Zpráva o naplňování Krajského plánu vyrovnávání
příležitostí pro osoby se zdravotním postižením
Olomouckého kraje na období 2017-2020
za rok 2017
Tuto Zprávu vzala na vědomí Rada Olomouckého kraje na své schůzi dne 23. 7. 2018
usnesením UR/46/51/2018.

1. Práce s veřejností
Opatření
1.1
Zodpovídá
Termín
Plnění

Všechny nové zaměstnance Olomouckého kraje zařazené do Krajského
úřadu Olomouckého kraje v rámci vstupního vzdělávání vzdělat
v problematice specifik komunikace s osobami se zdravotním
postižením.
OKŘ ve spolupráci s OSV
Čtvrtletně
Opatření plněno.
Školení se uskutečnilo dne 4. 4. 2017, 18. 4. 2017, 15. 8. 2017 a 21. 12.
2017. Informace k této problematice byly také předány tajemníkům
obecních úřadů na poradě tajemníků městských úřadů.

Opatření
1.2
Zodpovídá
Termín
Plnění

Podporovat vzdělávání pracovníků samospráv o problematice osob se
zdravotním postižením.
OKŘ ve spolupráci s OSV
Průběžně
Opatření plněno.
Pracovníci odborů sociálních věcí jsou v rámci porad informováni o
nezbytnosti specifického přístupu k osobám se zdravotním postižením.
Byly předány informace o možnosti využití služeb Tiché linky.
Předána informace o instruktážních videích NRZP pro pracovníky Úřadu
práce při komunikaci s osobami se zdravotním postižením.

Opatření
1.3
Zodpovídá
Termín
Náklady
Plnění

Udělovat "Cenu hejtmana Olomouckého kraje za práci ve prospěch osob
se zdravotním postižením".
Hejtman, PS KPVP, OSV ve spolupráci s OTH (OKH)1
1x ročně
10.000 Kč/rok
Opatření plněno.

v závorce je uvedena zkratka odboru Krajského úřadu Olomouckého kraje odpovídající aktuální
organizační struktuře
1

ZOK schválilo na svém zasedání dne 23. 4. 2018 udělení ceny za rok
2017 prof. Mgr. Jindřichu Štreitovi, dr. h. c., kterému cena byla slavnostně
předána při zahájení zasedání ZOK dne 25. 6. 2018.
Opatření
1.4
Zodpovídá
Termín
Plnění

Opatření
1.6

Zodpovídá
Termín
Náklady
Plnění

Opatření
1.7
Zodpovídá
Termín
Plnění

Při udělování jiných cen Olomouckým krajem brát při hodnocení v úvahu
možnosti vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením.
Jednotlivé odbory KÚOK administrující ceny udělované Olomouckým
krajem
Průběžně
Opatření plněno.
Kultura: Do posledních dvou ročníků Cen Olomouckého kraje za přínos
v oblasti kultury se mezi nominované dostaly osoby působící v oblasti
kultury a zároveň angažující se v práci s osobami se zdravotním
postižením, např. francouzská zpěvačka Zaz angažující se v pomoci
nevidomým z Olomouce nebo prof. PaedDr. Milan VALENTA, odborník v
oblasti speciální pedagogiky – psychopedie a dramaterapie. Do
budoucna bude kladen větší důraz na zohlednění této angažovanosti.
Umožnit v prostorách Krajského úřadu Olomouckého kraje jednání
krajského výboru Národní rady osob se zdravotním postižením
Olomouckého kraje a konání krajského shromáždění Národní rady osob
se zdravotním postižením Olomouckého kraje. Podle možností umožnit
další konání akcí Národní rady osob se zdravotním postižením
Olomouckého kraje (konference, semináře či další vzdělávací akce, které
se vztahují k problematice osob se zdravotním postižením).
OSV ve spolupráci s OKŘ
Průběžně
5.000 Kč/rok
Opatření plněno.
V prostorách KÚ jsou realizována setkání NRZP Olomouckého kraje –
pro tyto účely jsou zapůjčovány jednací místnosti (v případě pronájmu by
nájemné činilo 590 Kč/hodina za pronájem zasedací místnosti č. 320).
Preferovat pořizování věcných darů sloužících jako reprezentační či
upomínkové předměty kraje od organizací zaměstnávajících více než
50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením.
OTH (OKH)1, OKŘ
Průběžně
Opatření plněno.
OKH v roce 2017 pořídil v režimu náhradního plnění prostřednictvím
smluv a objednávek zboží v objemu cca 1,23 mil Kč, což činí téměř 50 %
částky vydaných v roce 2017 za propagační předměty.
OKŘ v režimu náhradního plnění byly pořízeny dodávky a služby za
4 985 614,77 Kč bez DPH.

