Školské poradenské zařízení SPC
Fričova 199, 274 01 Slaný
tel. +420 774 582 623
ŽÁDOST o zařazení do péče Školského poradenského zařízení SPC a o poskytování průběžné
péče klientovi včetně vyšetření pracovníky speciálně pedagogického centra (SPC) po dobu
jeho vzdělávání v souvislosti s aktuální školskou legislativou
Vážení zákonní zástupci/opatrovníci/klienti,
žádáme Vás o souhlasné stanovisko k tomuto dokumentu. Je určen výhradně pro potřeby SPC.
Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách
a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 27/2016 Sb.,
o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších
předpisů je nutná spolupráce se školským poradenským zařízením k vytvoření systému
odborné péče o žáka se speciálními vzdělávacími potřebami po dobu jeho vzdělávání. Osobní
a citlivé údaje zde uvedené poskytujete dobrovolně a jste oprávněni toto odmítnout, což může
mít za důsledek nemožnost zařadit klienta do režimu speciálního vzdělávání a vytvořit mu
optimální podmínky pro přiměřené vzdělávání.
Jméno a příjmení žadatele:
Adresa žadatele, na kterou budou
zasílány dokumenty z péče o klienta
pracovníky SPC v průběhu vzdělávání:
Vztah žadatele ke klientovi
(nehodící se škrtněte):

Žadatel je
– zákonným zástupcem klienta
– opatrovníkem klienta
– veřejným opatrovníkem klienta
– svéprávným klientem

Žádám o poskytování poradenských služeb pro:
Jméno a příjmení klienta:
Datum narození:
Trvalé bydliště klienta/-ky:

Kontaktní adresa klienta, pokud se
liší od trvalého bydliště:
Zařízení sociálních služeb, jehož je
klient uživatelem:
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Zatrhněte1 zdravotní obtíže, které
již byly v minulosti
klientovi/klientce diagnostikovány:

Nejvyšší dosud dosažené vzdělání
klienta/-ky (nehodící se škrtněte):

Vyznačte typ školy, kterou klient již
absolvoval:

Lehká mentální retardace
Středně těžká mentální retardace
Těžká mentální retardace
Hluboká mentální retardace
Poruchy autistického spektra
Aspergerův syndrom
Downův syndrom
Poruchy chování lehké – středně těžké – těžké
Epilepsie
Srdeční vada
Jiné psychické obtíže (schizofrenie, deprese,
bipolární porucha...) Jiné:
_______________________________
Klient s vadou řeči: lehkou – středně těžkou – těžkou
– mluvící slovem – nemluvící. Užívá alternativní
formu komunikace: ano - ne
Tělesné postižení – DMO, jiné:
_________________________
Omezená hybnost: ano – ne
Pohyb pomocí vozíku: ano – ne
Z dalších obtíží:
Sluchová vada: nedoslýchavost – zbytky sluchu –
hluchota
Vada zraku: krátkozrakost – dalekozrakost – zbytky
zraku – nevidomost
Jiné zdravotní obtíže (uveďte,
jaké):______________________________________
_________________________________________
Aktuálně klient v péči psychiatra: ano - ne
Základní vzdělání
Základy vzdělání
Středoškolské vzdělání s maturitou
Středoškolské vzdělání s výučním listem
Vysokoškolské vzdělání
Bez vzdělání
Základní škola - Zvláštní škola - Pomocná škola
Základní škola praktická - Speciální základní škola
Rehabilitační třída - Praktická škola
Odborné učiliště, obor:____________________
Střední odborné učiliště, obor:_______________
Střední odborná škola
Jiné (doplňte):______________________________

1

V případě, že nevyplníte vstupní údaje o klientovi, v dalším dokumentu prosím, udělte souhlas s možností
pracovníků SPC při vstupním vyšetření nahlédnout do klientovy zdravotní dokumentace a pořídit z ní výpis ve
smyslu v tabulce předepsaných zjištění.
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Zatrhněte, zda klient/klientka
zvládá:
Škola, do které se klient/klientka
aktuálně hlásí k přijetí či kterou
studuje, ročník:
Obor studia, o který má klient
zájem (nehodící se škrtněte):

číst – psát – počítat – orientovat se v penězích

Praktická škola jednoletá
Praktická škola dvouletá
Učební obor:
– Provozní služby
– Pečovatelské služby
– Zednické práce
– Stavební práce
– Zpracovatel přírodních pletiv

