
Quo vadis, SPC? 

V rámci aktivní spolupráce APSPC s ministryní školství paní Mgr. Valachovou, Ph.D. a na 
základě její žádosti na VV APSPC, proběhla ve dnech 1. 2. – 5. 2. 2016 anketa v SPC v rámci 
celé ČR s prosbou o vyjádření názoru na otázku odloučení SPC od škol samostatně zřízených.  

Celkem bylo osloveno 122 SPC pro všechny typy postižení, odpovědělo 94 zařízení (viz graf). 
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A) 

Na otázku: Přejete si zachovat Vaše SPC jako součást speciální školy? uvedli 
oslovení respondenti v kladné odpovědi (66 SPC = 70%) tyto hlavní důvody: 

- Pracovníci SPC se mohou věnovat plně své práci, nemusejí řešit mzdovou agendu, 

problematiku spojenou s financováním, provozem, bezpečností práce, údržbou 

budov apod. 

- Neformální kontakt se speciálními pedagogy ve školní praxi, konzultace metod             

a forem práce, ověřování účinnosti speciálně pedagogických postupů u konkrétních 

projevů dítěte pro poradenskou praxi – na jednom pracovišti 

- hledisko ekonomické – společné vedení školy a poradenského zařízení (jeden ředitel, 

ekonom, administrativní pracovník, ad.), společná budova SPC a školy, a tedy jedny 

náklady 

- Samostatná existence SPC by byla zbytečně nákladná. SPC jsou personálně malá – 

průměrně 2-4 lidé. Sloučení s PPP není vhodné – jiná klientela s odlišným zdravotním 

postižením, jiné postupy práce…. Sloučení s jinými SPC také nedoporučuji - opět jiné 

druhy ZP, které vyžadují odlišné přístupy. 

- Ekonomicky výhodnější varianta pro zřizovatele. V případě osamostatnění narostou 

náklady na provoz včetně zahlcení vedoucího/ředitele SPC dalšími administrativně-

ekonomickými úkony, které bude dělat na úkor odborné práce, tudíž bude potřebný 

další úvazek na odbornou práci. 

- materiální a technické vybavení školy může využívat i SPC a naopak (např. využití 

prostoru školy při akcích SPC – edukačně stimulační skupinky pro předškoláky přímo 

ve třídě školy, přednášky a metodická setkání pro rodiče i pedagogy, využití místnosti 

snoezelen pro terapie, využití tabletů a jiných programů, využití služebního auta, atd.) 

 

 

B) 

Pro odloučení SPC od škol samostatně zřízených uvádějí respondenti             

(19 SPC = 20%) nejčastěji tyto důvody: 

- SPC právně neexistuje, právně je na roveň školní jídelně. Přitom má doporučovat PO, 

za kterými jdou značné finance. Podivné bývá i postavení SPC ve škole  (tam, kde je 

ředitel sám zřizoval, je  často respektováno a vítáno, jinak jsou k němu výhrady). 

- Historicky přežito – v době vzniku měla SPC čerpat z odborného a praktického zázemí 

školy. Nyní častěji škola chce podporu od SPC. Z toho plyne přílišná zahlcenost prací 

pro žáky vlastní školy, která je plná speciálních pedagogů. 

- Tlak na naplnění tříd, ŘŠ dává kolegům učitelům jasně najevo, že jejich pracovní 

poměr závisí na práci SPC (lanaření rodičů). Stále slyšitelné naříkání, že škola na 



centrum doplácí, sledování výjezdů za klienty, výrazné šetření nákladů a omezování 

výdajů. 

- Malá možnost účasti na školení, dalším vzdělávání, omezení v nákupu pomůcek, 

didaktických hraček, kompenzačních pomůcek, literatury, testů, proškolování 

v administraci nových testů. 

 

C) 

Respondenti, kteří si přejí odloučení SPC od škol samostatně zřízených uvádějí 

následující optimální varianty: 

- Speciálně pedagogické centrum by mělo mít právní subjektivitu (podobně jako PPP)   

a nemělo by být závislé na rozpočtu školy (v současné době je provoz SPC na úkor 

školy). 

- Stanovení počtu klientů na jednoho odborného pracovníka podle druhu zdravotního 

postižení klientů (např. dle vydaného Katalogu posuzování míry SVP                           

část I. Hmotněprávní a procedurální standardy, dokumentace a vybrané vzory 

v činnosti SPC v rámci projektu Inovace činnosti SPC při posuzování míry speciálních 

vzdělávacích potřeb – Michalík, Baslerová, Hanák a kol.), sjednocení financování 

poradenských služeb a vykazování výkonů, jasné vymezení územní působnosti. 

- Ideální by bylo vytvořit síť větších SPC s odborníky pro všechny typy postižení. V praxi 

je mnohem méně „čistých“ postižení, většinou jedna diagnóza symptomaticky 

ovlivňuje fungování dítěte i v dalších oblastech.  

- SPC by spadalo pod kraj jako samostatný subjekt pod vedením krajského ředitele SPC.  

- Nesloučit s PPP!!! 

 

 

Závěr 

Ankety se zúčastnilo celkem 94 SPC (77%) ze 122 oslovených (100%). Většina SPC        

(66=70%) je pro zachování současného stavu, tj. zůstat při speciální škole. Menšina 

19=20%) je se současným stavem nespokojena a vidí svoji budoucnost mimo speciální 

školu (do tohoto stavu jsou zahrnuta i SPC, která již v současnosti fungují samostatně 

nebo jsou v ojedinělém případě součástí PPP).  

Na základě odpovědí se nám potvrzuje, že velmi záleží na tom, jak je SPC pojímáno 

vedením školy. Ve většině případů bere vedení školy pracovníky SPC jako partnery a 

také s nimi tak komunikuje, vytváří zejména podmínky pro jejich samostatnou práci, 

podílí se na rozvíjení materiálně technické základny SPC, umožňuje využívání prostor 



a pomůcek školy pro jejich činnost (včetně využívání služebního automobilu) a dbá na 

jejich profesionální růst.  

Jestliže to v ojedinělých případech nefunguje, je to většinou podnětem k úvaze o 

odluce SPC od školy. Panuje však přitom obava ze sloučení s PPP (SPC má svoji 

specifickou náplň práce), tato SPC vidí spíše svoji budoucnost v samostatné existenci, 

případně jako jedno velké krajské SPC s pobočkami v regionech.  

 

Na základě výsledků ankety výkonný výbor  APSPC vyslovuje požadavek na 

zachování současného stavu, tj. ponechání SPC při speciálních školách.  

Problematika osamostatnění některých nespokojených SPC je dle našeho názoru 

v kompetenci zřizovatelů speciálních škol, při nichž je SPC zřízeno.  

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


