Speciálně pedagogické centrum
Komenského 614/2, Karviná – Nové Město, PSČ 735 06
Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková
organizace

Zápis z metodické schůzky s výchovnými poradci, speciálními pedagogy ZŠ,
zástupci MŠ a osobami pověřenými spoluprací se ŠPZ

Termín konání:

4. 10. 2022, 5. 10. 2022

Místo konání:

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková
organizace, Karviná – Nové Město, Komenského 614/2

Program:
1. zahájení jednání, představení pracovníků SPC, oblasti působení, plán inovace kontaktů,
2. problematika diagnostiky žáků z Ukrajiny,
3. zajišťování zdravotních služeb ve školách a školských zařízeních,
4. předpokládané legislativní změny ve vztahu k asistentům pedagoga,
5. organizace spolupráce se SPC pro následující období, informace o spolupráci SPC/PPP,
6. diskuse, náměty.
Obsah pracovní schůzky:
1. ZAHÁJENÍ JEDNÁNÍ, PŘEDSTAVENÍ PRACOVNÍKŮ SPC, OBLASTI PŮSOBENÍ
Pracovníci SPC
SPC MP:
PhDr. Helena Lukácsová
Mgr. Lucie Kubiczková, DiS.
Mgr. et Mgr. Daniela Novotná
Mgr. Klára Heliová
Mgr. Petra Wróblová
Jana Polášková
(Mgr. Dagmar Pavlisová

- zástupkyně ředitelky školy pro SPC
- speciální pedagog psychoped
- speciální pedagog psychoped
- speciální pedagog psychoped
- speciální pedagog psychoped
- administrativní pracovnice
- sociální pracovnice)

SPC VŘ:
PaedDr. Lenka Petrášová
Mgr. Hana Danišíková
Mgr. Jana Hollá
Mgr. Lenka Pustówková

- speciální pedagog logoped
- speciální pedagog logoped
- speciální pedagog logoped
- sociální pracovnice

Psychologové:
Mgr. Veronika Turoňová
Mgr. Zlata Majirošová
(Mgr. Danuta Sliwková)

Rozdělení kompetencí speciálních pedagogů - psychopedů SPC pro MP
dle měst a obcí pro školní rok 2022/2023
Mgr. Petra
Wróblová
Orlová

PhDr. Helena
Lukácsová
Karviná

Mgr. Lucie
Kubiczková, DiS.
Bohumín

Petřvald

Dětmarovice

Rychvald

Doubrava

Petrovice
u Karviné
Stonava

Dolní Lutyně
Albrechtice
Těrlicko
Životice

Mgr. Klára Heliová
Český Těšín
(dočasně Wróblová)
Všechna pracoviště
MŠ, ZŠ a SŠ
Slezské diakonie
(dočasně
Lukácsová)
Ostrava
(dočasně Novotná)
Jablunkov (dočasně
Kubiczková)
Třinec (dočasně
Kubiczková)
Frýdek - Místek
(dočasně
Kubiczková)

Mgr. Daniela
Novotná
Havířov

Horní Suchá
Havířov – Prostř.
Suchá

Rozdělení kompetencí speciálních pedagogů - logopedů SPC pro VŘ
dle měst a obcí pro školní rok 2022/2023
Mgr. Hana Danišíková
Bohumín
Dolní Lutyně
Rychvald
Orlová
Petřvald
Dětmarovice
Ostrava
Frýdek - Místek

Mgr. Jana Hollá
Karviná
Petrovice u Karviné
Stonava
Albrechtice
Horní Suchá
Havířov - Prostřední Suchá
Doubrava
Český Těšín (ZŠ a MŠ Pod
Zvonek)

PaedDr. Lenka Petrášová
Český Těšín
Chotěbuz
Havířov
Těrlicko
Třinec

Inovace kontaktů
 všichni pracovníci SPC mají nově k dispozici služební mobily,
 pevná linka bude do budoucna zrušena,
 seznam nových telefonních čísel a e-mailů – viz příloha.