2. Přístupnost prostředí
Opatření
2.1
Zodpovíd
á
Termín
Plnění

Zajistit označení budov Krajského úřadu Olomouckého kraje popisky
v Braillově písmu a orientačním systémem pro nevidomé.
OKŘ

Opatření
2.2

Zmapovat stavební přístupnost a značení Braillovým písmem a
orientačním systémem pro nevidomé budov v majetku kraje dle jednotné
metodiky, zpracovat návrhy pro možné odstranění nedostatků.
OSV ve spolupráci s OZ, OŠSK (OŠM, OSKPP)1, OPŘPO a PO OK

Zodpovíd
á
Termín
Plnění

2017
Opatření naplněno.
Prostory KÚ byly v průběhu 2. pololetí 2017 označeny popisky v Braillově
písmu.

Průběžně do roku 2018
Opatření plněno.
Příspěvkové organizace se přístupností míst, v nichž poskytují služby,
zabývají. Překážky jsou shledávány ve finanční náročnosti a
v případech, kdy služby jsou poskytovány v nemovitostech, které nejsou
v majetku Olomouckého kraje. Příspěvkové organizace mají zahrnuty
v řadě případů nezbytné architektonické úpravy do svých záměrů
rekonstrukcí apod.
Nemovitosti, v nichž jsou poskytovány zdravotní služby, jsou
bezbariérové, Odborný léčebný ústav Paseka má i značení v Braillově
písmu. V oblasti kultury lze zmínit Vlastivědné muzeum v Olomouci –
budova má bezbariérový přístup, popisky v Braillově písmu v expozicích
Příroda Olomouckého kraje a Olomouc – patnáct století města; Muzeum
Komenského v Přerově – zahájení spolupráce na projektu
„Odstraňování bariér osobám se zrakovým postižením na území města
Přerova a výroba haptického modelu“ spolu s TyfloCentrem Olomouc –
výroba haptického dřevěného modelu zámku. Výrazné rezervy
v přístupnosti lze spatřovat u příspěvkových organizací v oblasti
vzdělávání.

Opatření
2.3

Pokračovat v mapování přístupnosti objektů sloužících k poskytování
veřejných služeb. Rozvinout při mapování spolupráci se studenty
vzdělávacích institucí.
Zodpovídá OSV
Termín
Průběžně
Plnění
Opatření plněno částečně.
Průběžně pokračuje mapování přístupnosti zdravotních služeb. Dosud
nedošlo k nastavení spolupráce se studenty, resp. školami.
Opatření
2.4

Ve spolupráci s organizacemi sdružujícími osoby se zdravotním
postižením a dalšími zainteresovanými subjekty realizovat vzdělávání
pracovníků stavebních úřadů zaměřené na problematiku aplikace

technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Tato hlediska
uplatnit i při metodické činnosti vůči obecním stavebním úřadům.
Zodpovídá OSR
Termín
Minimálně 1x za 2 roky
Plnění
Opatření plněno.
OSR v r. 2017 nerealizoval, vzdělávání pracovníků stavebních úřadů
zaměřené na problematiku aplikace technických požadavků
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb pro osoby s omezenou
schopností pohybu a orientace bude zařazeno na poradu KÚOK
s obecnými SÚ v 1. pololetí 2018
Opatření
2.5

Podporovat program EUROKLÍČ.

Zodpovídá OSV
Termín
Průběžně
Plnění
Opatření plněno.
V roce 2017 byl program EUROKLÍČ
Olomouckého kraje částkou 135 tis. Kč.

podpořen

z rozpočtu

3. Přístup k informacím
Opatření
3.1
Zodpovídá
Termín
Náklady
Plnění

Důležité informace na webu Olomouckého kraje zpřístupňovat lidem
používajícím ke komunikaci Český znakový jazyk.
OKŘ (OIT)1 ve spolupráci s OSV
Průběžně
50.000 Kč/rok
Opatření plněno.
Informace týkající se orgánů kraje (ROK, ZOK, hejtman, KÚ),
Programové prohlášení ROK byly přeloženy do ČZJ.

Opatření
3.2
Zodpovídá
Termín
Plnění

Udržet stabilní přístupnost webu Olomouckého kraje pro osoby se
zrakovým postižením.
OKŘ (OIT)1
Průběžně
Opatření plněno.
Webové stránky Olomouckého kraje jsou stabilně tzv. blind Friendly.

Opatření
3.3
Zodpovídá
Termín
Plnění

Postupně zpřístupňovat weby organizací zřizovaných Olomouckým
krajem osobám se zdravotním postižením.
PO OK
2018
Opatření plněno částečně.
Příspěvkové organizace se přístupností webových stránek pro osoby
se zdravotním postižením zabývají. Přestože v současné době nelze
považovat webové stránky za přístupné všem skupinám osob
majících specifické potřeby, příspěvkové organizaci si deficity
uvědomují a plánují změny – úpravy svých webů.
Některé příspěvkové organizace mají na webových stránkách
možnost zvětšit si obsah; příspěvkové organizace v oblasti dopravy
uvádějí, že weby jsou zpřístupněny osobám se zdravotním
postižením.
Velká část příspěvkových organizací provozuje webové stránky pouze
se základními funkcemi, které jsou umožněny v rámci bezplatnému
hostování webů.

