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Čl. 1 
Úvodní ustanovení 

 
(1) V zájmu zlepšení vzdělávacích podmínek dětí, žáků a studentů se zdravotním 

postižením individuálně integrovaných ve školách a za účelem podpořit jejich život ve 
svém přirozeném prostředí, v rodině, v běžné škole poskytne Kraj Vysočina prostředky 
na pořízení speciálních učebních a kompenzačních pomůcek a jejich výpůjčku školám, 
v nichž se děti, žáci a studenti se zdravotním postižením vzdělávají. Pro nakládání 
s těmito prostředky vydává Kraj Vysočina (dále jen „Kraj“) tyto Zásady pro tvorbu a 
používání souboru učebních a kompenzačních pomůcek pro individuálně integrované 
děti, žáky a studenty se zdravotním postižením (dále jen „Zásady“). 

 
(2) Záměr podpořit vzdělávání dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením je 

v souladu s programovými dokumenty: 
a) Program rozvoje Kraje Vysočina – Opatření 1.3: Regionální školství, 
b) Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Kraje Vysočina – Úkol 

B.4: Zajistit rovnost přístupu ke vzdělávání dětí, žáků a studentů se zdravotním 
postižením a sociálním znevýhodněním (včetně žáků z etnických menšin a 
imigrantů). 

 
 

Čl. 2 
Působnost Zásad 

 
(1) Tyto Zásady se vztahují na vytvoření a používání souboru učebních a kompenzačních 

pomůcek (dále jen „pomůcky“) ve vlastnictví Kraje a správě Krajem zřízené 
příspěvkové organizace Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické 
centrum Vysočina (dále jen „PPP a SPC Vysočina“). Soubor pomůcek je určen pro 
děti, žáky a studenty se zdravotním postižením (dále jen „děti, žáci a studenti“), kteří se 
vzdělávají v denní formě vzdělávání v běžných třídách mateřských, základních nebo 
středních škol nebo studijních skupinách vyšších odborných škol anebo v prezenční 
formě studia na vysoké škole se sídlem na území Kraje všech zřizovatelů (dále jen 
„školy“). Zásady dále upravují výpůjčku pomůcek školám, v nichž se děti, žáci a 
studenti vzdělávají. 

 
(2) Pro účely těchto Zásad se zdravotním postižením rozumí postižení tělesné, zrakové, 

sluchové, mentální, vady řeči, souběžné postižení více vadami a autismus. 
 

(3) Tyto Zásady se nevztahují na pořizování pomůcek vyjmenovaných v Příloze č. 1 
vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a 
žáků nadaných. Pokud je pomůcka v této příloze uvedena, nelze ji pořídit dle těchto 
Zásad. 

 
(4) Odstavec 3 těchto Zásad se neuplatní v případě pořízení pomůcky určené pro studenta 

vysoké školy. 
 
 

Čl. 3 
Podmínky pro pořízení pomůcky 

 
(1) Pomůcka může být pořízena pouze pro konkrétní dítě, žáka nebo studenta, který je 

klientem speciálně pedagogického centra (dále jen „SPC“) se sídlem na území Kraje 
bez rozdílu zřizovatele, nebo pro studenta vysoké školy, který doloží SPC se sídlem na 
území Kraje své zdravotní postižení potvrzením odborného lékaře. 
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(2) Vzdělávání je dítěti, žákovi nebo studentovi poskytováno ve škole, která má sídlo na 
území Kraje. 

 
(3) Ve správě PPP a SPC Vysočina není v souboru pomůcek nevyužitá stejná nebo 

obdobná pomůcka. 
 
(4) Pořizovací cena pomůcky musí činit nejméně 5 000 Kč (včetně DPH). Předpokládaná 

doba využitelnosti pomůcky musí být u jednotlivých pomůcek v závislosti na pořizovací 
ceně nejméně: 
a) 3 roky u pomůcek od 5 000 Kč do 40 000 Kč, 
b) 5 let u pomůcek nad 40 000 Kč. 
Doba, po kterou bude pomůcka využívána, může být složena z dob předpokládaného 
následného použití více dětmi, žáky a studenty. 
 
 

Čl. 4 
Předkládání žádostí 

 
(1) Žádost o poskytnutí pomůcky připravuje právnická osoba vykonávající činnost SPC se 

sídlem na území Kraje bez rozdílu zřizovatele (dále jen „žadatel“), a to na příslušném 
tiskopise uvedeném v příloze č. 1 těchto Zásad. Žádost se předkládá každoročně do 
10. 5. Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru školství, mládeže a sportu (dále jen 
„OŠMS“) poštou (rozhodující je datum poštovního razítka), osobně prostřednictvím 
podatelny krajského úřadu, Žižkova 57, 587 33 Jihlava (rozhodující je datum podacího 
razítka) nebo prostřednictvím datové schránky Kraje. 

 
(2) Žádost v písemné podobě podepisuje statutární orgán žadatele nebo jím písemně 

pověřená osoba (pověření je nutno přiložit k žádosti). Pokud je žádost odeslaná 
z datové schránky žadatele do datové schránky Kraje, nemusí být podepsána 
uznávaným elektronickým podpisem (kvalifikovaným certifikátem). 

