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při Základní škole a Mateřské škole prof. V. Vejdovského Olomouc 
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Výroční zpráva o činnosti SPC za školní rok 2013 - 2014 
 

Část I.  

a) Základní údaje: Název SPC a sídlo: Speciálně  pedagogické centrum pro 

zrakově  post ižené př i Základní škole a Mateřské škole prof.  V. Vejdovského 

Olomouc 

Tomkova 411/42, 779 00 Olomouc –  Hejčín,  telefon: 581 580 932 
Zř izovatel: Olomoucký kraj,  Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc 

Působnost  SPC: Olomoucký kraj 

Kontakt  a konzultace: čtvrtek 8 - 15 hod.,  po tel.  domluvě  i v jiné dny.  

Tel. :  581 580 932; email: m.spurnik@gmail.com; mlcakova1@seznam.cz  

Mgr.  Mirko Spurník –  speciální pedagog, vedoucí SPC 

PhDr. Jana Mlčáková –  psycholožka 

PaedDr. Pavlína Baslerová –  speciální pedagožka 

Mart ina Sovová –  sociální pracovnice 

b) Popis aktivit v oblasti poskytování poradenských služeb 

Jde o zajištění výchovy a vzdělávání zrakově  post ižených dět í integrovaných 

v běžných typech škol.  SPC provádí odbornou poradenskou činnost  pro rodiče,  

učitele,  spolupracuje s orgány státní správy ve školství,  soc.  péči a 

zdravotnictví.  Klientelu tvo ř í dět i od 3 do 18 let  všech typů  post ižení: klient i 

slabozrací,  s těžce slabým zrakem i nevidomí.  SPC zabezpečuje diagnost ické,  

poradenské, terapeut ické a metodické činnost i pro zrakově  post ižené, jejich 

rodiče nebo osoby odpovědné za výchovu dítěte a pedagogické pracovníky. 

Činnost  SPC se uskutečňuje ambulantně ,  návštěvami pracovníků  centra 

v prost ředí,  ve kterém dítě  nebo žák žije,  ve školách, kde je integrovaný žák 

vzděláván, formou krátkodobých diagnost ických pobytů  a dalšími formami. 

SPC zpracovává podklady k rozhodnut í př íslušných orgánů  o  zařazení dět í a 

žáků  se speciálními vzdělávacími pot řebami do škol a školských zař ízení.  

c) Počty klientů  

A) Počet  dět í,  jež  jsou v evidenci,  typ jejich post ižení: 



Celkový počet  dět í v evidenci k 30. 6.  2014 ………………… . .  226 

Z toho vícečetně  post ižených    ………………… .………… . . . . . . . . .38 

B) Počet  dět í,  jež  jsou zároveň žáky školy ………………   33 

C) Počet  dět í pouze z terénu:  

Z běžných škol 

MŠ………………… . .… . .            6 

základní škola……………        43 

st řední škola……………… .      33                                          

Ze speciálních t ř íd a škol  

MŠ     …………………   ……… .  9                                                                                                          

základní škola…………… . .  …  87 

st řední škola……………… .  12    

konzervato ř………………… .      0 

rodina   ……………………… . .    3 

Počet  výjezdů  v uvedeném období: …………  48 

Počet  návštěv u klientů:…………………… .    92 

Počet  pobytových akcí . .…………  …………     6  

d) Zájmová činnost a soutěže 

Klient i speciálně  pedagogického centra se pravidelně  scházejí ve sportovním 

kroužku, ve kterém jsou př ipravováni na účast  na sportovních hrách zrakově  

post ižené mládeže a žákovské ligy goalballu.  V zář í jsme s klienty pobývali na 

sportovním soust ředění v Železné Rudě ,  v prosinci jsme se zúčastnili zimního 

soust ředění na běžeckých lyžích na Černé ho ře v Krkonoších.  

Již  t radičně  jsou žáci účastni soutěže v rychlost i čtení bodového písma a 

soutěži v práci s textem V tomto roce je př ipravila škola pro zrakově  post ižené 

v Brně .  V listopadu naše škola po řádala goalballové soust ředění mládeže.  

