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Vážená paní předsedkyně, 

obracím se na Vás s žádostí o poskytnutí součinnosti v souvislosti s případem 
vedeným pod shora uvedenou spisovou značkou. V rámci šetření, které se týká 
diskriminace zdravotně postižené žákyně v přístupu ke vzdělání, vyvstala otázka 
rozsahu činnosti asistenta pedagoga dle ustanovení § 7 vyhlášky č. 73/2005 Sb., 
o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, 
žáků a studentů mimořádně nadaných, ve vztahu ke konkrétnímu zdravotnickému 
úkonu. 

Žákyně základní školy, která byla v minulosti inkluzivně vzdělávána v souladu 
s lékařským doporučením, je osobou s kombinací fyzického a mentálního 
zdravotního postižení, konkrétně se jedná o Aspergerův syndrom, lehkou mentální 
retardaci s žádnou či minimální poruchou chování, nadměrnou úzkostnou poruchu 
v dětství a poruchu aktivity a pozornosti. Žákyně dále trpí vrozenou tracheomalacií 
a tracheostomií, v důsledku čehož je nutné zajistit dýchání a pravidelné odsátí hlenů 
z dýchacích cest pomocí endotracheální kanyly.  

Dovoluji si Vás požádat o stanovisko, zda tento úkon spadá pod rozsah 
nezbytné pomoci žákům s těžkým zdravotním postižením při sebeobsluze 
ve smyslu ustanovení § 7 odst. 1 písm. d) zmíněné vyhlášky. Pokud nikoli, chtěla 
bych dále znát Váš názor, které úkony byste pod rozsah této činnosti příkladně 
zařadila. Existují-li k dané problematice i nějaké písemné materiály, budu ráda, 
pokud mi je zašlete společně se stanoviskem. 

Dále Vás prosím o vyjádření, zda je výše uvedený zdravotnický úkon, pokud 
nepřísluší asistentu pedagoga, úkolem osobního asistenta dle zákona č. 108/2006 
Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 

Budete-li chtít k uvedené problematice více informací, můžete se na mě 
pochopitelně kdykoli obrátit. Vámi poskytnuté informace použiji jako jeden z podkladů 
závěrečné zprávy ve věci, kterou hodlám v nejbližších měsících vydat. 
Anonymizovanou verzi zprávy Vám zašlu na vědomí. Přípravou podkladů k celému 
případu je pověřena Mgr. Eva Nehudková (tel. č. 542 542 367, e-mail 
nehudkova@ochrance.cz), kterou mohou Vaši spolupracovníci kontaktovat. 

 



Budu Vám vděčna, pokud mi své stanovisko zašlete zhruba do 30 dnů 
od doručení tohoto dopisu. 

Děkuji za spolupráci a jsem s pozdravem 

 

 

 

Mgr. Anna   Š a b a t o v á, Ph.D.,  v. r. 
(dopis je opatřen elektronickým podpisem) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vážená paní 
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předsedkyně 
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