2. PROBLEMATIKA DIAGNOSTIKY ŽÁKŮ Z UKRAJINY
 jen nedostatečná znalost vyuč. jazyka není důvodem péče ŠPZ,
 přístup ke školským službám mají osoby s právem pobytu v ČR na dobu delší než 90
dnů,
 služby ŠPZ se poskytují až po jazykové přípravě (Lex Ukrajina pro školství),
 pokud má žák diagnostikovány SVP již z Ukrajiny, příp. českou lékařskou zprávu (nebo
ověřený český překlad) postup zůstává stejný jako u ostatních klientů a musí
proběhnout diagnostika,
 u nediagnostikovaných žáků je nutno upřednostnit PO 1. stupně (s pedagogickou
intervencí), lze realizovat krizovou intervenci,
 ŠPZ nemůže odmítnout zájemce z důvodu nepřijetí do české školy,
 služby ŠPZ jsou shodné jako u ostatních klientů dle školského zákona a prováděcích
předpisů,
 tlumočnické služby zajišťuje NPI – SPC je zajišťuje přes krajská koordinační centra
NPI,
 ČŠI vydala tematickou zprávu Průběžná zpráva o integraci a vzdělávání ukrajinských
dětí a žáků.
3. ZAJIŠŤOVÁNÍ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB VE ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH
 ve školách a školských zařízeních od 1. 1. 2022 je umožněno poskytování zdravotních
služeb poskytovatelem zdravotních služeb (domácí péče) žákům, kteří sami nedokáží
provést zdravotní výkon (podávání léku, aplikace inzulinu, event. odsátí tracheostomie,
výměnu stomických pomůcek apod.),
 jde o plánované pravidelně se opakující zdravotní výkony, které dítě nezvládne samo.
Postup:
zákonný zástupce
 požádá praktického lékaře pro děti a dorost o indikaci domácí péče,
 osloví poskytovatele zdravotních služeb (domácí péče),
 zákonný zástupce osloví ředitele školy a předá potřebné informace,
škola
 musí poskytovateli zdravotních služeb umožnit vstup do školy,
 zajistí prostor (doporučeno vybavení a zajištění soukromí),
(více viz materiál v příloze).
4. LEGISLATIVNÍ ZMĚNY VE VZTAHU K ASISTENTŮM PEDAGOGA
 legalizace AP v běžných školách v rámci základního vzdělávání,
 účinnost k 1. 1. 2024,
 předškolní a střední vzdělávání později, nyní parametrizace pro ZŠ a družiny.
Faktory pro zřízení podpory AP:
 velikost školy a počet tříd,
 počet tříd 1. – 3. ročníku (směřována nejvyšší podpora),
 naplněnost tříd,
 podíl žáků se SVP 3. – 5. stupně PO, zásadní je 4. a 5. stupeň PO.
Cíle:
 školám budou finanční prostředky plynout automaticky z centrálního systému,
 školy budou saturovány dle skutečných potřeb,
 podpora bude odůvodněná.

5. ORGANIZACE SPOLUPRÁCE ŠKOL A SPC PRO NÁSLEDUJÍCÍ OBDOBÍ
MP
Vyjádření školy
 preferujeme Vyjádření školy zaslat alespoň měsíc předem před vyšetřením daného
žáka (lze datovou schránkou),
 zasílat Vyjádření školy na aktuální tiskopis, nezbytné je potvrzení všemi podpisy včetně
zákonného zástupce,
 nutné je kvalitní vyplnění (odklad, opakování ročníku a kterého, podpora AP - je/není
zajištěna ve třídě a v jakém rozsahu, klasifikace a absence, metody čtení a psaní,
číselný obor v M…),
 nezbytné je zaznamenání vyhodnocení PO (zda jsou naplňována dostatečně či
nikoliv),
 výchovné a výukové obtíže je nutno popisovat stručně,
 nedávat k Vyjádření školy přílohy (pouze v nejnutnějších případech a s podpisem ZZ).
IVP
 prosíme o užívání posledních tiskopisů daných vyhláškou č. 27/2016 Sb. (viz přílohy),
 SPC potvrzuje pouze originál s podpisy,
 v souladu s legislativou minimalizujeme doporučování IVP (vše potřebné se snažíme
zakotvit v Doporučení),
 u žáků s MP je důležité IVP dodat k potvrzení na začátku školního roku (na rozdíl od
VŘ) z důvodu možného nesprávného nastavení vzdělávacího obsahu (např. u
minimálních výstupů RVP ZV).
Ostatní
 prosíme upozornit zákonného zástupce na nezbytnost dodání lékařských zpráv
k vyšetření ve SPC, a to zejména klinického psychologa, neurologa nebo psychiatra,
 žádáme, aby SPC oslovovala pouze kontaktní osoba (ne AP…), popř. vedení školy,
 prosíme o důslednou kontrolu již hotových Doporučení, může dojít k chybě (AP,
platnost…), nápravu lze zajistit neprodleně,
 u vycházejících žáků je nutno v posledním Doporučení rozlišit, zda je v závěru
základního vzdělávání zapotřebí kontrolní vyšetření nebo bude vystaveno nové
Doporučení na SŠ,
 ve sporných případech bude SPC žádat potvrzení projednání PO (např. výše úvazku
AP) e-mailem,
 e-maily je nutno psát oficiální formou, zakládají se do spisu klienta.
VŘ
Vyjádření školy
 zák. zástupce se telefonicky objedná, je požádán, aby oslovil školu pro zaslání
Vyjádření školy,
 ideální je Vyjádření školy zasílat předem, při dodání po termínu vyšetření musí být
podepsáno zák. zástupcem,
 zák. zástupce podpisem stvrzuje, že byl s obsahem seznámen; pokud nesouhlasí, má
možnost na daný formulář své stanovisko vyjádřit.
Podezření na poruchu pozornosti (jinou psychiatrickou zátěž)
 oslovit zák. zástupce, doporučit vyšetření klinickým psychologem/dětským neurologem
– můžeme pracovat pouze s diagnózou,
 spolupráce PPP – SPC probíhá v případě obou znevýhodnění - vady řeči
mírné/středně těžké a diagnostikované poruchy pozornosti aj.

