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ZÁPIS ZE 2. SETKÁNÍ ČLENŮ VV APSPC S PANÍ MINISTRYNÍ ŠKOLSTVÍ, 
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 

 

Termín: 4. 5. 2016, 13:00 hod. 

 

Místo: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 8, Praha 1, Malý zrcadlový sál 

 

Přítomni: 

Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D. – ministryně školství, mládeže a tělovýchovy 

prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc. – náměstek člena vlády 

PhDr. Jana Zapletalová – náměstkyně NÚV 

Mgr. Miroslav Jašurek – vedoucí kabinetu ministryně 

VV APSPC 

PaedDr. Petr Petráš – předseda 

Mgr. Zuzana Žampachová – místopředsedkyně 

Mgr. Eva Čadová – jednatelka 

Mgr. Miloš Majer, Mgr. Petra Holá, Mgr. Jitka Jarmanová, Mgr. Iva Nováková – členové VV 

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

Průběh setkání: 

Přítomné účastníky přivítala paní ministryně školství Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D. a 
poděkovala jim za přijetí pozvání. Paní ministryně následně řídila i průběh setkání. 

 

Diskuze: 

V úvodu setkání se řešilo téma personálního posílení SPC. 

 

 Mgr. Majer zmínil průzkum, který probíhal mezi 5. a 12. 4. 2016. Oslovili jsme 108 SPC. 
Reagovalo 50% dotázaných. Na základě výsledku jsme mohli udělat hrubý odhad: chybí 
2,5 úvazku/1 SPC. 

 N Zapletalová vysvětlila, jakým způsobem se tvoří výpočet pro navýšení financí SPC: 

1. Skutečný počet potencionálních klientů v lokalitě 
2. Reálný počet klientů v letech 2015-16 
3. Počet zaměstnanců (psychologů, speciálních pedagogů, sociálních pracovníků) v letech 

2015-16 
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4. Specifika SPC podle druhu poskytovaných služeb ve vztahu k druhu zdravotního 
postižení 

 

 Paní ministryně zmínila částku 22,9, mil. Kč, která byla uvolněna na SPC. Jedná se o 
veškeré finanční prostředky, které MŠMT mohlo na SPC uvolnit. 

 NM Zapletalová: udělali jsme si analýzu za posledních 10 let, ze které např. 
v Moravskoslezském kraji byl v roce 2011 počet potencionálních klientů až 4000 
klientů/pracovník. Je zde tedy klesající počet potencionálních klientů na pracovníka a 
současně se navyšuje délka a náročnost péče. Průměrný stav v ČR je 1984 
klientů/pracovník. Optimální stav by se měl pohybovat 1500 klientů/pracovník. 

 NM Zapletalová sdělila, že PPP na základě svých propočtů považují za optimální hranici 
200 (reálných) klientů na pracovníka za rok.  

 Mgr. Žampachová: naše SPC má 200 nových klientů za rok. Pro dosažení optimálního 
stav potřebujeme 5 úvazků na metodickou podporu. 

 Mgr. Nováková zmínila vážný problém v Libereckém kraji, kde se nepodařilo sehnat 
nikoho s dostatečnou odbornou kompetencí logoped+surdoped, která je obecně 
početně velmi nedostačující. Upozornila také na to, že poskytují péči i mladším než 3 
letým dětem, obvyklá je služba i dětem mladším 1 roku. Současná praxe – kliničtí 
logopedové se bojí dětí se sluchovou vadou a ty následně odesílají do SPC. 

 Paní ministryně přítomné vyzvala k dodání informací ohledně hranic mezi středisky 
výchovné péče (SVP) a SPC (jaké zařízení garantuje konkrétní činnost), jak probíhá 
spolupráce mezi SVP a SPC, abychom do konce června 2016 mohli vytvořit síť po celé 
republice. 

 Paní ministryně připomněla jedno z řešení navýšení počtu pracovníků SPC: připravit 
delší praxe pro studenty oborů speciální pedagogiky, kteří by se po jejich absolvování 
stali pracovníky SPC. Ideálně napojit na doktorské studijní programy. Nutné diskutovat 
s děkany příslušných fakult. 

 Mgr. Žampachová: potřeba najít pro SPC i pracovníky na administrativu, kterou často 
dělají sociální pracovníci. 

 Shoda všech účastníků setkání na současném nevyhovujícím stavu, kdy rodiče neví, 
zda se mají obrátit na PPP či SPC. Cílem by mělo být vytvořit takový systém, kdy rodiče 
ví, kam se co nejrychleji obrátit = čím dříve má dítě správnou podporu, tím lépe. Nutné 
je tento cíl popsat veřejnosti. 

 NM Zapletalová upřesnila, že stávající vyhláška č. 72 a její novelizace pracuje 
s rozdělením klientů, SPC mají poskytovat zejména péči pro zdravotně postižené. 
Výjimku tvoří klienti se závažnými poruchami učení a chování a současně PPP musí 
poskytovat i služby za absentující druhy zařízení v krajích, což je situace velmi 
neuspokojivá.  

 IVP: je třeba si vyjasnit, kdo bude IVP vyplňovat – paní ministryně prosí o zpětnou 
vazbu.  
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 NM Zapletalová vysvětlila opodstatnění podpisu rodiče na IVP – umožňuje obrátit se 
na ČŠI v případě, že škola neplní, k čemu se v IVP zavázala. 

 Paní ministryně oznámila chystané setkání s právníky na příští rok, které by mělo být 
jasným signálem pro rodiče i ředitele škol – nelze obcházet právní normy „svévolným“ 
rozhodováním rodičů či ředitelů. 

 

V 14:25 hod. poděkovala paní ministryně všem účastníkům za setkání. Další část řídil NM 
Štech již bez účasti PM. 

 

 NM Štech a NM Zapletalová vyzvali k vytvoření pracovní skupiny složené ze zástupců 
VV APSPC a kurikulárních pracovníků NÚV. 

 ÚKOL: členové VV APSPC se domluví na termínu, kdy dodají do NÚV zpracované 
podklady s doplňujícími připomínkami k metodickému průvodci. Zodpovědný: PaedDr. 
Petráš.    

 ÚKOL: domluvit termín setkání pracovní skupiny, které by mělo proběhnout v 1. pol. 
června 2016. Zodpovědný: PaedDr. Petráš a Mgr. Jašurek.      

 PaedDr. Hanák: dotaz k Vyhlášce 27, § 19, odst. 3. Reagoval NM Štech: vysvětluje 
písmeno C v infobalíčku, který slouží jako výklad vyhlášky. Doplnila NM Zapletalová: U 
škol zřízených pro žáky s mentálním postižením, platí, že zde nemohou být žáci s jiným 
typem postižení. Lze ale vytvořit třídu, ve které počet žáků s dalším postižením 
nepřesáhne 25% (např. 1 žák s LMP a 3 žáci s autismem). 

 

Závěrem NM Štech stručně shrnul smysl probíhajících změn ve společném vzdělávání, které je 
potřeba vnímat jako hodnotové politické rozhodnutí opřené o odborné argumenty. Nejdeme 
ani skandinávským, ani italským směrem, ale vlastním se zavedenými speciálními školami, 
které nikdo neruší.  

 

Zapsal: Jan Horyna 

 

 

 
 