Každoročně  se naši klient i zúčastňují Mezinárodní výtvarné soutěže „Radost  

tvo ř it“,  která se koná v rámci Mezinárodního filmového fest ivalu pro dět i a 

mládež  –  Zlín.  Pravidelnými účastníky jsme i na soutěžích v sebeobsluze a 

prostorové orientaci a samostatném pohybu zrakově  post ižených, které se 

konají v intervalu podzim –  jaro na Slovensku. Po řadatelem této mezinárodní 

soutěže „O pohár Viliama Hrabovca“ je Sdružení přátel Základní školy 

internátní pro nevidomé v Levoči.  Klání tentokrát  probíhala v Gerlachově  v 



Tatrách. Naši klient i si vedli velmi dobře a z cca 25 účastníků  se umíst ili 

v horní polovině  tabulky.  

e) Spolupráce se sociálními partnery 

Na regionální úrovni spolupracujeme s očními lékař i,  pediat ry a ostatními 

zdravotnickými odborníky. Kvalitní je zvláště  spolupráce s Ranou péčí 

Olomouc, dále s Tyfloservisem a Tyflocentrem v Olomouci,  kde získáváme 

informace, které se týkají kompenzačních pomůcek pro zrakově  post ižené, 

klient i mají možnost  jejich vyzkoušení a zaškolení pro jejich používání.  Taktéž  

spolupracujeme s Centrem zrakových vad v Praze i s firmami specializujícími se 

na pomůcky pro zrakově  post ižené, především s firmou Brailcom, Spektra a 

Sagit ta,  které nám poskytují informace o novinkách v oblast i kompenzačních 

pomůcek. SPC spolupracuje s katedrou speciálně-pedagogických studií 

v Olomouci a pravidelně  a akt ivně  se účastní mezinárodní vědecké konference 

k problemat ice osob se specifickými pot řebami.   

f) Zapojení do projektů  

SPC v kontextu školy je zapojeno do regionálních,  celostátních i 

mezinárodních projektů  a projektů  financovaných z krajských, státních i 

evropských zdrojů .  Navázali jsme úzkou odbornou spolupráci na př ípravě  

projektů  s firmou Brailcom, které pomáhají zrakově  post iženým v oblast i 

počítačové techniky (Olomoucká šance pro nevidomé žáky) a s toutéž  firmou v 

projektu Učebnice pro zrakově  post ižené E-Books.   

SPC se také zapojilo  do projektu PdF UP Inovace činnost i SPC akt ivním 

sběrem materiálů ,  prací na metodikách a akt ivní lektorskou činnost í.  

Spolupracujeme s katedrou APA FTK Olomouc. Např .  v projektu,  který je  

zaměřen na zlepšení stavu profesních a občanských kompetencí pedagogických 

pracovníků  a poradenství v oblast i tělesné výchovy, sportu a pohybové 

rekreace dět í,  žáků  a studentů  se speciálními vzdělávacími pot řebami 

s akcentem na integraci.   

g) Prezentace na veřejnosti 

Pracovníci SPC publikují v průběhu roku v odborných i regionálních 

periodikách, po řádají odborné přednášky pro pedagogy a pracovníky úřadů ,  

akt ivně  vystupují na vědeckých konferencích. Součást í webových st ránek školy 



je i nabídka služeb SPC. Jsme členy AP SPC a každoročně  se účastníme 

konferencí s odbornou temat ikou. 

 

Část II.  

Údaje o pracovnících :  

a) Kvalifikovanost  a úvazky: 

1. pedagog - speciální pedagog (Mgr.  Mirko Spurník)           1 úvazek 

2. psycholog                           (PhDr. Jana Mlčáková)         1 úvazek 

3. pedagog –  speciální pedagog (PaedDr. Pavlína Baslerová  0,  2 úvazku 

4. sociální pracovnice             (Mart ina Sovová)  0,3 úvazku 

Pracovníci splňují kvalifikační předpisy.  

b) věková st ruktura pracovníků:  

do 40 let : 0 do 50 let : 2 do 60 let : 1 nad 60 let : 1 

c)  SPC je ř ízeno ředitelem ZŠ  a MŠ  prof.  V. Vejdovského Olomouc 

prost řednictvím vedoucího SPC. 

Část  III .  

Údaje o  finančních zdrojích: 

a/ Rozpočet  SPC na rok 2013 činil po úpravách  

UZ  33 353 727.400,- Kč  /  mzdy, OPPP, zákonné odvody, př ímé ONIV / 

Tyto dotace uvolněné z MŠMT na př ímé náklady byly plně  vyčerpány. 

Dále jsme dostali př íspěvek od zř izovatele na provoz  UZ 00020 ve výši 

50.000,- Kč ,  který byl také plně  vyčerpán. 

b/  SPC nedostalo v roce 2013 žádnou invest iční dotaci na kompenzační 

pomůcky. 

c/  Finanční prost ředky z jiných zdrojů  SPC nemá. 

 

 

Olomouc 10. 9.  2014 

 

 

Zpracoval: Mgr.  Mirko Spurník                     Schválila:  Mgr.  Jana Čiscoňová 


