Podpora studentů a uchazečů
o studium se specifickými
studijními potřebami na
Mendelově univerzitě v Brně

Příručka pro pedagogické pracovníky, poradce a další zaměstnance MENDELU shrnující základní doporučení ohledně přístupu ke znevýhodněným
studentům.
Zpracovalo Poradenské centrum Institutu celoživotního vzdělávání v Mendelovy univerzity v Brně
Prosinec 2012
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Příručka, kterou máte v rukou, Vás seznámí se systémem podpory studentům (a uchazečů o studium) se specifickými potřebami na MENDELU.
Najdete zde vymezení skupin studentů, kteří mohou o podporu požádat;
informace o podpory zajištění podpory na celouniverzitní úrovni i úrovni
jednotlivých fakult a vysokoškolského ústavu; kontakty na odpovědné pracovníky, kteří se podporou studentů se specifickými potřebami na MENDELU zabývají. Naleznete tu kontakty na pracoviště mimo MENDELU,
které podporují studenty se specifickými potřebami.
Příručka je určena zaměstnancům MENDELU, kteří s osobami se specifickými potřebami úzce spolupracují při zjišťování jejich potřeb při studiu
i organizaci zajištění specifických nároků - zejména tedy pracovníkům studijních oddělení fakult a vysokoškolského ústavu, koordinátorům podpory
studentů se specifickými potřebami a pracovníkům Poradenského centra
Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně. Shrnující
informace však budou užitečné také pro další zaměstnance MENDELU.
Podle vysokoškolského zákona a vnitřních předpisů MENDELU mají studenti i uchazeči o studium se specifickými potřebami stejné právo získat vysokoškolské vzdělání jako jejich zdraví kolegové. Systém podpory studentům
se specifickými potřebami na MENDELU tedy poskytuje každému studentovi
a uchazeči o studium se specifickými potřebami v maximální možné míře takovou službu nebo úpravu studia a prostředí, které umožní důsledky postižení
projevující se při studiu kompenzovat. Poskytované služby a úpravy však nesmějí snižovat studijní nároky, tzn. každý student MENDELU musí prokázat
stejné průběžné i výstupní výsledky pro dosažení požadované kvalifikace.
Využití systému podpory je dobrovolné. Student/uchazeč o studium se
může rozhodnout, zda podporu využije nebo bude studovat/ucházet se
o studium bez podpory. Pokud se rozhodne podpory využít, MENDELU
zaručuje ochranu informací týkajících se postižení studenta nebo jeho
zdravotního stavu a považuje je za zcela důvěrné.
Věříme, že předkládaný text přinese dostatek potřebných informací k zajištění podpory postižených či znevýhodněných osob na MENDELU v celém
průběhu jejich studia.
Poradenské centrum ICV MENDELU
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1. Kdo jsou studenti
se specifickými potřebami?
Studentem (uchazečem o studium) se specifickými potřebami je osoba
se zdravotním postižením nebo znevýhodněním, které má vliv na přijímání, zpracování nebo reprodukci informací potřebných ke studiu a vyžaduje k úspěšnému průběhu studia modifikaci přijímacího řízení, studijních
podmínek, odstranění fyzických překážek, případně jiné úpravy prostor
MENDELU.
Jedná se o tyto typy postižení:
pohybové postižení,
zrakové postižení,
sluchové postižením,
specifické poruchy učení (dyslexie, dysgrafie, apod.),
psychologické a psychiatrické obtíže,
chronické somatické onemocnění nebo oslabení,
kombinace výše uvedených postižení.
Z hlediska MŠMT je funkčním principem klasifikace zdravotního postižení a zdravotního znevýhodnění takový přístup, při němž není rozhodující