Opatření
3.4
Zodpovídá
Termín
Plnění

Zřídit na každém odboru krajského úřadu jeden kontaktní bod pro online tlumočení z/do Českého znakového jazyka.
OKŘ ve spolupráci s ostatními odbory KÚOK
2017
Opatření naplněno.
Ve spolupráci s Tichou linkou bylo pro KÚOK zajištěno on-line
tlumočení/přepis – prezentace i TV zpravodajství. V rámci soutěže EGovernment The BEST 2017 získal Olomoucký kraj za projekt
„Zajištění komunikace neslyšících klientů Krajského úřadu
Olomouckého kraje“ ocenění za účast.

Opatření
3.5
Zodpovídá
Termín
Plnění

Ověřit možnost "ozvučení" vybraných jednacích prostor krajského
úřadu pro osoby se sluchovým postižením.
OKŘ
2017
Opatření naplněno.
Na KÚOK byla pořízena indukční smyčka, kterou lze použít
v zasedacích místnostech.

Olomoucký kraj vydal v roce 2017 ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem
Olomouckého kraje, Magistrátem města Olomouce a organizacemi SONS a
Tyfloservis publikace „Příručka pro zrakově postižené – mimořádné události“, „jak se
zachovat při mimořádné události – Příručka pro slabozraké a nevidomé žáky
základních a středních škol“. Vydání publikací financoval Olomoucký kraj z vlastního
rozpočtu (336 tis. Kč.). Publikace získala prestižní ocenění v kategorii Projekt roku v
soutěži Hasič roku (https://www.kr-olomoucky.cz/hasici-bodovali-diky-unikatnipublikaci-aktuality-7776.html).

4. Doprava
Opatření
4.1
Zodpovídá
Termín
Plnění

Opatření
4.2
Zodpovídá
Termín
Náklady
Plnění

Opatření
4.3
Zodpovídá

V souvislosti s výběrovými řízeními na provozování autobusové
dopravy v Olomouckém kraji po roce 2018 je jednou ze zadávacích
podmínek, že každé nově pořízené vozidlo veřejné linkové
autobusové dopravy v kraji bude nízkopodlažní.
KIDSOK
Průběžně
Opatření naplněno.
Podmínka nízkopodlažnosti byla v zadávacích podmínkách
obsažena. OK byl za tento počin nominován NRZP Olomouckého
kraje na Cenu MOSTY. Tato podmínka se netýká dvou oblastí
(Jesenicko, Prostějovsko JV), kde je doprava zajištěna přímým
zadáním. Byla zřízena telefonická linka, na které si zájemci mohou
zjistit aktuální informace o dopravě v rámci Integrovaného dopravního
systému OK. Bližní informace: http://www.idsok.cz/infolinka-idsok-tel588-88-77-88/
Zvážit možnost dotačního programu/titulu podporujícího města a obce
při zajištění individuální dopravy osob se sníženou schopností pohybu
a orientace.
ODSH ve spolupráci s OSV
2017
Dle navrženého řešení
Dotační program nebyl zpracován, bude dále řešeno.
Z dostupných informací ODSH vyplývá, že některá města v republice
za účelem zkvalitnění individuální mobility seniorů či dalších osob se
sníženou schopností pohybu a orientace provozují službu osobními
vozidly, kdy přepravují za výhodných podmínek seniory či občany
s průkazem ZTP nebo ZTP/P (zejména k lékaři, na úřady apod.). Na
pořízení automobilů pro tuto službu poskytly v minulosti některé kraje
dotace v rámci vyhlášených dotačních programů (např. Karlovarský
nebo Plzeňský kraj). Karlovarský kraj v rámci dotačního programu
„Senior Expres“ vyčlenil v roce 2017 celkem 1 mil. Kč. O dotaci mohly
žádat pouze obce s rozšířenou působností. Poskytnuta byla dotace
250 tis. Kč čtyřem obcím. Každé město si následně nastavilo
podmínky pro poskytování služby (věk, trvalý pobyt, způsob
objednání, max. počet jízd za měsíc, výše úhrady atd.).
Tuto službu poskytují i města v Olomouckém kraji – Přerov či
Prostějov. Např. v Přerově je služba určena pro občany nad 65 let
s trvalým pobytem v Přerově, přeprava jen v rámci města, podmínkou
je vyřízení průkazu a max. 6 jízd v měsíci. Vozidlo vyčlenili z vozového
parku města, řidič je zaměstnancem města.
Ověřit možnost ve spolupráci s provozovateli veřejné dopravy v
Olomouckém kraji zajistit pořízení a provoz "bezbariérového"
zájezdového autobusu v Olomouckém kraji.
KIDSOK

Termín
Plnění

2017
Opatření naplněno.
Autobus
byl
pořízen,
provoz
http://www.kidsok.cz/rezervace-bus/

zajišťuje

KIDSOK.

5. Vzdělávání
Opatření
5.1
Zodpovídá
Termín
Plnění

Podporovat rozvoj dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v
oblasti speciální pedagogiky, především v oblasti vzdělávání dětí a žáků
se speciálními vzdělávacími potřebami v hlavním vzdělávacím proudu v
organizacích pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.
OŠSK (OŠM)1
Průběžně
Opatření plněno.
Pedagogičtí pracovníci mají možnosti dalšího vzdělávání v zařízení
SCHOLA education - zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků a středisko služeb školám, s.r.o., dále při Centru
celoživotního vzdělávání na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého
Olomouc. Také mají možnost využívat kurzů Národního ústavu
vzdělávání, který v rámci DVPP poskytuje kurzy zaměřené přímo na
Společné vzdělávání. Školy a jejich pracovníci těchto možností
využívají.