IVP
 z důvodu vady řeči je doporučován minimálně,
 IVP pro klienty s VŘ bude potvrzen při návštěvě školy, kdy IVP je již podepsán.
Minimální výstupy
 pouze u žáků s celkovým hraničním intelektem a verbální složkou již v pásmu defektu
může SPC na vybrané předměty minimální výstupy doporučit.
Hraniční žáci
 VŘ je posuzována velmi individuálně - zpravidla u mnohočetné dyslalie a současně
užívání agramatismů (je poskytovaná logopedická péče), informace o logopedické péči
by si v případě našich klientů měla škola zjistit.
Zasílání Doporučení
 při nástupu/přestupu na novou školu bude Doporučení zasláno po potvrzení přijetí žáka
ke vzdělávání na základě dodání Rozhodnutí o přijetí, případně zaslání oficiálního
e-mailu školou.
Psychologická diagnostika
 psychologická diagnostika probíhá dle platné legislativy a v souladu s Metodickou
informací k diagnostice rozumových schopností dětí, žáků a studentů ve školských
poradenských zařízení,
 využívá se široká paleta testových metod,
 velký důraz je kladen na diagnostiku dětí na hranici normy a LMR – je potřeba odlišit
vliv rizikových faktorů jako jsou poruchy chování, ADHD, závažné vady řeči či sociální
znevýhodnění, proto diagnostika probíhá opakovaně,
 od loňského roku pokračuje spolupráce PPP a SPC (bylo jasně stanoveno, že
nejednoznačné výsledky budou ověřovány s časovým odstupem a jinými
diagnostickými nástroji), PPP by mělo do SPC po první diagnostice posílat pouze
naprosto jednoznačné případy,
 nelze zařazovat žáky do škol či tříd zřízených dle §16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb.
jen na základě zprávy klinického psychologa, byť to přímo doporučuje; změna
vzdělávání je závažný krok, ke kterému přistupujeme s velkou zodpovědností.
6. DISKUSE, NÁMĚTY
 podmínky diagnostiky PAS - v kompetenci SPC pro PAS – Kpt. Vajdy Ostrava, na
základě diagnózy klinického psychologa, popř. psychiatra,
 z diskuse se školami vzešla potřeba poskytnutí kontaktů na klinické psychology,
psychiatry – viz přílohy.
PŘÍLOHY K ZÁPISU PRACOVNÍ SCHŮZKY V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ
 Identifikátor - složky,
 nejnovější tiskopisy IVP (4),
 Seznam kontaktů pracovníků SPC (služební mobil, e-mail),
 Seznam kontaktů - kliničtí psychologové,
 Seznam kontaktů - psychiatři,
 Společné sdělení MŠMT a MZ k zajištění zdravotních služeb ve školách a školských
zařízeních.
V Karviné 17. 10. 2022

Vypracovala Mgr. Hana Danišíková

Za SPC Karviná

PhDr. Helena Lukácsová