Účel zařazení do péče SPC a stručný popis nejčastěji poskytovaných služeb:
 Vstupní vyšetření klienta před zahájením studia a vyjádření k jeho zařazení do
vhodného oboru speciálního vzdělávání.
 Následná kontrolní vyšetření v průběhu vzdělávání vycházející z aktuální školské
legislativy či při změně vzdělávacího oboru aj.
 Prokazatelné seznámení klienta na úrovni jeho kognitivních schopností s možnostmi
studia, s výsledky vyšetření, obsahem doporučení ke vzdělávání žáka se speciálními
vzdělávacími potřebami (dále SVP) a s možností pracovat dle individuálního
vzdělávacího plánu.
 Zpracování zprávy z vyšetření a doporučení ke vzdělávání žáka se SVP.
 Bezprostřední poskytnutí se zástupcem školy prokonzultovaného a písemně
zpracovaného doporučení ke vzdělávání žáka se SVP škole za účelem zpracování
individuálního vzdělávacího plánu pro vzdělávání žáka.
 Návrh obsahu individuálního vzdělávacího plánu pro žáka se SVP, konzultace k jeho
zpracování a participace na vyhodnocení jeho funkčnosti spolu s posouzením účinnosti
doporučených podpůrných opatření ke vzdělávání.
 Posouzení možné potřeby pracovat při vzdělávání s podporou asistenta pedagoga.
 Posouzení účelnosti případného prodloužení studia zvoleného oboru a možnosti
podpory žáka při absolvování závěrečných zkoušek.
 Doporučení výuky žáka v jeho přirozeném prostředí se zaměřením především
na předměty praktické přípravy.
 Konzultace s vyučujícími o zefektivnění práce s žákem včetně jeho přímého pozorování
při výuce.
Z dalších informaci:
Obsah vyšetření podle jeho účelu zahrnuje vyšetření rozumových schopností, vnímání, paměti
a vnějších projevů klienta, vyšetření způsobilosti k zvládání zvoleného oboru vzdělání. Mohou
být vyšetřovány školní znalosti a vědomosti, motorika, komunikační schopnosti. Klientovi může
být doporučeno jakékoli další odborné vyšetření v rámci spolupracujících zařízení.
Doba trvání vyšetření je různá – podle povahy vyšetření, možnosti práce s klientem a podle
jeho pracovního tempa. Vyšetření je možné rozložit do několika dnů.
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Výsledky vyšetření formou zprávy z vyšetření budou předány písemně zákonnému
zástupci/opatrovníkovi klienta či svéprávnému klientovi. Zákonný zástupce/opatrovník/klient
může poskytnout zprávu škole nebo orgánům státní správy.
Zároveň se zprávou bude v souladu se školským zákonem a vyhláškou
č. 27/2016 Sb. v aktualizovaném znění vytvořeno Doporučení ke vzdělávání žáka
se speciálními vzdělávacími potřebami, které bude obsahovat aktuální diagnostické závěry o
klientovi včetně návrhu vhodných postupů při jeho edukaci v SŠ Euroinstitut. Doporučení bude
zasláno jak školské instituci, v níž se žák vzdělává, tak klientovi/opatrovníkovi/zákonnému
zástupci. V případě výhrad nebo dotazů je možné pracovníka SPC požádat osobně, telefonicky
nebo e-mailem o osobní konzultaci k vyhotovené zprávě a doporučení nejpozději do 5
pracovních dnů ode dne jejich doručení proto, aby došlo jednoznačně k porozumění obsahu a
povaze zprávy z vyšetření a doporučení pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími
potřebami včetně alternativy návrhů, které jsou nezbytné pro úpravy průběhu jeho vzdělávání,
včetně všech navrhovaných opatření a předvídatelných důsledků, které mohou vyplynout z
poskytování poradenské služby. Pokud do této lhůty o osobní konzultaci nebude požádáno,
potvrzuje se tím skutečnost, že znění
a) zprávy b) doporučení je akceptováno bez dalších připomínek, a že jejich obsahu bylo plně
porozuměno i bez další osobní konzultace.
Souhlasím se zařazením výše uvedené osoby do péče Školského poradenského zařízení SPC
a uvedenými službami poskytovanými klientovi (žákovi).
Datum: _______________________
Podpis zákonného zástupce/opatrovníka/klienta:________________________
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