Opatření
5.2
Zodpovídá
Termín
Plnění

Podporovat volnočasové a tělovýchovné aktivity zdravotně postižených
z dotačních programů Olomouckého kraje.
OŠSK (OŠM)1
Průběžně
Opatření plněno.
V roce 2017 proběhla podpora v rámci dotačního programu – Program
na podporu volnočasových a tělovýchovných aktivit v Olomouckém kraji
v roce 2017. Alokace programu byla 1 250 000,- korun českých. Kromě
podpory pobytových táborů, sportovních a volnočasových aktivit, kterých
se mohli zúčastnit i osoby se zdravotním postižením, byly konkrétně
podpořeny osoby se zdravotním postižením a subjekty pracující s lidmi
se zdravotním postižením. Sportovní střelec Jakub Koska, který je
reprezentantem ČR ve střelbě. Cykloteam proxima – s projektem na
podporu sportovních aktivit dětí se SVP, zdravotně postižené a sociálně
vyloučené. JUMP-TANDEM s.r.o. – k propagaci parašutistického sportu
a výsadkové činnosti v řadách dětí, cílem podpory je vést děti ke
spolupráci a vzájemnému respektování odlišností, zejména handicapu.
Ranč Mustang Veselíčko - zabezpečení provozu a chodu spolku a
jezdeckého oddílu, které se mimo jiné věnuje i zdravotně postiženým
spoluobčanům. Hanácký dvůr z.s. – pořádání pobytových táborů pro děti
zdravé a děti po onkologické a hematoonkologické léčbě.
Pro rok 2018 připraveny dotační programy Program na podporu
handicapovaných sportovců v Olomouckém kraji v roce 2018 a Program
na podporu volnočasových a tělovýchovných aktivit v Olomouckém kraji
v roce 2018.

Opatření
5.3

Podporovat vzdělávání žáků v oborech vzdělání typu E v dotačním
programu: Na podporu polytechnického vzdělávání a řemesel v
Olomouckém kraji.
OŠSK (OŠM)1

Zodpovídá

Termín
Plnění

Každoročně
Opatření plněno.
Olomoucký kraj finančně podporoval polytechnické vzdělávání žáků a
řemesla nejen ve školním roce 2016/2017 a 2017/2018 v těchto
vybraných oborech vzdělávání typu E:
23-51-E/01 Strojírenské práce,
26-51-E/01 Elektrotechnické a strojně montážní práce,
29-51-E/02 Potravinářské práce,
33-56-E/01 Truhlářská a čalounická výroba,
36-55E/01 Klempířské práce ve stavebnictví,
36-57-E/01 Malířské a natěračské práce,
36-67-E/01 Zednické práce
75-41-E/01 Pečovatelské služby
Počet a skladba podporovaných oborů je průběžně upravována podle
požadavků trhu práce. Podpora polytechnického vzdělávání a řemesel
se vztahuje jak na žáky škol zřizovaných krajem, tak i na žáky
soukromých škol. Výše stipendia pro učňovské obory je 300 – 500,- Kč
za měsíc pro žáka.

Opatření
5.4

Prostřednictvím krajského měsíčníku „Zpravodaj školství Olomouckého
kraje“ a webových stránek Olomouckého kraje informovat pedagogickou
veřejnost o projektových a jiných aktivitách škol a školských zařízení a
neziskových organizací.
OŠSK (OŠM)1
Průběžně
Opatření plněno.
V uvedeném období byly v měsíčníku Zpravodaj školství pravidelně
publikovány odborné články zaměřující se na tématiku osob se
zdravotním postižením, stejně jako oblast na mulitikulturalitu a
problematiku sociálního vyloučení. Dílem šlo o metodicky zaměřené
statě, ve zbytku se jednalo o zpravodajství či publicistiku z různých akcí,
a to jak z hlediska dopadu veřejné správy (např. budování
bezbariérových škol), tak i příspěvky ze škol samotných.

Zodpovídá
Termín
Plnění

Opatření
5.5
Zodpovídá
Termín
Plnění

Podporovat vybavenost škol všech zřizovatelů kompenzačními
pomůckami z rozvojových a jiných programů MŠMT.
OŠSK (OŠM)1
Průběžně
Opatření plněno.
Od 1. 9. 2016 do teď platí vyhláška 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ta stanoví
kompenzační pomůcky a jejich normovanou finanční náročnost, která je
hrazena přímo ze státního rozpočtu. Takto hrazené kompenzační
pomůcky jsou doporučené školským poradenským zařízením dle potřeb
žáka. Kompenzační pomůcky se po jejich zakoupení stávají majetkem
příslušné školy.

