
ASOCIACE  PRACOVNÍKŮ  SPECIÁLNÍCH  PEDAGOGICKÝCH  CENTER 
Brno, Novoměstská 21, PSČ 621 00 

 

v Moravské Třebové 2014-05-24  

Vážená paní veřejná ochránkyně práv, 

 

reaguji na Váš dopis ze dne 15.5. 2014 (spisová značka 105/2013/DIS/EN). 

 

Po četných konzultacích se svými kolegy (zejména odbornými pracovníky SPC pro žáky 

s tělesným postižením a pro žáky s PAS) nezbývá než konstatovat, že na tuto otázku 

poradenští pracovníci hledají odpověď u konkrétních žáků velmi často. 

 

Z pohledu pedagoga se zajištěním práva dítěte na vzdělání je jasné, že pokud léčebná péče je 

základní podmínkou pro zajištění možnosti docházet do vzdělávací instituce, je povinností 

školy tuto léčebnou péči zajistit (a v mnoha zemích Evropy se tak po zaškolení příslušných 

pracovníků naprosto samozřejmě děje). Pak je zcela logické, že tyto kompetence plní asistent 

pedagoga, který i dle vyhlášky č. 73/2005Sb. ve znění vyhlášky č. 147/2011Sb, §7, odst.d 

poskytuje nezbytnou pomoc žákům s těžkým zdravotním postižením při sebeobsluze a 

pohybu během vyučování… 

Převádění těchto kompetencí na osobního asistenta vidíme jako problematické, protože již 

samotná účast osobního asistenta ve vzdělávání je důkazem nerovných podmínek (asistenta 

pedagoga hradí žákovi stát, osobního asistenta hradí rodič). 

 

Problémem je, zda si vágní formulací uvedenou ve vyhlášce č. 73/2005Sb. dokážeme 

představit Vámi uvedenou situaci. Nejzávažnější ale je, že problematikou léčebné péče nutně 

poskytované ve školách, ale také problematikou podávání léků a problematikou odlišného 

(dietního) stravování se žádná školská norma vůbec nezabývá! 

 

Aniž bychom si troufali bagatelizovat případ žákyně, u níž je zajištění dýchání ve škole 

problémem zajištění základních životních funkcí, chceme upozornit ne početnou skupinu 

žáků, kterým možná ve škole nejde přímo o život, ale kterým absence právních norem 

komplikuje vzdělávání a znemožňuje jim mnohdy zejména účast na školních akcích. Po řadě 

medializovaných případů se učitelé prostě bojí jakkoliv zasahovat do úpravy zdravotního 

stavu žáka (ať už se jedná o podání léků nebo zajištění dietního stravování). 

Například v mateřských školách je odběr alespoň jednoho jídla nevyhnutelný. Dietní jídla se 

nevaří – neodpovídá to vyhlášce o školním stravování, navíc by MŠ nezajistila naplnění 

spotřebního koše (slova jedné z inspektorek), čerstvou stravu maminka nosit nemůže (hrozí 

riziko infekce), mražená strava je možná jen v  případě, že se jedná o šokové zamrazení, což 

ale předpokládá, že MŠ disponuje rozmrazovačem…. Výsledkem je, že dítě s celiakií do MŠ 

přijato není. 

 

Nutno s povděkem podotknout, že často přijato je. Je ale přijato za cenu, že ředitelka školy 

nese riziko, že ji kontrola napadne za porušování právních norem. 

 



 
 

 

Korespondenční adresa: Pavlína Baslerová, Sušice 78, 571 01 Moravská Třebová, 
pavlinabaslerova@seznam.cz 

A tak je tomu i u našich klientů, kteří potřebují k tomu, aby mohli do školy vůbec docházet 

(jak jim to zaručuje naše Ústava), aby někdo (v tomto případě asistent pedagoga) zajistil jejich 

přežití či nezhoršení zdravotního stavu.  

Žákům je ve školách potřebná péče poskytována, ale raději se o tom moc nemluví. Jediným 

dokladem, který ji legalizuje, je pak smlouva uzavřená mezi školou a rodiči o poskytování 

příslušné péče. Právní váha této smlouvy je však diskutabilní.  

 

Stanovisko AP SPC k tomuto problému je tedy následující:  

 

Každý žák má právo na naplnění svých speciálních vzdělávacích potřeb. Pokud je 

k tomu potřeba zajištění jeho potřeb vyplývajících z nezbytně nutné léčebné péče, 

podávání léků či upraveného stravování, je nutné pro to ve školách vytvořit potřebné 

podmínky.  

Pokud to školská legislativa neřeší, je nutno tuto situaci urychleně změnit.    

 

Výše uvedené stanovisko není stanoviskem právníků, ale pedagogů – poradenských 

pracovníků, kteří se ve své praxi každodenně setkávají a mnohdy jsou nuceni spolu 

s pedagogy a rodiči hledat cesty, o kterých vědí, že nemají oporu v legislativě, ale pro 

prosperování žáka (a to nejen ve škole) jsou nezbytné.    

 

Odborní pracovníci sdružení v Asociaci pracovníků SPC jsou partnery projektu Systémová 

podpora inkluzivního vzdělávání, jehož jedním z úkolů je zpracovat Katalog podpůrných 

opatření pro žáky se zdravotním postižením a znevýhodněním (podrobně na 

www.inkluze.upol.cz).  

Jednou z oblastí podpory, kterou je nutno vůči školám naplnit konkrétními doporučeními, je 

oblast sociální a zdravotní podpory. Doporučení, která zde kolegové navrhují, jsou však 

bohužel často uvozována slovními spojeními mělo by se…, je vhodné, aby….  To vše 

s odkazem., že tato doporučení budou součástí dalšího výstupu projektu- doporučení MŠMT 

k úpravám legislativy. 

 

Vážená paní doktorko, 

pokud by se podařilo, i s Vaší podporou upravit, legislativně  podmínky pro vzdělávání žáků, 

kteří potřebují upravit ve školách léčebný režim, medikaci či stravování, považovali bychom 

to za velký úspěch. Jsem připraveni na tomto úkolu aktivně spolupracovat.    

                                     

 

 Za AP SPC                                                                      PaedDr. Pavlína Baslerová,  

           předsedkyně Asociace 

 

Vážená paní 

PhDr. Anna Šabatová, Ph.D. 

Veřejná ochránkyně práv 

B R N O 


