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Student se specifickými potřebami?

● student, na kterého škola klade nároky stejně jako na další studenty

● vzhledem k dopadům zdravotního nebo jiného postižení či 

znevýhodnění by nebyl schopen nárokům dostát - má specifické 

potřeby

● zrak - sluch - pohyb - specifické poruchy učení/ADHD - poruchy 

autistického spektra - chronická a psychická onemocnění -

komunikační omezení

● škola je povinna zajistit taková opatření, aby studium měl šanci 

zvládnout 



Systém podpory SSP v ČR

Služby pro SSP

právo na vzdělání

zajištění rovného přístupu

Vysokoškolský zákon: činit všechna 
dostupná opatření pro vyrovnávání 
příležitostí studovat na vysoké škole

Metodika - způsob financování  

vnitřní normy škol

Poradenství na vysokých školách

Vysokoškolský zákon

Asociace vysokoškolských poradců

poradenská centra - CIPS ČVUT

samostatné poradny na katedrách

psychologické, kariérní, studijní, 
sociálně právní, speciálně 
pedagogické



Středisko ELSA ČVUT

ČVUT 8 fakult, 23.000 studentů, jedno pracoviště pro SSP

Rektorát - Odbor pro studium a studentské záležitosti

personální obsazení: 5 pracovníků interních + 3 externí

dvě pracoviště - kampus v Dejvicích + centrum Prahy - FJFI

vedení a poradenské služby + diagnostika - Dejvice

technické zázemí na FJFI - studenti se zrakovým postižením, SPU



Co děláme
★ komunikace s jedincem s hendikepem/znevýhodněním

★ první kontakt pro uchazeče

★ úprava průběhu přijímacích zkoušek

★ evidence do systému podpory studentů se specifickými 

potřebami

★ nastavení modifikace studijních podmínek

★ distribuce modifikací vyučujícím

★ osvěta v akademické obci

★ rozvojové programy pro studenty



Uchazeči

★ KOMUNIKACE S UCHAZEČEM - osobně, online

★ přihláška ke studiu - označení specifických potřeb

★ konzultace k nároku na úpravu průběhu přijímací zkoušky

★ doložení uznatelného dokladu x funkční diagnostika

★ nastavení úpravy odpovídající způsobu práce při studiu

★ zjištění možných problematických úseků studia

★ informace na fakulty k zajištění upraveného průběhu PZK



Studenti
★ KOMUNIKACE SE STUDENTEM SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI

★ zápis ke studiu - evidence do systému podpory SSP

★ doložení uznatelného dokladu 

★ funkční diagnostika

★ Dohoda o poskytování servisních opatření studentovi se 

specifickými potřebami na ČVUT

★ 14 dní na začátku semestru “zkušební doba”

★ nastavení úprav ve výuce či u zkoušek 

★ informace vyučujícím přímo ze Střediska ELSA

★ student se vyučujícím připomene dostatečně včas



PRVNÍ KONTAKT - co potřebujeme

★ přesnou, stručnou a podrobnou zprávu pojmenovávající 
zásadní obtíže uchazeče nebo studenta

★ shrnutí diagnostiky
○ kdy byla provedena vyšetření v PPP a s jakým závěrem

★ popis oslabených oblastí
○ projevů ve školní práci studenta

★ aktualizace zpráv
○ max 2 roky stará

★ formulář k doložení úprav pro maturitní zkoušku (PUP MZ)
○ nestačí, zde zcela chybí popis obtíží

★ aktivitu ze strany studenta, informovat studenty ze strany poradny



FUNKČNÍ DIAGNOSTIKA - nástroj

★ zjišťujeme dobu trvání obtíží
★ vývoj obtíží
★ aktuální stav obtíží
★ v kterých oblastech jsou obtíže nejzásadnější
★ v kterých oblastech se naopak neprojevují
★ jak se promítají do jednotlivých předmětů 

○ matematika, fyzika, …
○ laboratoře . jemná motorika
○ pozornost - dlouhé a pozdní přednášky

★ aktivní denní doba - v případě psych.onem., užívání léků
★ zvládání stresu a zátěže - prevence před kolapsy ve zkouškovém



Možnosti modifikací ve studiu
★ navýšení časové dotace

○ využití nejen jako více času na práci - pomalé prac.tempo
○ čas na opravu vlastní práce - SPU, ADHD
○ čas na průběžný odpočinek! - ADHD, somatická, 

psych.onem., PAS
★ rozložení zkoušek na části
★ ústní dovysvětlení písemného testu
★ individuální harmonogram plnění zkoušek - somatické, 

psych.onem., PAS
★ užití naslouchadel - není nápověda
★ zvětšení písma či digitalizace materiálů
★ a mnoho dalšího



Děkujeme za pozornost
i spolupráci předchozí a v dalších letech

Mgr. Barbora Čalkovská 
calkovska@elsa.cvut.cz

Mgr. et Mgr. Jana Pechancová
pechancova@elsa.cvut.cz
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