SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM
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VNITŘNÍ PŘEDPIS K ZAŘAZOVÁNÍ DĚTÍ DO AMBULANTNÍ TERAPEUTICKÉ
PÉČE SPC LITVÍNOV A K PRŮBĚHU AMBULANTNÍ TERAPEUTICKÉ PÉČE

Speciálně pedagogické centrum (dále jen „SPC“) při Základní škole speciální a Praktické
škole Litvínov, Šafaříkova 991, okr. Most, je školským poradenským zařízením, jehož činnost
je vymezena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákonem
č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou
č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských
zařízeních, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků
se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů.
SPC Litvínov je určeno klientům se speciálními vzdělávacími potřebami s mentálním
postižením a souběžným postižením více vadami ze spádové oblasti okresu Most, kteří jsou
zařazeni do škol a tříd zřízených podle §16, odst. 9, školského zákona, které jsou zřízeny
pro žáky s mentálním postižením, od raného věku do ukončení povinné školní docházky,
v odůvodněných případech i déle, nejdéle však do dovršení fyzického věku 26 let.
Školské zařízení poskytuje služby a vzdělávání, které doplňují nebo podporují vzdělávání
ve školách nebo s ním přímo souvisejí (§7, odst. 4, školského zákona, ve znění pozdějších
předpisů). Školské zařízení uskutečňuje vzdělávání podle školního vzdělávacího programu
pro vzdělávání, pro které není vydán rámcový vzdělávací program (§5, odst. 2 a §7, odst. 4,
školského zákona, ve znění pozdějších předpisů).
Školská poradenská zařízení zajišťují pro děti, žáky a studenty a jejich zákonné zástupce,
pro školy a školská zařízení informační, diagnostickou, poradenskou a metodickou činnost,
poskytují odborné speciálně pedagogické a pedagogicko-psychologické služby, preventivně
výchovnou péči a napomáhají při volbě vhodného vzdělávání dětí, žáků nebo studentů
a přípravě na budoucí povolání. Školská poradenská zařízení spolupracují s orgány sociálněprávní ochrany dětí a orgány péče o mládež a rodinu, poskytovateli zdravotních služeb,
popřípadě s dalšími orgány a institucemi (§116, školského zákona, ve znění pozdějších
předpisů).
Vzhledem k tomu, že SPC Litvínov neposkytuje přímo vzdělání, ale poskytuje pouze
informační, diagnostickou, poradenskou a metodickou činnost a napomáhá při volbě
vhodného vzdělávání dětí, žáků nebo studentů se speciálními vzdělávacími potřebami
s mentálním postižením a souběžným postižením více vadami a přípravě na budoucí povolání,
nemá vypracovaný vlastní školní vzdělávací program.
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Speciální pedagogové SPC se průběžně seznamují se školními vzdělávacími programy
jednotlivých škol zpracovanými dle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní
vzdělávání (RVP PV), Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání platného
od 1. 9. 2017 (RVP ZV), Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání –
příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením (RVP ZV – LMP)
(v současné době dobíhajícího na 2. stupni ZŠ), Rámcového vzdělávacího programu pro obor
vzdělání základní škola speciální (RVP ZŠS), Rámcového vzdělávacího programu pro střední
odborné vzdělávání (RVP SOV), Rámcového programu pro obor vzdělání praktická škola
dvouletá (RVP PRŠ 2) a Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání praktická
škola jednoletá (RVP PRŠ 1).
Na základě výsledků vyšetření v SPC může být klient se speciálními vzdělávacími potřebami
s mentálním postižením a souběžným postižením více vadami v odůvodněných případech
zařazen do ambulantní terapeutické péče (přímá individuální práce s klientem) v SPC
Litvínov. Jedná se o klienty, kteří dosud nenavštěvují školu nebo školské zařízení zřízené
podle §16, odst. 9, školského zákona:


ve věku od narození do 3 let (včasná péče),



v předškolním věku (od 3 do 7 let),



a ve školním věku (od 6 do 17 let), kterým je stanoven jiný způsob plnění povinné školní
docházky.

Ambulantní terapeutická péče (tzn. přímá individuální práce s klientem) v SPC Litvínov
zahrnuje:


Včasnou intervenci (děti od narození do 3 let věku) – základy pro rozvoj sebeobsluhy,
smyslová stimulace, relaxační cvičení, předcházení prohlubování projevů zdravotního
znevýhodnění.



Individuální rozvoje osobnosti pro děti v předškolním věku (od 3 do 7 let) zaměřené
na předškolní přípravu – vedení k sebeobslužným a pracovním návykům a jejich
rozvíjení, rozvoj prostorové orientace, komunikačních a sociálních dovedností, jemné
a hrubé motoriky, grafomotoriky, smyslového vnímání.



Individuální rozvoje klientů, kterým je stanoven jiný způsob plnění povinné školní
docházky – bazální stimulace ve stimulačním pokoji snoezelen.



Bazální stimulace ve stimulačním pokoji snoezelen, který je určený především dětem
s těžkým a hlubokým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami,
ale i dětem se smyslovými vadami



Nápravy a rozvoje komunikačních dovedností a výuku náhradními komunikačními
systémy – v rámci alternativní a augmentativní komunikace – např. piktogramy, znak
do řeči, komunikační tabulky, sociální čtení, VOKS – výměnný obrázkový komunikační
systém.

Termíny ambulantní terapeutické péče v SPC jsou stanoveny vždy po předchozí osobní
nebo telefonické domluvě podle aktuálních speciálních vzdělávacích potřeb klienta, zpravidla
1x za 14 dní. Pro dítě zařazené do ambulantní terapeutické péče SPC vypracuje speciální
pedagog návrh na individuální rehabilitačně edukační plán pro práci s dítětem v domácím
prostředí s ohledem na jeho speciální vzdělávací potřeby. Podle tohoto návrhu individuálního
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rehabilitačně edukačního plánu je dítě rozvíjeno rovněž speciálním pedagogem SPC v rámci
ambulantní terapeutické péče v daném školním roce. Následně speciální pedagog SPC jednou
ročně vyhodnocuje naplňování individuálního rehabilitačně edukačního plánu dítěte
zařazeného do ambulantní terapeutické péče.
U klientů umístěných ve zdravotnických zařízeních (rehabilitační stacionář, domov pro osoby
se zdravotním postižením) probíhá ambulantní terapeutická péče formou návštěv speciálního
pedagoga SPC v zařízení podle potřeby. Tito klienti pracují v zařízení podle individuálního
rehabilitačně edukačního plánu vypracovaného ošetřujícím personálem v zařízení
a odsouhlaseného speciálním pedagogem SPC. Při návštěvách zařízení speciální pedagog SPC
průběžně provádí kontrolu naplňování individuálního rehabilitačně edukačního plánu a jednou
ročně vyhodnocuje naplňování těchto plánů.
Příloha:
 seznam ŠVP jednotlivých škol a školských zařízení, které má SPC k dispozici
V Litvínově dne 1. 9. 2019
Zpracovala: Romana Lenkendörferová, Dis.
sociální pracovník

Mgr. Eva Sekyrková
ředitelka školy a SPC
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