VÝZVAKPOSKYTOVÁNÍ
PŘIZNANÝCH PODPŮRNÝCHOPATŘENÍ
VDOBĚDISTANČNÍDOMÁCÍVÝUKY

Situace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) a jejich rodin je při současných opatřeních proti šíření
nemoci COVID-19 specifická. Rodiče musí zajistit nejen domácí vzdělávání svých dětí, ale také ošetřit jejich speciální
vzdělávací potřeby. K tomu jim mohou scházet potřebné dovednosti, vzdělání, pomůcky i technické vybavení.
Přestože děti se SVP nejsou fyzicky ve škole, jejich právní nárok na podpůrná opatření nadále trvá. Školy i
v současné době pobírají na poskytování podpůrných opatření finanční prostředky. Po dobu uzavření škol, jejíž
délku stále neznáme, je třeba zachovat kontinuitu v poskytování podpůrných opatření dětem se SVP a maximálně
podpořit jejich rodiny v zajištění domácího vzdělávání. Za příležitost současného stavu lze považovat zvýšenou
možnost individualizovat výuku, za velké riziko naopak další prohloubení již tak velkých nerovností ve vzdělávání.
Na základě § 16 školského zákona mají děti, žáci a studenti (jinde jen děti) se SVP právní nárok na bezplatné
poskytování podpůrných opatření školou a školským zařízením. Podpůrná opatření jsou nezbytné úpravy ve
vzdělávání a školských službách odpovídající zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí nebo jiným životním
podmínkám. spočívají mj. v poradenské pomoci školy a školského poradenského zařízení, úpravě organizace,
obsahu, hodnocení, forem a metod vzdělávání a školských služeb, včetně předmětu speciálně pedagogické péče a
pedagogické intervence, v úpravě očekávaných výstupů vzdělávání, v použití kompenzačních pomůcek, speciálních
učebnic a speciálních učebních pomůcek, ve využití asistenta pedagoga či dalšího pedagogického pracovníka,
tlumočníka nebo přepisovatele pro neslyšící.

Žádáme Ministerstvo školství, aby poskytování podpůrných opatření dětem se SVP
v době distanční domácí výuky koordinovalo a vydalo školám a zřizovatelům
jednotné a srozumitelné doporučení, jak v této době udržet režim poskytování
podpůrných opatření a jak při jejich poskytování v praxi postupovat.
K PODPOŘE DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI V DOBĚ
DISTANČNÍ DOMÁCÍ VÝUKY NAVRHUJEME NÁSLEDUJÍCÍ OPATŘENÍ:

1

ZAJISTIT POSKYTOVÁNÍ PODPŮRNÝCH
OPATŘENÍ V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ
Děti se SVP využívají při vzdělávání různá podpůrná opatření na základě právně závazného
rozhodnutí školského poradenského zařízení. Některá podpůrná opatření jsou vázána přímo
na prostředí školy (např. stavebně či technicky upravené prostory), řadu z nich však lze
poskytovat distančně a v domácím prostředí dítěte.

2

INFORMOVAT RODINY O ČINNOSTI
ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ
Rodiče by měli být informováni o možnosti využití služeb školního poradenského pracoviště
(ŠPP). A to jak formou konzultací, tak formou pokračování péče speciálních pedagogů a
školních psychologů. Školy by měly dostupnými kanály (např. web školy, Bakaláři, mail)
rodiče informovat kdy a jakými cestami (telefon, email, telekonferenční služby) se mohou na
školní poradenské pracoviště obracet. Zvláště děti s těžším zdravotním postižením a děti ze
sociálně slabšího prostředí mohou mít významné obtíže se zvládáním množství nároků, které
jsou pedagogy vyžadovány, a jejich rodiče budou potřebovat při jejich vzdělávání zvýšenou
podporu. Kromě konzultací jim pracovníci ŠPP mohou pomoci připravit podpůrné pracovní listy
a materiály, nebo jim doporučit ověřené zdroje a distančně prostřednictvím online
komunikace realizovat také pedagogické intervence a hodiny speciálně pedagogické péče.
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ZAJISTIT INFORMACE, PODKLADY A POMOC
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ZAPŮJČIT ŠKOLNÍ POMŮCKY A UČEBNICE

5

6

Školy by měly dětem se SVP zajistit informační i materiální podporu při vzdělávání. Zejména
pravidelně předávat dětem a jejich rodinám potřebné individualizované informace o
aktuálních úkolech, poskytovat upravené materiály a pomáhat se zprostředkováním učiva.

Školy by měly dětem se SVP zajistit zapůjčení školních kompenzačních a speciálních pomůcek a
učebnic a dalších materiálů, které pomohou dětem při studiu z domova. Dětem, které nemají
on-line přístup a potřebné vybavení, by měla být ve spolupráci se zřizovateli zapůjčena i
potřebná technika (např. notebook, tablet, telefon) a zajištěno připojení k internetu.

ZAJISTIT PODPORU ASISTENTY PEDAGOGA
Pokud se dítě vzdělává s podporou asistenta pedagoga, školy by měly zajistit jeho podporu i
při domácím vzdělávání. Dítěti a rodině poradí při vzdělávání, zajistí individualizované učební
materiály a podklady, a pomáhat může také přímo s výukou v domácím prostředí (distančně a
v případě potřeby za dodržení bezpečnostních opatření i osobně).

NEPŘETĚŽOVAT / ZPOMALIT
Děti i jejich rodiny jsou v současné situaci pod velkým tlakem. Potřebují podporu, nikoliv další
stres. Řada škol děti zahlcuje úkoly v rozsahu vyšším, než jaký byl obvyklý při výuce, a jejich
rodiče pedagogickými, technickými i časovými požadavky. Je třeba myslet na všechny děti a
tlakem na výkon neprohlubovat ještě více rozdíly po návratu dětí do školy.

