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DOHODA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB STUDENTŮM SE SPECIFICKÝMI 

VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI UNIVERZITY PARDUBICE PRO ÚČELY 

FINANCOVÁNÍ ZVÝŠENÝCH NÁKLADŮ SPOJENÝCH SE ZAJIŠTĚNÍM STUDIA 

 

I. Strany DOHODY 

Student:  

Jméno, příjmení:  

Datum narození:  

Bydliště:  

Fakulta, obor, forma studia: prezenční 

Kontakty:  

(dále jen „student se specifickými vzdělávacími potřebami“) 

  a 

Univerzita Pardubice  

Sídlo: Univerzita Pardubice, Studentská 95, 53210 Pardubice 

IČ: 00216275 

Akademická poradna Univerzity Pardubice APUPA – Referát služeb hendikepovaným 

(RSH) 

zastoupená: rektorem prof. Ing. Miroslavem Ludwigem, CSc. 

Fakulta  

zastoupená děkanem ………………………………………………… 

 

II. Účel Dohody 

DOHODA je uzavřena pro účely financování zvýšených nákladů určených na podporu studia 

studenta se specifickými vzdělávacími potřebami dle Pravidel pro poskytování příspěvku a 

dotací veřejným vysokým školám - Financování zvýšených nákladů na studium studentů se 

specifickými potřebami. 

 

III. Předmět Dohody 

1. Předmětem Dohody jsou odborné služby psychosociální, speciálně pedagogické 

a technické podpory a pomoci, za přispění kterých je umožněno studentovi se specifickými 

vzdělávacími potřebami po stránce formální i obsahové korektním způsobem absolvovat 

zvolený studijní obor na Univerzitě Pardubice a dosáhnout potřebného studijního cíle. 

2. Univerzita Pardubice zajišťuje prostřednictvím Referátu služeb hendikepovaným (RSH) 

odborné služby v rozsahu 
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a) obecných podmínek studia studentů se specifickými vzdělávacími potřebami  

b) metodických standardů pro naplňování podmínek pro zabezpečení studia u jednotlivých 

typů postižení studentů se specifickými vzdělávacími potřebami. 

 

IV. Povinnosti Univerzity Pardubice 

1. Univerzita zajišťuje technické a technologické zázemí studia a jeho přístupnost studentům 

se specifickými vzdělávacími potřebami, a to v míře přiměřené technickým a finančním 

možnostem univerzity dle Směrnice č. 3/2013 Podpora uchazečům a studentům se 

specifickými vzdělávacími potřebami na Univerzitě Pardubice. 

2. Univerzita zajišťuje psychologické, sociální, speciálně pedagogické a karierní poradenství 

pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami. 

 

V. Povinnosti studenta 

Student, na něhož jsou nárokovány finanční prostředky, je povinen doložit údaje o postižení 

a jeho typu. 

Univerzita Pardubice vede evidenci studenta se specifickými vzdělávacími potřebami na 

základě jeho informovaného souhlasu. Student s Informovaným souhlasem (Příloha č. 1) bere 

na vědomí zpracovávání osobních údajů za účelem uvedeným v článku II. této Dohody (viz 

Směrnice č. 6/ 2007 Opatření na ochranu osobních údajů na Univerzitě Pardubice) a dokládá 

údaje o svém zdravotním stavu.  

 

VI. Typologie postižení: 

Klasifikace postižení je založena na funkčním principu, tzn., že vychází z praktického dopadu 

na pracovní a komunikační postupy, které je nutné volit během studia na Univerzitě 

Pardubice.   

A. Student se zrakovým postižením 

A1. lehce zrakově postižený / uživatel zraku 

A2. těžce zrakově postižený / uživatel hmatu/hlasu 

B. Student se sluchovým postižením 

B1. nedoslýchavý / uživatel verbálního jazyka 

B2. neslyšící / uživatel znakového jazyka 

C. Student s pohybovým postižením 

C1. s postižením dolních končetin (paraplegie) 

C2. s postižením horních končetin (jemné motoriky) 

D. Student se specifickou poruchou učení 

E. Student s poruchou autistického spektra  

F. Student s jinou psychickou poruchou (včetně neautistických neurovývojových poruch) 

nebo s chronickým somatickým onemocněním 
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VII. Servisní opatření dle typologie postižení: 

Odborné služby dle typologie postižení jsou sjednány na základě evidovaného dokladu 

o diagnostice, viz příloha č. 2 Dohody o poskytování služeb.  

 

VIII. Platnost 

Tato Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. 

Tato Dohoda se uzavírá na dobu určitou po dobu studia studenta se specifickými 

vzdělávacími potřebami. 

Tuto Dohodu lze ukončit vzájemnou dohodou nebo jednostrannou písemnou výpovědí 

studenta se specifickými vzdělávacími potřebami doručenou ostatním účastníkům. 

Tato smlouva je vyhotovena ve třech exemplářích, z nichž jeden obdrží student se 

specifickými vzdělávacími potřebami a dva exempláře obdrží Univerzita Pardubice. 

