla při dist. vzdělávání fungují



Distanční vzdělávání žáků s SVP
 kontinuita v poskytování podpůrných opatření

 poskytování personální podpory online (individuálně)

 za dodržení bezpečnostních opatření je možné poskytnutí personální podpory osobně ve 
vyhrazeném prostředí

 žáci s SVP mohou pracovat online s podporou asistenta pedagoga

 absolvování pedagogické intervence nebo hodin speciálně pedagogické péče online

 zapůjčení pomůcek a speciálních učebnic do domácího prostředí 

I při distanční výuce platí, že žákům s SVP upravujeme online (dle Doporučení ŠPZ)  obsahy, 
metody a formy výuky.



Distanční vzdělávání dětí s SVP
AP neposkytuje 

žákovi s SVP podporu

Doporučeno stanovit si:

- dobu setkání žáka s SVP s asistentem pedagoga

- pravidla komunikace (telefonicky, e-mailem, skypem, Zoom, 

Teams, aj.)

- upozornit rodiče, kdy a jak bude online podpora probíhat
Co může dělat 

asistent pedagoga

- V případě přiznaného podpůrného opatření asistenta 

pedagoga škola zajistí jeho podporu i pro distanční způsob 

vzdělávání. 

- AP může poskytovat individualizované učební materiály a 

podklady, konzultace a podporu na dálku a také pomáhat s 

distanční výukou. 

- Asistenta pedagoga je možné zapojit prostřednictvím nástrojů 

distančního způsobu vzdělávání.



Pravidla spolupráce SPC se školami
1. Shoda - pochopení a přijetí společného cíle 

2. Komunikace – obousměrný proces, při kterém hraje důležitou roli zpětná vazba

3. Zapojení – na zapojení do spolupráce nedbá jen ředitel školy, ale všichni kolegové vzájemně

4. Týmové role - pokud si uvědomíme svou správnou týmovou roli (a roli našich kolegů), nejenže 
se vyhneme některým frustrujícím a konfliktním situacím, ale posuneme úroveň spolupráce s 
kolegy na ještě daleko vyšší úroveň.

4. Trpělivost - Výborně vyladěný a fungující týmová spolupráce není rozhodně samozřejmostí, 
ale snem ředitelů škol. K jeho budování přistupujme jako k dlouhodobé investici, u které i 
postupné a malé krůčky mohou významně ovlivnit celkový výsledek.



„Úspěch týmu je vždy určen tím, jak funguje jako celek. 
Můžete dát dohromady výběr těch největších hvězd a individualit na světě, ale pokud 
nepotáhnou za jeden provaz, celý tým nebude stát ani za zlámanou grešli.“ 

George Herman „Babe“ Ruth, Jr.