samotná lékařská diagnóza, ale její praktický dopad na pracovní a komunikační postupy, které je nutné volit během studia či výzkumu na vysoké
škole. O těchto postupech nerozhoduje student sám, ale jsou výsledkem dohody uzavřené mezi studentem, odborným servisním pracovištěm vysoké školy a zástupcem fakulty, resp. studijního oboru, na základě
vyšetření komunikačních možností studenta, s tím hlavním cílem, aby
umožňovaly po stránce formální i obsahové korektní průchod studijním
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oborem a dosažení potřebného studijního, pracovního nebo výzkumného cíle. Tím je také dáno, že se v klasifikaci neobjevují některé kategorie,
které se z jasných lékařských důvodů jako samostatné vyčleňují (např.
DMO), neboť aplikováním zvoleného principu by mělo být vždy možné
jejich funkční dopad (např. související pohybové nebo neurologické postižení) promítnout do některé ze skupin uvedených.
Typologie postižení studentů se specifickými potřebami dle klasifikace
MŠMT
A. Student se zrakovým postižením
A1. lehce zrakově postižený / uživatel zraku
A2. těžce zrakově postižený / uživatel hmatu/hlasu
B. Student se sluchovým postižením
B1. nedoslýchavý / uživatel verbálního jazyka
B2. neslyšící / uživatel znakového jazyka
C. Student s pohybovým postižením
C1. s postižením dolních končetin (paraplegie)
C2. s postižením horních končetin (jemné motoriky)
D. Student se specifickou vývojovou poruchou učení
E. Student s psychickou poruchou nebo s chronickým somatickým nemocněním.
Tato klasifikace je MŠMT sestavena za účelem podpory financování
zvýšených nákladů studentů se specifickými potřebami (viz Dodatek
č.2 k „Pravidlům pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým
školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, č.j.
2 434/2011-33 ze dne 28. ledna 2011“, specifikující financování zvýšených nákladů na studium studentů se specifickými potřebami (č.j.: 23
728/2011-30).
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2. Zajištění podpory studentů
se specifickými potřebami
na celouniverzitní úrovni
Na řešení problematiky studentů (uchazečů o studium) se specifickými potřebami se podílejí na MENDELU následující subjekty:
•
pověřený pracovník Poradenského centra Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně (dále PC ICV
MENDELU),
•
specialisté PC ICV MENDELU,
•
určený pracovník studijního oddělení fakulty nebo vysokoškolského ústavu,
•
fakultní koordinátor,
•
proděkan fakulty pro studijní záležitosti nebo zástupce ředitele vysokoškolského ústavu pro pedagogickou činnost,
•
garant studijního oboru,
•
garant studijního předmětu.
Požadavek studenta (uchazeče o studium) na MENDELU, který hodlá
žádat o statut studenta se specifickými potřebami, zjišťují pracovníci studijního oddělení fakulty, vysokoškolského ústavu. Tento požadavek bude
posouzen pověřeným pracovníkem PC ICV MENDELU (zpracování funkční diagnostiky). Stanovisko bude předloženo fakultnímu koordinátoru, který
spolu s garantem studijního oboru a proděkanem pro studium posoudí, dle
povahy specifických nároků studenta, možnost uchazeče o zařazení do přijímacího řízení a následně do studia daného oboru, či možnosti úpravy přijímacích zkoušky a studijního plánu, včetně forem a metod hodnocení studia.
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Funkční diagnostika

