
 
Studijní asistence pro osoby se specifickými potřebami  

Pravidla využití asistenční služby: 

Uchazeč či student se specifickými potřebami může požádat o přidělení asistenta (nebo kombinaci více asistenčních služeb) při 
studiu. Cílem asistenční pomoci je minimalizace vnějších překážek a důsledků daného postižení při přijímacím řízení a při studiu. 

Studijní asistent může být přiznán  studentovi, který není schopen absolvovat studium samostatně. Studijním asistentem je v 
těchto případech vždy jednorázově nebo dlouhodobě pověřená osoba (vyškolený pracovník Informačního a poradenského centra 
ZČU). Jedná se vždy o nezávislou pomoc s přípravou a průběhem studia, nejde o pomoc s řešením zadaných úkolů či komentář k 
odpovědím  studenta při zkoušce. Typy studijní asistence poskytované ZČU: 

 prostorová orientace (především u uchazečů a studentů, kteří přicházejí do nového prostředí) – jejím cílem je zajištění 

bezpečné orientace studenta v prostorách určených pro studium a prostorách bezprostředně souvisejících (např. 
administrativní prostory školy, ubytovací a stravovací zařízení apod.) 

 studijní asistence kompenzuje omezení osoby se specifickými potřebami během přijímací zkoušky, výuky, při práci se 
studijními materiály, při výzkumu, při práci s technickým vybavením apod., je poskytována osobě se specifickými 
potřebami v případech, kdy objektivně není možné využít kompenzační pomůcky a technologie, které tuto osobu učiní 
nezávislou 

o jednorázová studijní asistence  
o příležitostná studijní asistence 
o pravidelná studijní asistence 

 technická asistence může být přiznána  uchazeči či studentovi se specifickými potřebami, který požádá o zajištění 
kompenzačních pomůcek ze strany ZČU  

Konkrétní příklady pomoci sloužící k osvojení si pracovních postupů zahrnují např.: 

 u všech studentů se specifickými potřebami se jedná o nácvik strategií pro efektivní využití času pro studium a rozvržení 
studijních povinností *) 

 u studentů se zrakovým postižením se jedná především o nácvik práce se speciální technikou nad rámec jeho znalostí 

 u studentů se sluchovým postižením se jedná především o nácvik efektivní práce s psaným textem, kontrolou jazykové 
správnosti, používáním odborné terminologie apod. 

 u studentů s pohybovým postižením se jedná především o nácvik práce se speciální technikou (zejména u studentů 
s postižením horních končetin) 

 u studentů s SPU se jedná o nácvik strategií při práci s textem a při práci s výpočetní technikou 

*)    Nácvik studijních a pracovních strategií probíhá v rámci úvodního soustředění pro studenty prvních ročníků vždy v týdnu před začátkem výuky 
v zimním semestru daného akademického roku, případně ad hoc u těch studentů, u kterých došlo ke změně zdravotního stavu v průběhu studia. 
Následně mají studenti možnost službu využívat v provozní době speciální poradny. 

Podmínky: 

1. Zadavatelem může být pouze osoba, která má statut uchazeče o studium či studenta ZČU. 
2. Zadavatelem může být pouze osoba, která je registrovaným klientem Informačního a poradenského centra ZČU. 
3. Službu lze využít na základě vyhodnocení nároku funkční diagnostikou 
4. Smlouva o zajištění studijní asistence vzniká na základě elektronické objednávky studenta (u prostorové asistence vždy 

v min. 5 pracovních dní před začátkem semestru, u studijní asistence v termínech vyplývajících z Pokynu prorektora č. 
13P/2018, u technické asistence vždy min. 5 pracovních dní před požadovaným dnem asistence).  

5. Součástí objednávky je: 
a. kontakt na studenta (jméno a příjmení, osobní studentské číslo, telefonní číslo, studentská e-mailová adresa) 
b. identifikace typu asistence a návrh specifikace rozsahu požadovaných služeb 

6. ZČU neposkytuje uchazečům a studentům se sp osobní asistenci ve smyslu zákona dle zákona č. 108/2006 Sb., o 
sociálních službách. 

7. Dohoda o studijní asistenci, především její specifikace a rozsah může být kdykoliv na základě oboustranného písemného 
souhlasu změněna, komunikace o změně je elektronická, na změně se musí obě strany dohodnout. 

8. Dohoda o poskytování studijní asistence může být bez udání důvodu ze strany uchazeče či studenta se specifickými 
potřebami písemně (elektronicky e-mailem na adresu ipcentr@rek.zcu.cz) vypovězena. 

9. Dohoda o poskytování studijní asistence může být vypovězena ze strany ZČU z těchto důvodů: 
a. jestliže osoba se specifickými potřebami hrubě porušuje své povinnosti, za hrubé porušení se považuje např.   

neetické chování vůči ZČU, podvodné chování a poručení dalších povinností vyplývajících ze zákona č. 
111/1999 Sb., zákona o vysokých školách a související legislativy 

b. jestliže se osoba se specifickými potřebami chová k pověřenému asistentovi způsobem, jehož záměr nebo 
důsledek vede ke snížení jeho důstojnosti nebo k vytváření nepřátelského, ponižujícího nebo zneklidňujícího 
prostředí 

c. služba je vypovězena písemně (elektronicky nebo písemně na doručovací adresu uchazeče, které jsou uvedeny 
v matrice studentů IS/STAG) 

10. Elektronická komunikace ze strany ZČU probíhá prostřednictvím adresy ipcentr@rek.zcu.cz, z důvodu bezpečnosti a 
ochrany osobních údajů je student povinen používat svou studentskou e-mailovou adresu. 