 
 

Čl. 5 
Posuzování žádostí a schvalování prostředků 

 
OŠMS přijme žádosti podané podle těchto Zásad, zaeviduje je a po provedení kontroly na 
jejich základě do 31. 5. zajistí ve spolupráci se zástupci všech žadatelů zpracování 
souhrnného seznamu konkrétních pomůcek, které budou Krajem pořízeny do správy PPP a 
SPC Vysočina. Na základě tohoto seznamu předloží OŠMS radě kraje k projednání a 
schválení návrh rozpočtového opatření a návrhy změn rozpočtu PPP a SPC Vysočina. 
 
 

Čl. 6 
Výpůjčka pomůcek 

 
(1) Pomůcky budou přenechány k dočasnému bezplatnému užívání škole, jejíž dítě, žák 

nebo student ji bude využívat, na základě smlouvy o výpůjčce uzavřené mezi PPP a 
SPC Vysočina a touto školou. 

 
(2) Součástí smlouvy o výpůjčce jsou mimo jiné ustanovení, že škola zajistí používání 

pomůcky pro účel stanovený ve smlouvě a v souladu s těmito Zásadami a že 
neprodleně pomůcku vrátí, pokud tento účel zanikne. O pomůcku škola pečuje s péčí 
řádného hospodáře. 
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(3) Pokud je v souboru pomůcek pomůcka, o jejíž využití pro dítě, žáka nebo studenta 
vzdělávajícího se v běžné třídě nebo studijní skupině školy anebo v prezenční formě 
studia na vysoké škole není zájem, lze takovou pomůcku vypůjčit škole s určením pro 
dítě, žáka nebo studenta zařazeného do třídy nebo školy zřízené dle § 16 odst. 9 
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 
jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

 
(4) Smlouvu o výpůjčce pomůcky je PPP a SPC Vysočina oprávněna uzavřít bez 

předchozího souhlasu zřizovatele na dobu delší než jeden rok, nejdéle však na dobu 
vzdělávání dítěte, žáka nebo studenta, pro něhož je pomůcka určena, ve škole. 

 
 

Čl. 7 
Přechodné ustanovení 

 
(1) Smlouvy o výpůjčce pomůcek uzavřené před nabytím účinnosti těchto Zásad zůstávají 

nadále v platnosti. 
 

(2) Pro rok 2017 se termín pro předložení žádosti dle čl. 4 odst. 1 těchto Zásad prodlužuje 
do 10. 8. 2017 a termín pro zpracování souhrnného seznamu pomůcek dle čl. 5 těchto 
Zásad se prodlužuje do 31. 8. 2017. 

 
 

Čl. 8 
Závěrečná ustanovení 

 
(1) Za aktualizaci těchto Zásad odpovídá OŠMS. 
 
(2) Nedílnou součástí těchto Zásad je příloha č. 1 – Žádost o pořízení pomůcky do 

souboru učebních a kompenzačních pomůcek pro individuálně integrované děti, žáky 
a studenty se zdravotním postižením. 

 
(3) Tyto Zásady nabývají platnosti a účinnosti dnem schválení Zastupitelstvem Kraje 

Vysočina. 
 
(4) Tyto Zásady byly projednány na jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina dne 20. 6. 2017 

a schváleny usnesením č. 0325/04/2017/ZK. 
 

(5) Zrušují se Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro tvorbu a používání souborů 
učebních a kompenzačních pomůcek pro individuálně integrované děti, žáky 
a studenty se zdravotním postižením č. 9/05 ze dne 29. 6. 2005 přijaté usnesením 
Zastupitelstva kraje Vysočina č. 0291/04/2005/ZK. 

 
 
V Jihlavě dne 20. 6. 2017 
 
 
 
 
 
 
 
MUDr. Jiří Běhounek  
hejtman kraje  
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Příloha č. 1 
 

ŽÁDOST O POŘÍZENÍ POMŮCKY 
do souboru učebních a kompenzačních pomůcek pro individuálně integrované děti, 

žáky a studenty se zdravotním postižením 
 
 
Žadatel 
 

 

Osoba pověřená žadatelem 
zpracováním žádosti (včetně 
adresy, telefonu a e-mailu) 

 

Název pomůcky  

Druh postižení  

 
 
Název a adresa školy 
 
 

 

Doba využitelnosti pomůcky  

Cena pomůcky  

 
Žadatel potvrzuje: 
 že u PPP a SPC Vysočina ověřil, že v jeho souboru pomůcek není nevyužitá stejná nebo 

obdobná pomůcka, 
 že dítě, žák nebo student, pro kterého je pomůcka určena, je nebo bude vzděláván 

v denní formě vzdělávání v běžné třídě/studijní skupině výše uvedené školy (v případě 
studenta vysoké školy v prezenční formě studia), 

 že pomůcka usnadní vzdělávání konkrétního dítěte, žáka nebo studenta ve škole, 
 že výše uvedená škola byla informována o možnosti výpůjčky pomůcky a souhlasí s ní. 
 
Žadatel současně prohlašuje, že ověřil, že požadovaná pomůcka není uvedena v Příloze č. 1 
vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků 
nadaných. 
 
V ……………………….. dne ……………         
 
 

Podpis statutárního orgánu 
a razítko žadatele 

 
 


