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Zápis ze setkání členů VV APSPC s paní ministryní školství 
 

Termín: 1. 4. 2016 
 

Místo: MŠ a ZŠ, Kyjov, Za Humny 3304 
 

Přítomni:  
Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D., ministryně školství  
Mgr. Simona Kratochvílová, MBA, ředitelka Kanceláře ministryně  
VV APSPC  
PaedDr. P. Petráš – předseda,  
Mgr. Z. Žampachová – místopředsedkyně,  
Mgr. E. Čadová – jednatelka,  
Mgr. M. Majer, Mgr. R. Vrbová, Ph.D, Mgr. A. Tichá, Mgr. P. Holá - členové VV 

PaedDr. Petr Hanák, Ph.D. – host z MŠ speciální, ZŠ speciální a PŠ Ibsenka Brno 

 

Průběh setkání:  
Přítomné účastníky přivítal a pracovní setkání řídil předseda APSPC PaedDr. Petr 

Petráš. 

 

Diskuse:  
 Reference ministryně Valachové:

a) Poděkování za vytvoření materiálu, který monitoroval názor 

pracovníků SPC, v jakém postavení chtějí setrvat, zda být odloučeni 

nebo zůstat při stávajících školách  
b) Navýšení počtu pracovníků SPC  
c) Z dotačních programů „F“ je možné získat peníze na delší praxe 

studentů posledních ročníků, které by mohli absolvovat přímo v SPC 

(ministryně bude diskutovat s příslušnými fakultami)  
d) Normované financování započne od roku 2018  
e) Kontroluje, zda peníze zaslané MŠMT došly do škol  
f) Od ledna 2016 šlo navíc přes KÚ do školství na žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami 1,1 miliardy + dalších 800 mil. – z toho  
500 mil do rezerv KÚ  

g) Pro příští školní rok zatím ministryni chybí 1 miliarda, předpokládá 

však, že pokud budou zprávy a doporučení pro příští rok psány 

stávajícím způsobem, nebude navýšení potřeba  
h) Vytvořit minimální standardy ŠPZ  
i) Zabývat se možností vytvořit takové diagnostické materiály, které by 

bylo možné ověřit, a využívat k diagnostice míry podpory  
j) Žádost o spolupráci zjistit, kolik pracovníků potřebují jednotlivá SPC 

dle svých zaměření v důsledku nárůstu práce přijmout a zda mají již 
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nové kvalifikované pracovníky do jednotlivých SPC případně 

vytypované 
 

k) Asistenti pedagoga mají dostat smlouvy na dobu 12 měsíců (platí, 

pokud nastoupí do pracovního poměru i v průběhu školního roku), 

pokud klient odejde, ředitel školy zaměstná pracovníka do ukončení 

pracovní smlouvy (je pak placen z rezerv kraje nebo z dotačního 

programu).  
Noví AP by měli být zařazeni do 8. pracovní třídy a po dvou letech by 

mohli dostat trvalou pracovní smlouvu  
l) Chybí standardizace pracovníků ve školství  
m) KÚ mají dostatek finančních prostředků  
n) Problémy s financováním by na začátku září s nástupem platnosti 

nové vyhlášky nastat neměly 
 
 

 

Diskuze:  

 RVP pro děti s LMP – dopracování programu

 K zařazení dětí se závažnými onemocněními – chybí zakotvení ve vyhlášce, 

hledání jak vyřešit
 Vzdělávání zdravotně znevýhodněných (závažně nemocných žáků a studentů) – 

řešení možnosti zařazení takto nemocných žáků a studentů v případě nutnosti a 

potřeby i do škol a tříd zřízených pro žáky s postižením (samozřejmě vyjma škol 

pro žáky s LMP). Dopad legislativy viz příloha…

 Pracovníkům SPC chybí koncepční metodické vedení – diskuse nad odlišností 

zaměření PPP x SPC x ŠPP 

 AP SPC byla partnerem projektu Inovace činnosti SPC. Díky projektu vznikly 

Katalogy posuzování míry SVP žáků. Vzhledem k připravovaným změnám 

právních norem by bylo vhodné provést aktualizaci. Paní ministryně 

upozornila na možnosti využití nového projektového období – OPVV. 
 

Další společná schůzka se uskuteční 4. 5. 2016 na MŠMT v 13.00. 

 

Závěrečného slova se ujal PaedDr. P. Petráš, který poděkoval paní ministryni 

Mgr. K. Valachové, Ph.D. 
 
 
 

 

Zapsaly: Alexandra Tichá, Renata Vrbová 