 

Poučení k podpoře studia osob se specifickými potřebami:  

doklady o existenci SP 

Západočeská univerzita v Plzni (dále jen ZČU) se sídlem Univerzitní 2732/8, 301 00, Plzeň, IČ: 49777513 

jakožto správce je povinna v souladu s § 21 odst. (1) písm. e) zákona  

č. 111/1998 Sb., o vysokých školách (dále jen ZoVŠ) a v souladu s  Metodickým pokynem k financování 

zvýšených nákladů na studium studentů se specifickými potřebami Ministerstva školství mládeže a 

tělovýchovy (MŠMT) zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu jednoho z následujících dokumentů, který 

prokáže existenci Vaší specifické potřeby: 

- doklad o zdravotním postižení, 
- doklad o invaliditě libovolného stupně, 
- doklad o specifické poruše učení zjištěné na základě obecně dohodnutých diagnostických výsledků 

v určených psychometrických testech, 
- lékařská zpráva, 
- doklad o specifické poruše učení, 
- rozhodnutí Asociace poskytovatelů služeb studentům se specifickými potřebami. 

ZČU Vámi poskytnuté osobní údaje uvedené na Vámi předloženém dokladu (viz výše) týkající se zejména 

Vašeho zdravotního stavu, zpracovává proto, aby byla schopna činit všechna dostupná opatření pro 

vyrovnání příležitostí studovat na vysoké škole. Tedy ke zpracování osobních údajů a osobních údajů o 

zdravotním stavu dochází v rámci plnění zákonné povinnosti tak, aby byly zohledněny Vaše specifické 

potřeby jak v rámci konání přijímacího řízení, tak následně při Vašem studiu na ZČU. ZČU je za účelem 

získání finančního příspěvku na studenty a uchazeče se specifickými potřebami v souladu s § 21  

odst. (1) písm. e) ZoVŠ vázána pokyny MŠMT, které stanoví nutnost předložení jednoho z výše uvedených 

dokladů ke kontrole oprávněnosti požadavku a následnému poskytnutí dotace. V rámci této agendy vede 

správce (ZČU) evidenci uchazečů či studentů se specifickými potřebami, jejíž součástí jsou osobní údaje 

v tomto odstavci popsané. Zpracování osobních údajů uvedených na Vámi předloženém dokladu je 

nezbytné pro účely plnění povinností správce (ZČU) v oblasti sociální ochrany v intencích čl. 9 Nařízení  

Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (GDPR). 

ZČU zpracovává výše uvedené osobní údaje po dobu 5 let. V souladu s platnou legislativou a pokyny 

MŠMT je ZČU oprávněna použít Vaše osobní údaje v rámci účelů specifikovaných v předchozím odstavci, 

nebo pro legitimní potřebu státních orgánů a orgánů činných v trestním řízení. 

V případě dotazů týkajících se zpracování a ochrany osobních údajů na ZČU se obracejte  

na pověřence pro ochranu osobních údajů ZČU, e-mail gdpr@service.zcu.cz, tel.: 377 631 009. 

V případě neúspěšnosti Vašeho podnětu či stížnosti, pokud jde o zpracovávání Vašich osobních údajů 

podané na ZČU, se můžete obracet na dozorový orgán, což je Úřad  

pro ochranu osobních údajů sídlící na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (https://www.uoou.cz/). 

Prohlašuji, že jsem si toto poučení řádně přečetl/a, jeho obsahu jsem zcela porozuměl/a a na důkaz 

toho jej vlastnoručně níže uvedeného dne, měsíce a roku podepisuji. 

 

Datum:       Podpis: 

 

 

Kontakt: Informační a poradenské centrum ZČU, Univerzitní 20 (UI213) 306 14  Plzeň 
tel. 377 631 350                                                         ipcentr@rek.zcu.cz                                                    http://zcu.cz/pracoviste/ipc/ 
 

mailto:gdpr@service.zcu.cz
https://www.uoou.cz/
http://zcu.cz/pracoviste/ipc/
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PROVOZ PORADNY V DOBĚ VÝUKY: 
 

Pondělí (Kulturka, Sedláčkova 19) 12,00 - 14,00 

Úterý (IPC, UK625) 9,00 - 12,00 

Středa (Kulturka, Sedláčkova 19) 9,00 - 10,00 

Čtvrtek a Pátek (IPC, UK625) 9,00 - 12,00 

 
Provoz v době prázdnin a ve zkouškovém období omezen – konzultace jsou možné na základě přechozí e-mailové dohody 
s pracovníky poradny. 
 
Bc. Kateřina Hegnerová – ktrmelec@rek.zcu.cz                               Lenka Nová – lnova@rek.zcu.cz 
 
 
 

Poznámky: 

- komunikace se zadavatelem je z bezpečnostních důvodů vedena pouze prostřednictvím školní e-mailové adresy, ZČU 
nepřijímá dokumenty obsahující osobní a / nebo citlivé údaje ze soukromých e-mailových adres 

- pro komunikaci doporučujeme využívat některý z následujících kanálů: školní e-mail, datovou schránkou (ID: zqfj9hj), 
doporučenou poštou nebo osobně  
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