Účelem tzv. funkční diagnostiky je identifikovat potřeby a případná
omezení studenta v průběhu studia konkrétního studijního oboru a následně navrhnout vhodné mechanismy vedoucí k jejich uspokojování či
kompenzaci. Provedení funkční diagnostiky u studenta se specifickými
potřebami je také jednou z podmínek jeho evidence a následné podpory při studiu.
Tato intervence se týká:
- uchazečů přicházejících na vysokou školu s přetrvávajícími obtížemi z nižších vzdělávacích úrovní, jejichž diagnostická charakteristika je starší než
dva kalendářní roky a kteří požadují zohlednění svého znevýhodnění/postižení při přijímacím řízení, resp. při studiu na vysoké škole,
- studentů, jejichž obtíže ve výše uvedeném smyslu se projeví v souvislosti
s nároky kladenými vysokou školou.
Funkční diagnostika je zpracovávána pracovníkem s odpovídající kvalifikací (speciální pedagog, psycholog) odpovídajícími standardizovanými
diagnostickými metodami a musí umožňovat dalším subjektům, které se
podílejí na řešení problematiky studentů se SP nebo uchazeče o studium
se SP, aby jednotlivě posoudili konkrétní dopad funkční diagnózy na následné plnění studijních povinností studenta při zvládání studijních úkolů
nebo aktivit.
Podkladem pro zpracování funkční diagnostiky mohou být doklady
o zdravotním postižení/znevýhodnění studenta či uchazeče o studium:
•
doklad o zdravotním postižení ve smyslu § 67 zákona
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,
•
doklad o invaliditě libovolného stupně ve smyslu § 39 zákona
č. 155/1995 Sb., důchodovém pojištění,
•
průkaz mimořádných výhod libovolného stupně ve smyslu
§ 86 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení,
•
doklad o specifické poruše učení zjištěné na základě obecně
dohodnutých výsledků v obecně dohodnutých psychometrických
testech,
•
lékařská zpráva dokládající psychickou poruchu nebo
chronické somatické onemocnění.
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Funkční diagnostiku zpracovává na MENDELU Poradenské centrum Institutu celoživotního vzdělávání na Mendelově univerzitě v Brně (dále PC
ICV MENDELU).
Kromě výsledků funkční diagnostiky realizované v PC ICV MENDELU,
které zajišťuje pro studenta se SP podporu, akceptuje MENDELU funkční
diagnostiku jiného poradenského pracoviště (jiná vysoká škola, pedagogicko-psychologická poradna, speciálně-pedagogické centrum), pokud
tato splňuje nároky zde uvedené.
Výsledkem funkční diagnostiky je zpráva, která konstatuje typ a rozsah
specifických nároků daného studenta, navrhuje zohlednění specifických
potřeb v průběhu studia, v odůvodněných případech je na jejím základě
vypracován individuální studijní plán studenta.
Typologie nároků kladených vysokou školou na studenta (dle typu postižení/znevýhodnění) a odpovídajících služeb zajišťovaných vysokou školou
pro studenty se specifickými potřebami je uvedena výčtem v Dodateku č. 2
k „Pravidlům pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, č.j. 2 434/2011-33 ze dne 28.
ledna 2011“, specifikující financování zvýšených nákladů na studium studentů
se specifickými potřebami (č.j.: 23 728/2011-30) – viz. příloha.