Opatření
5.6

Rozšířit vybavenost speciálně pedagogických center pro osoby se
zdravotním postižením kompenzačními pomůckami za účelem jejich

Zodpovídá
Termín
Plnění

Opatření
5.7

Zodpovídá
Termín
Plnění

efektivního zapůjčování klientům formou průběžného vybavování
speciálně pedagogických center těmito pomůckami prostřednictvím
zapojení speciálně pedagogických center do rozvojového programu
MŠMT, případně realizací investičního projektu.
OŠSK (OŠM)1, PPP a SPC OK
Průběžně
Opatření plněno.
Krajský úřad v roce 2017 podpořil mimořádným financováním PPP a
SPC Olomouckého kraje. Tato finanční podpora sloužila především
k financování materiálního vybavení poradenských zařízení a
speciálních pomůcek. SPC Olomouckého kraje nemá fond
kompenzačních pomůcek k zapůjčování. Považuje tuto oblast za
značně problematickou především z oblasti právní, skladovací a
udržování fondu pomůcek – opravy, odpisy.
Kompenzační pomůcky klientům zapůjčuje SPC pro zrakově postižené,
Olomouc. Jejich pořízení financovali Rozvojovým programem MŠMT –
Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením
v roce 2016. V roce 2017 tento program nebyl vypsán.
SPC pro sluchově postižené, SPC logopedické a soukromé SPC
Hranice kompenzační pomůcky nemá a jejich půjčování klientům
nerealizuje.
Zajistit podporu sociální inkluze na středních školách v Olomouckém
kraji prostřednictvím budování bezbariérových přístupů a nákupem
kompenzačních pomůcek a zařízení pro studenty se speciálními
vzdělávacími potřebami v rámci projektů financovaných z Integrovaného
regionálního operačního programu, a dále prostřednictvím projektových
záměrů v rámci Integrované teritoriální investice Olomoucké
aglomerace. Realizovat podpůrná opatření vedoucí k posílení sociální
inkluze na středních školách v Olomouckém kraji, kde u studijních oborů
není vyžadována zdravotní způsobilost dle nařízení vlády č. 211/2010
Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším
odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
OŠSK (OŠM)1, OVZI (OI)1, OSR, školské PO OK
2020
Opatření plněno.
Sociální inkluze na středních školách byla podporovaná v roce 2017
realizací podpůrných opatření, která vyplývají ze zavedení „Společného
vzdělávání“ řízené vyhláškou 27/2017 Sb., o vzdělávání žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Z této vyhlášky
vychází i vybavení škol kompenzačními pomůckami a zařízeními určené
pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
V roce 2017 byla připravena projektová dokumentace na bezbariérový
přístup Obchodní akademie Olomouc, který bude realizovaný v roce
2018.
V rámci realizace projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání
Olomouckého kraje (KAP) byla provedena prioritizace projektových
záměrů škol a školských zařízení a byl vytvořen Seznam projektových
záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované

nástroje ITI, IPRÚ a CLLD (seznam). Projektové záměry uvedené
v seznamu řeší mimo jiné budování bezbariérových přístupů a nákup
kompenzačních pomůcek. Jedním z povinných témat KAPu je inkluze a
tato problematika se v rámci projektu řeší průběžně.
Příprava projektové dokumentace a podání projektů do IROP a do ITI
na zajištění bezbariérových přístupů a úprav u 6 středních škol.
Realizace úprav je plánována na rok 2018.
Opatření
5.8

Vybavit pracoviště Pedagogicko-psychologické poradny a Speciálně
pedagogického centra z důvodu společného vzdělávání a navýšit počet
úvazků psychologů o cca 8 úvazků a počet úvazků speciálních
pedagogů o cca 5 úvazků. Rozšířit místa poskytovaní služeb
Pedagogicko-psychologickou poradnou v Litovli, Uničově a Šternberku.

Zodpovídá
Termín
Plnění

OŠSK (OŠM)1, PPP a SPC OK
2018
Opatření plněno.
Olomoucký kraj v roce 2017 podpořil mimořádným financováním PPP a
SPC Olomouckého kraje. Tato finanční podpora sloužila především
k financování materiálního vybavení poradenských zařízení.
V rámci Rozvojového programu MŠMT na podporu navýšení kapacit ve
školských poradenských zařízeních v roce 2017 byl navýšen počet
psychologů o 3,2 úvazku a počet speciálních pedagogů o 14,1 úvazku
ve všech školských poradenských zařízení Olomouckého kraje.
Místa poskytování služeb Pedagogicko-psychologickou poradnou jsou
rozšířena na:
detašované pracoviště Litovel: ZŠ, DD a ŠJ Litovel, Palackého 938
Litovel, detašované pracoviště Šternberk: ZŠ Šternberk, Olomoucká 76,
detašované pracoviště Uničov: ZŠ Uničov, Haškova 211.

Opatření
5.9

Poskytovat metodickou podporu obcím, které zřizují základní školy,
a ředitelům základních škol zřizovaných obcemi při realizaci podpůrných
opatření v rámci inkluzivního vzdělávání.
OŠSK (OŠM)1
Průběžně
Opatření plněno.
Ředitelům ZŠ je udělován souhlas se zřízením asistenta pedagoga a se
zřízením tříd podle § 16 odst. 9 školského zákona. Telefonicky, ale i
osobně, jsou poskytovány informace či konzultace o způsobech
realizace různých podpůrných opatření jak pro žáky dle § 16 odst. 9
školského zákona, tak i pro žáky-cizince, kteří se vzdělávají v ZŠ.

