
Zastupitelstvo města Přerova na svém 39. zasedání konaném dne 21. 5. 2018 usnesením  

č. 1129/39/8/2018 bod 2. schválilo pravidla a rozsah financování nákladů speciálního  

pedagoga Základní školy Přerov, Boženy Němcové 16, IČ: 45180059, se sídlem Přerov,  

Přerov I – Město, Boženy Němcové 16, pro období 9/2018 až 8/2019, a to z rozpočtu  

statutárního města Přerova a za podmínky finančního krytí těchto nákladů v rozpočtu města   

pro příslušný kalendářní rok. 

  

Na základě výše uvedeného usnesení a dotčené důvodové zprávy byly schváleny pravidla  

pro financování nákladů speciálního pedagoga z rozpočtu statutárního města Přerova  

pro období od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019 ve výši 0,5 pracovního úvazku. 

 

Dne 30. 1. 2019 škola doručila žádost ve věci financování pracovní pozice speciálního 

pedagoga pro období od 1. 5. 2019 do 31. 8. 2019 v rozsahu 1,00 pracovního úvazku. 

Důvodem podání této žádosti je ukončení financování speciálního pedagoga z projektu OP 

VVV, Výzva č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – 

Šablony pro MŠ a ZŠ I. Projekt, který škola realizuje s názvem „Podpora ZŠ Boženy 

Němcové formou šablon I“ poskytuje personální podporu školního speciálního pedagoga na 

pracovní úvazek 0,5 do 30. 4. 2019. Škola bude v projektu „Šablony II.“ opět žádat o 

financování speciálního pedagoga. Tato výzva může být realizována nejdříve po ukončení 

„Šablon I.“, tedy od 1. 9. 2019.  

Z výše uvedeného důvodu škola po zřizovateli požaduje financování pozice speciálního 

pedagoga ve výši jednoho celého pracovního úvazku pro období od 1. 5. 2019  

do 31. 8. 2019. 
   

Zhodnocení a zdůvodnění působení speciálního pedagoga na ZŠ Přerov,  

Boženy Němcové 16  dle sdělení ředitelky školy paní Mgr. Bc. Ilony Bočinské: 

 

Speciální pedagog nabízí učitelům, žákům i rodičům konzultaci problémů, které souvisí  

se speciálními vzdělávacími potřebami žáků, kteří potřebují speciálně pedagogickou podporu  

a péči založenou na krátkodobých nebo dlouhodobých podpůrných opatřeních. Žákům školy  

je poskytována individuální logopedická a reedukační péče vycházející ze závěrů  

a doporučení Pedagogicko-psychologické poradny Olomouckého kraje a Speciálně 

pedagogického centra Olomouc (dále pak PPP a SPC). Vede pravidelné konzultace 

s pedagogy, které se týkají vhodných výukových postupů při vzdělávání žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami. Komunikuje s PPP Přerov, SPC Olomouc a psychiatry, v jejichž 

péči jsou někteří naši žáci. Vypracovává individuální vzdělávací plán (dále pak IVP) pro žáky 

se speciálními vzdělávacími potřebami (dále pak SVP) a plán pedagogické podpory (dále pak 

PLPP) pro žáky s potřebou podpůrných opatření I. stupně. Provádí edukační práci se žáky 

s vypracovaným individuálním vzdělávacím plánem a se žáky se sociálním znevýhodněním. 

Vykonává funkci koordinátora inkluze, který koordinuje všechny činnosti související 

s novelou školského zákona. Zajišťuje diagnostiku nových žáků s potřebou podpůrných 

opatření a zajišťuje rediagnostiku žáků  

se speciálními vzdělávacími potřebami.  V současné době je ve škole téměř 30 žáků (19 žáků  

se SVP a 11 žáků, kteří zatím nemají doporučení ke SVP) s potřebou individuální či 

skupinové péče, s potřebou podpůrných opatření s různými diagnózami (mentální postižení, 

závažné poruchy chování, souběžné postižení více vadami). 

