Doučování, vyrovnávací kurzy, adaptační kurzy
Pravidla využití služby:
Student se specifickými potřebami může požádat o zařazení do kurzů, jejichž cílem je pomoci studentů s dosažením požadované
úrovně znalostí daného předmětu. Náplní kurzů je prohloubení a rozšíření dovedností. Pravidelné kurzy probíhají většinou
v malých skupinách (do 8 studentů), v případě jednorázových a příležitostných aktivit se může jednat i o individuální konzultace.
Konkrétní příklady pomoci sloužící zahrnují např.:
•
•
•

kurzy anglického (nebo jiného cizího jazyka) určené především pro studenty s diagnostikovanými SPU a sluchovým
postižením s cílem prohloubení a rozšíření dovedností v oblasti mluvení (zdokonalení komunikačních dovedností), psaní,
poslechu, konverzace, pomoc s přípravou seminárních prací, prezentací
kurzy matematiky, kdy těžiště výuky spočívá především v praktickém procvičování příkladů a v přípravě na
zápočet/zkoušku za použití takových kompenzačních prostředků (i technických), které jsou pro studenta s daným typem
(především zrakového nebo tělesného) postižení nejvýhodnější
kurzy dalších odborných předmětů

Aktivita není primárně určena ke znalostní kompenzaci nedostatečné připravenosti studenta. Student se účastní standardní výuky,
s ohledem na projevy daného postižení, není tato výuka dostatečná. Jedná se o aktivitu doplňkovou.
Cílem aktivity je odstranit bariéry a snížit studijní neúspěšnost studentů.
Podmínky:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

Zadavatelem může být pouze osoba, která má statut studenta ZČU.
Zadavatelem může být pouze osoba, která je registrovaným klientem Informačního a poradenského centra ZČU.
Službu lze využít na základě vyhodnocení nároku funkční diagnostikou
Smlouva vzniká na základě elektronické objednávky studentem.
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
Dohoda, 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.
Dohoda může být bez udání důvodu ze strany uchazeče či studenta se specifickými potřebami písemně (elektronicky emailem na adresu ipcentr@rek.zcu.cz) vypovězena.
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)
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:

tel. 377 631 350

Podpis:

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