Zodpovídá
Termín
Plnění

6. Zaměstnávání
Opatření
6.1
Zodpovídá
Termín
Plnění

Opatření
6.2

Zodpovídá
Termín
Plnění

Aktivně spolupracovat s Úřadem práce ČR při modelování nástrojů
aktivní politiky zaměstnanosti a ovlivňovat prostřednictvím Rady
hospodářské a sociální dohody jejich využití ve prospěch zlepšení
možností zaměstnávání osob se zdravotním postižením.
OSR
Průběžně
Opatření plněno.
Průběžně spolupracováno s ÚP a dalšími subjekty. ÚP je členem TPZ
OK a RHSD. Tématika zdravotně postižených je řešena v rámci
aktuálních témat předkládaných na jednáních.
V rámci Krajského úřadu Olomouckého kraje a příspěvkových
organizací Olomouckého kraje upřednostňovat naplňování povinného
podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením přímým
zaměstnáváním těchto osob před dalšími způsoby plnění této
povinnosti.
OKŘ, PO OK
Průběžně
Opatření plněno.
Příspěvkové organizace se zamýšlejí nad možnostmi naplňování
povinného podílu přímým zaměstnáváním osob se zdravotním
postižením. Ne vždy je to možné vzhledem ke specifickým činnostem,
pro které byly zřízeny (např. Archeologické centrum), potom,
v souladu s právní úpravou naplňují tuto povinnost tzv. náhradním
plněním.

7. Sociální služby
Opatření
7.1
Zodpovídá
Termín
Plnění

Opatření
7.2
Zodpovídá
Termín
Plnění

Pokračovat v procesu deinstitucionalizace služeb sociální péče pro
osoby se zdravotním postižením a toto hledisko zohlednit i při
plánování rozvoje pobytových služeb sociální péče.
OSV
Průběžně
Opatření plněno.
Proces deinstitucionalizace pokračuje u poskytovatele sociálních
služeb Nové Zámky, p. o.
Do střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb zahrnout rozvoj
služeb pro osoby vyžadující vysoce individualizovaný přístup (např. s
PAS, s poruchami chování).
OSV
2017
Opatření naplněno.
Rozvoj sociálních služeb pro uvedené cílové skupiny je obsažen
v opatřeních Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb
v Olomouckém kraji pro roky 2018-2020.
Problematika zajištění potřebné pomoci a podpory rodinám a lidem
s PAS se věnuje rovněž pracovní skupina, která byla vytvořena.
Informace pro osoby s PAS a jejich rodiny jsou na webu OK https://www.kr-olomoucky.cz/problematika-osob-s-poruchouautistickeho-spektra-pas-cl-3570.html
Probíhá příprava investiční akce – vybudování specializované služby
pro cílovou skupinu osob s PAS v Olomouci.

Opatření
7.3
Zodpovídá
Termín
Plnění

Zajistit průběžnou aktualizaci Elektronického katalogu poskytovatelů
sociálních služeb v Olomouckém kraji.
OSV
Průběžně
Opatření plněno.
Katalog poskytovatelů sociálních služeb je průběžně aktualizován.

Opatření
7.4
Zodpovídá
Termín
Plnění

Poskytovat poradenství pro poskytovatele sociálních služeb v oblasti
přípravy a čerpání finančních prostředků z ESIF.
OSV, OSR
Průběžně
Opatření plněno.
Poskytovatelé sociálních služeb měli v roce 2017 možnost využít
Zásobník projektových námětů Olomouckého kraje, prostřednictvím
kterého zaregistrovaný uživatel získá přehled o všech dotačních
příležitostech na jím stanovený projektový námět. Dále připravované
výzvy v rámci ESIF byly v roce 2017 představovány v rámci pracovní
skupiny Sociální oblast. Tato pracovní skupina vznikla pod Regionální

stálou konferencí pro území Olomouckého kraje a jejími členy jsou
mimo jiné i Agentura pro sociální začleňování nebo Unie neziskových
organizací Olomouckého kraje a další regionální partneři.
Opatření
7.5
Zodpovídá
Termín
Plnění

Iniciovat a pořádat aktivity (jednání, kulaté stoly, workshopy,
konference) ke zvýšení informovanosti a podpoře aktivit vedoucích k
sociálnímu začleňování osob do společnosti s důrazem na
mezirezortní spolupráci a participaci osob se zdravotním postižením.
OSV
Průběžně
Opatření plněno.
V rámci Projektu OK probíhají aktivity zaměřené na meziresortní
spolupráci (např. reforma psychiatrické péče).

8. Neformální pečovatelé
Opatření
8.1
Zodpovídá
Termín
Plnění

V rámci výzev ESIF zajistit vzdělávání neformálních pečovatelů s
důrazem na péči o sebe (pečující osoby).
OSV ve spolupráci se vzdělavateli
Průběžně
Opatření plněno.
Průběžně byly monitorovány možnosti a aktivity podpory neformálních
pečovatelů.
Ve spolupráci s Diakonií ČCE připraven workshop „Podpora rodinných
pečujících“ – zkušenosti s projektu „Pečuj doma a s námi“, který se
uskutečnil 5. 1. 2018.