 

V době zavádění inkluze do prostředí běžných základních škol je na těchto školách nárůst 

žáků  



s potřebou podpůrných opatření. Speciální pedagog výrazně napomáhá začlenění žáka  

s podpůrnými opatřeními (dále pak PO) do kolektivu intaktních spolužáků. Speciální pedagog 

dokáže ukázat rodičům správnou cestu při vzdělávání individuálním přístupem, a to nejen 

integrovaným žákům. Poskytuje také poradenskou činnost pro rodiče, učitele a žáky. 

Podporuje  

a metodicky vede asistenty pedagoga s ohledem na konkrétní třídy a žáky.  

 

Ve školním roce 2017/18 i ve školním roce 2018/2019 speciální pedagog koordinuje 

vzdělávání 19 žáků s potřebou podpůrných opatření a dalších 5 žáků s plánem pedagogické 

podpory. Zajišťuje a koordinuje vypracování IVP a PLPP. Zajišťuje individuální práci s dětmi 

na celý školní rok. Spolu s vedením školy organizuje setkávání pedagogů, které slouží jako 

způsob intervize. Předává informace k zavádění inkluze do praxe, účastní se školení  

a setkávání pedagogických odborníků, psychologů apod. Poskytuje konzultace a metodické 

vedení pedagogům, což je z jejich strany kladně hodnoceno.  

 

Vede a koordinuje práci školního poradenského pracoviště (dále ŠPP). Spolu s dalšími  

pracovníky ŠPP zajišťuje komunikaci rodičů a školy.  Účastní se pohovorů s rodiči, 

napomáhá řešit vzdělávací a výchovné problémy žáků. Spolupracuje s SPC a PPP popř. s 

odbornými lékaři. Snahou práce speciálního pedagoga je udržet i žáky s podpůrným 

opatřením v hlavním vzdělávacím proudu a tím zvýšit šance na jejich další vzdělávání a 

uplatnění ve společnosti. 

 

 

Pravidla pro financování nákladů speciálního pedagoga z rozpočtu statutárního města 

Přerova pro období od 1. 5. 2019 do 31. 8. 2019: 

Činnost speciálního pedagoga zajistí škola zřízením pracovního místa na jeden celý 

pracovní úvazek. Pracovní smlouva s dotčenou osobou se uzavře přednostně na dobu 

určitou, max.  

na období do 31. 8. 2019 v souladu s platnou legislativou. Nelze-li platně sjednat pracovní 

smlouvu na dobu určitou, bude sjednána pracovní smlouva na dobu neurčitou. V tomto 

případě  

na sebe zřizovatel bere veškerá práva a závazky plynoucí z ukončení pracovního poměru.  

Platové zařazení pracovníka max. ve 12. platové třídě. Platové náklady tohoto pracovníka tj. 

platový tarif s osobním příplatkem (bez příplatku za vedení a odměny), zákonné odvody, 

zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci 

z  povolání,  

příp. náhrady platu, hrazené z finančních prostředků statutárního města Přerova budou vždy 

stanoveny v souladu s platnou legislativou. Osobní příplatek nepřesáhne 1.000 Kč měsíčně. 

Jiné složky platu než platový tarif a osobní příplatek (např. příplatek za vedení, odměny) 

nelze hradit z finančních prostředků statutárního města Přerova.  

Předpoklad platových nákladů speciálního pedagoga vč. zákonných odvodů činí  

pro období 5/2019 až 8/2019 částku cca 210.000 Kč;  

V současné době je celkový objem finančních prostředků za účelem hrazení nadstandardních 

služeb na ZŠ Přerov, Boženy Němcové pro kalendářní rok 2019 postačující. V případě,  

že se změní platová legislativa či dojde k personálním změnám nebo škola nezíská jiný 

finanční zdroj, bude potřebný objem finančních prostředků zažádán v průběhu kalendářního 

roku.  

Nevyčerpané finanční prostředky jsou před koncem příslušného kalendářního roku  

či v rámci finančního vypořádání vráceny do rozpočtu statutárního města Přerova.   

 


