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Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Teplice, Trnovanská
1331, příspěvková organizace

Vnitřní řád
SPC
Vydaný ředitelkou školy v souladu s § 30 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění.

Účinnost od 1.9.2018

Mgr. Bc. Vanda Korandová, řed.

Preambule
„ Má-li se člověk státi člověkem, musí být vzděláván… Řekneš: Nicméně jsou lidé velmi
tupého ducha, do nichž nemůžeme vpravit nic. Odpovídám: Sotva může být tak zašpiněné
zrcadlo, aby aspoň nějakým způsobem nezachycovalo obraz, sotva může být tak špinavá
tabule, aby se přece něco a nějak nemohlo na ni napsat. Ostatně, je-li zrcadlo znečištěno
prachem nebo skvrnami, má se dříve otřít, a je-li tabule drsná, má se uhladit, tak jich bude
možné užívat. Tak i mladí lidé, jen když budou hlazeni a broušeni, budou vybroušeni a
uhlazeni jedni od druhých, takže konečně všichni budou chápat všechno.“ J. A. Komenský

Speciálně pedagogické centrum
Činnost SPC je vymezena z. č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění platných předpisů,
zřizovací listinou, vyhl. č. 72/2005 Sb., ve znění platných předpisů.
SPC Teplice poskytuje klientům se speciálními vzdělávacími potřebami, jejich zákonným
zástupcům a pedagogům škol a školských zařízení informační, diagnostické, poradenské a
metodické služby. Odborně se zaměřuje na podporu dětí, žáků a studentů s mentálním,
tělesným, sluchovým postižením, závažnými poruchami řeči, závažnými poruchami chování,
souběžným postižením více vadami a autismem.
Personální zajištění
Ředitelka školy a SPC
Psychologové
Speciální pedagogové (s odborným zaměřením: psychopedie, somatopedie, surdopedie,
logopedie, etopedie, PAS)
Sociální pracovnice
Provozní doba
Pondělí – pátek: 7,oo – 15,oo (pravidelně)
Provozní doba je upravována po individuální dohodě s klienty a dle aktuálního rozpisu
pracovní doby jednotlivých pracovníků SPC
Kontakty
Tel: 417 537 428
E-mail: info@spcteplice.cz
Datová schránka : tygtin3
Více na: www.spcteplice.cz/SPC

Klienti SPC
Zařazování klientů
SPC Teplice poskytuje poradenské služby klientům s mentálním, tělesným, sluchovým
postižením, závažnými poruchami řeči, závažnými poruchami chování, souběžným
postižením více vadami, poruchami autistického spektra.
Klienti SPC jsou do evidence zařazováni na základě žádosti zákonného zástupce a
diagnostických závěrů odborných lékařů – ne starších 3 měsíců. Údaje o klientech SPC jsou
evidovány v matrice SPC.
Postup při poskytování poradenské služby, termíny
1. Podání žádosti o poskytnutí služby (klient, zákonný zástupce, škola)
Zaslání Hodnocení klienta školou (nový klient) nebo Vyhodnocení podpůrných
opatření (klient v evidenci SPC)
2. Zpracování žádosti, sjednání termínu, místo poskytnutí služby – zajišťuje sociální
pracovnice SPC (služby je poskytnuta nejpozději do 3 měsíců ode dne přijetí žádosti)
3. Poskytnutí požadované služby ve sjednaném termínu, klient/zákonný zástupce
k vyšetření přinese aktuální lékařské zprávy, zprávy z poradenských zařízení apod.
4. Vydání zprávy, doporučení (nejpozději do 30 dnů ode dne poskytnutí služby)
Práva klientů/ zákonných zástupců
Klienti SPC (zákonní zástupci) mají právo:
 na informace o povaze, rozsahu, trvání, cílech a postupech poskytované poradenské
služby
 vyslovit souhlas se zveřejněním fotografií, písemností osobní povahy, záznamů a
snímků pro potřeby prezentace či přednáškové činnosti SPC
 na opakovanou poradenskou službu
 na bezodkladné poskytnutí služby (nejpozději do 3 měsíců ode dne žádosti)
 na okamžitou krizovou poradenskou intervenci v naléhavé ohrožující situaci při
ohrožení života a práv žadatele
 na bezplatné služby SPC
 kdykoli ukončit spolupráci s SPC
Povinnosti klientů / zákonných zástupců
Klienti / zákonní zástupci jsou povinni:
 poskytovat poradenskému pracovišti potřebnou součinnost ke splnění poradenské
služby
 zajistit, aby klient využíval sjednaných služeb v dojednaném rozsahu a termínu,
nepřítomnost klienta předem oznámit
 seznámit se s Vnitřním řádem SPC a dodržovat ho
 informovat SPC o skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh poskytovaných
služeb
 na vyzvání ředitele SPC se účastnit projednání závažných otázek týkajících klienta
 poskytovat SPC údaje o klientovi, které jsou evidovány ve školní matrice
 informovat SPC o ukončení spolupráce

Podmínky zacházení s majetkem SPC
Klienti SPC využívají zapůjčené kompenzační a rehabilitační pomůcky na základě smlouvy o
výpůjčce. Povinností všech je chránit majetek SPC před jeho poškozením či zničením.

Bezpečnost a ochrana zdraví klientů
Pracovníci SPC jsou při všech činnostech povinni přihlížet k základním fyziologickým
potřebám klientů, vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení sociálně
patologických jevů.
Pracovníci SPC mají povinnost chránit klienty před projevy
diskriminace, nepřátelství nebo násilí.
Za bezpečnost a ochranu klientů odpovídají pracovníci SPC. Pracovníci nesmí vykonávat
jiné činnosti, které by je odváděli od činnosti s klientem, nesmí se vzdalovat z místa, kde
svěření klienti pobývají, nenechávají je bez dozoru. V případě nezbytné nutnosti je pracovník
povinen zajistit dozor nad klientem jiným pracovníkem či zákonným zástupcem, který klienta
doprovází.
Klienti se nesmí volně pohybovat v prostorách školy, jsou povinni opustit areál školy
bezprostředně po skončení poskytované služby.
Pracovníci SPC jsou povinni z míst, kde se pohybují klienti, odstranit všechny poškozené
předměty, které by mohly vést k jejich poranění. Závady na majetku jsou povinni ohlásit
odpovědnému pracovníkovi a provést o zjištěné skutečnosti zápis do Knihy závad.
V případě, že dojde k úrazu klienta, je odpovědný pracovník povinen tuto skutečnost
neprodleně oznámit odpovědnému pracovníkovi, provést záznam o úrazu a postupovat
v souladu s ustanoveními platných právních předpisů.
V celém areálu školy platí zákaz kouření včetně elektronických cigaret.
Pracovníci SPC zodpovídají za zabezpečení budovy po ukončení provozu.

V Teplicích dne 27.8.2018
(Pozn.: aktuální přehled nabídky Kurzů a služeb SPC je pro každý školní rok pravidelně
zveřejňován na webových stránkách školy. )

„ Vzdělavatelní jsou všichni lidé, které dovedeme vzdělávat.“