Opatření
8.2
Zodpovídá
Termín
Plnění

Prověřit možnosti podpory neformálních pečovatelů umožňující
relaxaci pečovatelů.
OSV
2017
Opatření plněno.
V rámci Projektu OK proběhl workshop pro pečující - rodiče dětí s PAS.
Lektorem byl dr. Hynek Jůn z Národního ústavu pro autismus, Praha,
který se dlouhodobě problematikou osob s PAS zabývá. Součástí
projektu OK jsou rovněž odlehčovací pobyty pro rodiny s dětmi s PAS.

9. Zdravotnictví
Opatření
9.1
Zodpovídá
Termín
Plnění

Vést seznam registrovaných zdravotnických zařízení s možností
bezbariérového přístupu.
OSV ve spolupráci s OZ
Průběžně
Opatření plněno.
Probíhá průběžný monitoring registrovaných zdravotních zařízení
s možností bezbariérového přístupu. Vzhledem k velkému počtu těchto
zařízení se zvažuje spolupráce se studenty, kteří by byli proškolení a
monitoring by prováděli.
Při kontrolách zdravotnických zařízení se do protokolu zaznamenává i
informace o existenci bezbariérového přístupu.

Opatření
9.2

Podporovat zvyšování informovanosti zdravotnických pracovníků
poskytujících zdravotní služby v organizacích zřizovaných Olomouckým
krajem o specifických potřebách zejména v oblasti komunikace s
osobami se zdravotním postižením.
PO OK
Průběžně
Opatření plněno.
V rámci pracovní skupiny PAS byla problematika diskutována.
Dohodnuto vyvolat jednání zejména s ředitelem Zdravotnické
záchranné služby OK (pozn. proběhlo v roce 2018, byla připravena
prezentace pro členy výjezdových skupin ZZS OK).
V příspěvkových organizacích probíhají vzdělávací akce a školení. OLÚ
Paseka – vypracován Standardní doporučený postup zásad komunikace
s pacienty se zdravotním postižením; vzdělávací akce pod vedením
lektorky PhDr. Mgr. Naděždy Špatenkové, Ph.D., MBA.

Zodpovídá
Termín
Plnění

Opatření
9.3
Zodpovídá
Termín
Plnění

Zajistit možnost individuálních konzultací (telefonická, osobní, e mailová) směřujících k vyhledání vhodného poskytovatele zdravotních
služeb s ohledem na specifické potřeby osoby se zdravotním postižením
(zejména týkající se bezbariérovosti).
OZ
Průběžně
Opatření plněno.
Dohodnuta s vedoucím OZ možnost individuálních (osobních,
telefonických nebo emailových) konzultací při vyhledávání vhodného
poskytovatele zdravotních služeb s ohledem na specifické potřeby osob
se zdravotním postižením.
OZ: V Národním registru poskytovatelů zdravotní péče NRPZS není
zaznamenávána informace o bezbariérovosti ZZ. Konzultace probíhají
v linii osobních zkušeností.
Pracovníci OZ absolvovali kurz „Profesionální přístup k nevidomým
klientům a návštěvníkům úřadů“ a seznámili se s webovými stránkami s
možností online tlumočení do ČZJ.

10.

Kultura, sport a volný čas

Opatření
10.1
Zodpovídá
Termín
Plnění

Podporovat pořizování haptických modelů kulturních památek.

Opatření
10.2
Zodpovídá
Termín
Plnění

Informovat na webových stránkách kraje o objektech a trasách
s bezbariérovými přístupy.
OSV ve spolupráci s OŠSK (OSKPP)1
Průběžně
Opatření zatím neplněno.

Opatření
10.3

Podporovat zpřístupňování kulturních památek, fondů muzeí a
knihoven ve smyslu Metodiky tvorby, realizace a hodnocení kvality
edukačních programů v oblasti péče o kulturní dědictví pro účastníky
se speciálními vzdělávacími potřebami a Metodické příručky pro práci
knihoven s uživateli s postižením.

Zodpovídá
Termín
Plnění

OŠSK (OSKPP)1, PO OK
Průběžně
Opatření plněno.
Vlastivědné muzeum v Olomouci – budova má bezbariérový přístup,
popisky v Braillově písmu v expozicích Příroda Olomouckého kraje a
Olomouc – patnáct století města;
Muzeum Komenského v Přerově – zahájení spolupráce na projektu
„Odstraňování bariér osobám se zrakovým postižením na území
města Přerova a výroba haptického modelu“ spolu s TyfloCentrem
Olomouc – výroba haptického dřevěného modelu zámku;
Vlastivědné muzeum v Šumperku – využití při výstavách haptických
prvků a textů v Braillově písmě.

Opatření
10.4

Zvážit možnost dotačního programu/titulu podporujícího odstraňování
bariér a zpřístupňování kulturních památek, fondů muzeí a knihoven
v Olomouckém kraji osobám se zdravotním postižením.