Činnosti Poradenského centra ICV MENDELU

PC ICV MENDELU působí na celouniverzitní úrovni a zajišťuje koordinační,
konzultační, informační, evidenční, koncepční a metodickou pomoc a podporu
pro studenty a uchazeče o studium se specifickými potřebami a spolupracuje
s jednotlivými pracovišti univerzity na systému podpory těchto studentů. Svou
činností zodpovídá rektorovi MENDELU. Znamená to, že PC ICV MENDELU
činí zejména následující kroky:
•
koordinuje informovanost o podmínkách studia na MENDELU
uchazečům o studium se specifickými potřebami,
•
koordinuje informovanost, služby a další pomoc studentům
(uchazečům o studium) se specifickými potřebami,
•
věnuje zvláštní pozornost studentům se specifickými potřebami
v prvních ročnících studia,
•
studentům se specifickými potřebami poskytuje poradenské
služby, aktivně se zasazuje o řešení jejich individuálních studijních
záležitostí a získává od nich zpětnou vazbu na realizované služby,
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•
za účelem řádného plnění studijních povinností studentů se
specifickými potřebami spolupracuje s kontaktními osobami na
jednotlivých fakultách res. vysokoškolském ústavu, s pracovníky
studijních oddělení, s dalšími pracovišti MENDELU,
•
eviduje subjekty (státní i evropské instituce, nadace, grantové
agentury) poskytující finanční prostředky, a to jak pracovištím, tak
i jednotlivcům – studentům (uchazečům o studium) se specifickými
potřebami,
•
koordinuje celouniverzitní projekty zaměřené na oblast
podpory studentů (uchazečů o studium) se specifickými potřebami,
•
spolupracuje s obdobnými pracovišti na jiných vysokých
školách a se zájmovými organizacemi lidí s postižením,
•
sleduje nové podněty, nové metody, nová zařízení aj., informuje
o nich, event. iniciuje jejich zavádění na MENDELU,
•
zajišťuje psychologické, speciálně – pedagogické, kariérové,
sociálně – právní poradenství.
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3. Podpora studentů se
specifickými potřebami na
úrovni fakult
a vysokoškolského ústavu
Na úrovni fakult a vysokoškolského ústavu jsou prvními zástupci MENDELU, kteří komunikují s osobami žádajícími zohlednění specifických potřeb
v průběhu přijímacího řízení i studia, pracovníci studijních oddělení.
Určený pracovník studijního oddělení fakulty, vysokoškolského ústavu
pak zajišťuje zpravidla následující:
•
poskytuje informace o podmínkách studia na MENDELU
uchazečům o studium se specifickými potřebami,
•
poskytuje informace o službách a další pomoci studentům
(uchazečům o studium) se specifickými potřebami,
•
eviduje přihlášky uchazečů ke studiu na MENDELU, kteří
požadují zohlednění jejich specifických potřeb při přijímacím,
následně předává seznam uchazečů požadujících modifikaci
přijímacích zkoušek pracovníku PC ICV MENDELU,
•
eviduje uchazeče se specifickými potřebami, kteří byli zapsáni
ke studiu na MENDELU, informuje o této skutečnosti fakultního
koordinátora (koordinátora vysokoškolského ústavu) a PC ICV
MENDELU,
•
spolupracuje s fakultním koordinátorem, koordinátorem
vysokoškolského ústavu, a PC ICV MENDELU při organizaci
zajištění specifických potřeb studentů MENDELU v rozsahu
funkční diagnostiky v průběhu studia.
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Fakultním koordinátorem, koordinátorem vysokoškolského ústavu pro
studenty se specifickými potřebami je zpravidla akademický pracovník
nebo v odůvodněných případech neakademický pracovník příslušné fakulty, vysokoškolského ústavu MENDELU, který je do této funkce jmenován
děkanem, ředitelem vysokoškolského ústavu. Fakultní koordinátor, koordinátor vysokoškolského ústavu zejména:
•
zjišťuje na základě závěrů funkční diagnostiky spolu s pověřeným pracovníkem PC ICV MENDELU speciální potřeby
a vlastní kapacity studenta před započetím studia a v jeho průběhu,
•
spolupracuje s garantem příslušného studijního oboru při
tvorbě individuálního studijního plánu studenta se specifickými
potřebami,
•
zajišťuje informovanost příslušných ústavů (pracovišť), které
se podílejí na výuce studijního oboru studenta se specifickými
potřebami.
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4. Pravidla pro odmítnutí
poskytovaných služeb
Student není oprávněn k využívání podpůrných služeb zohledňujících
specifické nároky při studiu v případě, že nárok na poskytování podpůrných služeb:
a) nevznikl,
b) zanikl.
Studentovi (uchazeči o studium) se specifickými potřebami zaniká nárok
na poskytování podpůrných služeb v případě, že jedná v rozporu:
a) s dohodnutými pravidly pro poskytování podpůrných služeb,
b) s obecnými etickými pravidly nebo
c) s příslušnými právními předpisy nebo
d) s předpisy MENDELU nebo jejích součástí.
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5. Zdroje:
•

Dodatek č. 2 k „Pravidlům pro poskytování příspěvku a dotací
veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy, č.j. 2 434/2011-33 ze dne 28. ledna 2011“, specifikující financování zvýšených nákladů na studium studentů se
specifickými potřebami (č.j.: 23 728/2011-30).
http://www.msmt.cz/file/18715

•

Směrnice rektora 8/2012 Podpora studentů se specifickými potřebami při studiu na Mendelově univerzitě v Brně.
https://is.mendelu.cz/auth/dok_server/slozka.pl?id=16025;
download=107512
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