 

IX. Další ujednání 

Akademická poradna Univerzity Pardubice APUPA – Referát služeb hendikepovaným 

poskytuje odborné služby na základě svých kapacitních a provozních možností. Zároveň si 

vyhrazuje právo je omezit nebo odepřít v případě, že student aktivně nespolupracuje nebo 

dokonce brání v jejich realizaci.  

Dojde-li u studenta ke změnám mající zásadní dopad na studium a poskytování odborných 

služeb (např. změna zdravotního stavu, přerušení či ukončení studia), je student povinen 

o této skutečnosti neprodleně informovat pověřeného pracovníka.  

 

Nedílnou součástí této Dohody o poskytování služeb jsou: 

Příloha č.1: Informovaný souhlas studenta Univerzity Pardubice 

Příloha č.2: Diagnostika a odborný posudek studenta se specifickými vzdělávacími  

  potřebami (SVP) Univerzity Pardubice 

 

V Pardubicích dne: 

  

 

…………………………. …………………………………… 

 student prof. Ing. Miroslav Ludwig., CSc. 

 

  

 …………………………………… 

 děkan/děkanka fakulty 

 

Na vědomí: ………………………………… 

             proděkan pro studium/vedoucí katedry    
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Příloha č. 1  

Dohody o poskytování služeb studentům se specifickými vzdělávacími potřebami Univerzity Pardubice 

pro účely financování zvýšených nákladů spojených se studiem 

Informovaný souhlas studenta Univerzity Pardubice 

 

Jméno, příjmení studenta:  Datum narození: 

Fakulta/obor: 

1. Souhlasím se zanesením údajů: 

o mém zdravotním stavu dle Typologie postižení (viz odstavec VI. Dohody o poskytování 

služeb studentům se specifickými vzdělávacími potřebami Univerzity Pardubice) do databáze 

seznamu studentů Referátu služeb hendikepovaným. 

Údaje o zdravotním stavu dokládám:  

- dokladem o zdravotním postižení ve smyslu § 67 zákona č. 435/2004 Sb., 

o zaměstnanosti, nebo 

- dokladem o invaliditě libovolného stupně ve smyslu § 39 zákona č. 155/1995 Sb., 

o důchodovém pojištění, nebo 

- průkazem mimořádných výhod libovolného stupně ve smyslu § 34 zákona č. 329/2011 

Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, nebo 

- dokladem o specifické poruše učení zjištěné na základě obecně dohodnutých výsledků 

v obecně dohodnutých psychometrických testech, nebo 

- lékařskou zprávou o výsledcích odborného lékařského vyšetření v případě osob 

s psychickou poruchou nebo s chronickým somatickým onemocněním, pokud se 

nemohou prokázat výše uvedenými doklady 

S uvedenou databází je nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 

údajů.  

Univerzita Pardubice využije těchto údajů za účelem nárokování příspěvku na podporu 

financování zvýšených nákladů na studium studentů se specifickými potřebami u MŠMT ČR 

a záležitostí s ním spojených. 

2. Souhlasím s předáním informací: 

o mých specifických vzdělávacích potřebách (SVP) souvisejících se studiem vedoucímu 

katedry a vyučujícím předmětů, kde budu uplatňovat SVP dle Diagnostiky - příloha č. 2 

DOHODY o poskytování služeb. 

 

 

V Pardubicích dne: ……………………………………. 

  podpis studenta 
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      Příloha č. 2 

Dohody o poskytování služeb studentům se specifickými vzdělávacími potřebami Univerzity Pardubice 

pro účely financování zvýšených nákladů spojených se studiem 

 

Diagnostika a odborný posudek studenta se specifickými vzdělávacími 

potřebami (SVP) Univerzity Pardubice v oblasti …………………………….. 

 

Jméno a příjmení:  

Fakulta:  Studijní obor:                 

Ročník:                         Kód oboru:  

Diagnostika:……………………………………………………………………………………. 

1. Specifikace standardizovaných servisních opatření/vzdělávacích potřeb (dle metodiky 

MŠMT ČR): 

 

 …………………………………….. 

2. Konkrétní odborná psychosociální, speciálně pedagogická a technické podpora, 

pomoc a doporučení pro studium poskytovaná Univerzitou Pardubice: 

  

 

 …………………………………….. 

 

3. Zapůjčené kompenzační pomůcky: 

Student má / nemá ke dni podpisu Dohody o poskytování služeb zapůjčené pomůcky. 

 

___________________________________________________________________________ 

Výše uvedená podpora je poskytována dle možností, které jsou dány  

- studijním předmětem,  

- možnostmi vyučujícího, 

a bude poskytována po předcházející vzájemné informovanosti a dohodě mezi studentem a 

vyučujícími daných předmětů.   

 

 

V Pardubicích dne 

      PaedDr. Zdenka Šándorová, Ph.D.    
Pracoviště: Akademická poradna Univerzity Pardubice APUPA, 

              Referát služeb hendikepovaným (RSH)  

 

S diagnostikou a odborným posudkem byl student seznámen dne:  

Podpis studenta: 