Zodpovídá
Termín
Plnění

OŠSK (OSKPP)1
2017
Dotační program nebyl připraven.

OŠSK (OSKPP)1
Průběžně
Opatření plněno.
Po Muzeum Komenského Přerov byl vyroben haptický model zámku
Přerov, který byl slavnostně předán k užívání dne 16. 1. 2018. Model
obsahuje všechny výrazné stavební a architektonické prvky podle reálné
skutečnosti. Je vyroben ze dřeva, což je kvalitní materiál odolný vůči
poškození a pro hmatové prohlížení velmi příjemný. Je doplněn
stručným textovým průvodcem ve zvětšeném a Braillově písmu.

11.
Opatření
11.1
Zodpovídá
Termín
Plnění

Naplňování KPVP
V dotačních programech/titulech Olomouckého kraje do systému
hodnocení žádostí začlenit kritérium zohledňující soulad s KPVP
(vyrovnáváním příležitostí pro osoby se zdravotním postižením).
Jednotlivé odbory KÚOK administrující vyhlášené dotační
programy/tituly
Průběžně
Opatření plněno.
OSR: V dotačních programech OSR je hodnoceno kritérium souladu
se Strategií rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje, která
zahrnuje prioritu B.3 Zmírňování sociálního vyloučení, jež se věnuje i
osobám s postižením.
OKH: S ohledem na nastavení a zaměření dotačních titulů v oblasti
cestovního ruchu a vnějších vztahů nebyly kritéria zohledňující soulad
s KPVP doplněny přímo, nicméně při hodnocení konkrétních žádostí
k nim bylo přihlíženo. Pokud to nastavení dotačních titulů pro rok 2019
umožní, budou kritéria zohledňující soulad s KPVP zařazeny přímo do
systému hodnocení žádostí.

Opatření
11.2

Zodpovídá
Termín
Plnění

Zajistit pokračování činnosti Pracovní skupiny k problematice
Krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním
postižením minimálně v dosavadním rozsahu za účasti zástupců
krajské samosprávy a Národní rady osob se zdravotním postižením
Olomouckého kraje a dalších organizací hájících zájmy osob se
zdravotním postižením.
OSV
Průběžně
Opatření plněno.
V průběhu kalendářního roku 2017 se uskutečnila dvě jednání PS
KPVP.

Opatření
11.3
Zodpovídá
Termín
Plnění

Zajistit každoročně z rozpočtu Olomouckého kraje finanční prostředky
k naplňování opatření realizovaných prostřednictvím dotačních
programů/titulů.
Jednotlivé odbory KÚOK
1x ročně
Opatření plněno.
OSR: V roce 2017 proběhla příprava projektové dokumentace a
podání projektů do IROP a do ITI na zajištění bezbariérových přístupů
a úprav u 6 středních škol. Případné náklady na projektovou
dokumentaci a studie proveditelnosti byly hrazeny z rozpočtu
Olomouckého kraje. Některé náklady jsou součástí schválených
projektů a budou proplaceny při realizaci projektů v roce 2018.
Schválené projekty mají spoluúčast 10 % z rozpočtu Olomouckého
kraje. Tyto náklady byly zahrnuty do rozpočtu Olomouckého kraje na
rok 2018.

OKH: V roce 2017 z dotačního titulu Podpora turistických regionů
Jeseníky a Střední Morava byly poskytnuty dotace na projekty
s pozitivním dopadem na osoby se zdravotním postižením:
a) Rekonstrukce sociálního zařízení na koupališti v Lošticích (Město
Loštice; 350 000 Kč; mj. vybudování WC + sprchy pro hendikepované
občany)
b) Oživení turistického potenciálu řeky Moravy v Olomouci (Řeka
Morava pro Olomouc, z. s.; 520 000 Kč; spuštění druhé lodi Marie
Terezie vhodné i pro osoby se zdravotním postižením)
Mimo dotační tituly:
a) Seniorské cestování 2017 – již druhým rokem zařazeny 3 speciální
výlety pro osoby se zdravotním postižením (organizace ve spolupráci
s Krajskou radou seniorů, Národní rada osob se zdravotním
postižením, Klub diabetiků Přerov, Svaz postižených civilizačními
chorobami Přerov)
b) Handy cyklomaraton 2017 – organizační zajištění průjezdního bodu
na Svatém Kopečku
Opatření
11.4
Zodpovídá
Termín
Plnění

Pravidelně informovat Radu Olomouckého kraje o naplňování KPVP
OSV ve spolupráci s příslušnými odbory a PO dle stanovených
zodpovědností
1x ročně, vždy nejpozději do 30. 6. za předchozí kalendářní rok
V 1. čtvrtletí 2018 proběhlo zjišťování informací o způsobu naplňování
KPVP v roce 2017, následně byly výstupy zpracovány a předloženy po
diskusi v rámci PS KPVP dne 15. 6. 2018 k informaci ROK dne 23. 7.
2018.

Zpracoval odbor sociálních věcí KÚOK z informací příspěvkových organizací a
jednotlivých dotčených odborů KÚOK.

