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Cíle projektu 

• aktivity na podporu, pomoc a poradenství studentům se 

specifickými vzdělávacími potřebami (SVP) 

• vytvoření nebo zkvalitnění technických a systémových  

podmínek pro studenty se SVP 

• odstranění mechanických i emočních bariér  

• změny v chápání a přístupu k různým druhům handicapů 

• vyšší informovanost akademických a administrativních 

pracovníků  o potřebách studentů se SVP 

http://projekty.upce.cz/handicapy/index.html 

 

 

 

 

Klíčová aktivita č. 1 – Poradenství pro studenty se SVP 

• studijní poradenství  - uplatnění v praxi, volba oboru, adaptace na VŠ 

• psychologické poradenství  - řešení studijních a osobních obtíží, osobnostních poruch, podpora 

při zvládání stresových stavů, nácvik koncentrace a sociálních dovedností 

• profesní poradenství – orientace na trhu práce, pozitivní sebeprezentace, spolupráce s ÚP 

• speciálně pedagogické a sociální poradenství. 

• rehabilitační péče – spolupráce KTS, podpora kondice studentů se SVP 

• zapůjčování kompenzačních pomůcek 
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Komplexní systém odborného poradenství a konzultací 

Workshopy 

Workshopy zaměřené na podporu profesní orientace, 

sebepoznání, práce s handicapovanými a jejich inkluze 

• jak se stát dobrým asistentem 

• jak zvládat psychickou zátěž 

• komunikační dovednosti 

• assessment centrum 

• jak psát životopis… 

Klíčová aktivita č. 2 - Odstraňování bariér 

a překážek mobility 

 Bezbariérové vstupy v univerzitním kampusu 

Realizované úpravy 

• rekonstrukce sociálních zařízení pro handicapované v objektu Dopravní fakulty Jana 

Pernera,  menzy a v technologickém pavilonu v Doubravicích 

• zpřístupnění technologického pavilonu v Doubravicích pro imobilní osoby (schodišťová 

plošina, výtah, úrovňový nájezd) 

• zřízení bezbariérového přístupu do výukového objektu EA 

Další plánované rekonstrukce 

• výměna vstupních dveří v objektu kolejí blok C (automatické dveře) 
• rekonstrukce sociálního zařízení pro handicapované v objektu kolejí blok C 

Klíčová aktivita č. 3 - Systémová podpora 

studentů se SVP 

• metodický celouniverzitní pokyn pro podporu 

studentů se SVP 

• standardizace pravidel, podmínek a postupů, jednotné 

uplatňování na UPa 

• ošetření systému organizace, péče a speciálního 

přístupu ke studentům se SVP 

• usnadnění absorpce do běžného studijního života 

• deklarace přístupu univerzity ke studentům se SVP 

Klíčová aktivita č. 5 - Podpora spolupráce UPa se 

středními školami v regionu a zvyšování odborných 

kompetencí akademických a administrativních 

pracovníků 

• deklarace otevřenosti studijního prostředí pro studenty se SVP 

• zvýšení odborné kompetence a znalostí pracovníků UPa v souvislosti s 

výukou, komunikací a pomocí studentům se SVP 

• kurzy speciální pedagogiky, kurz první pomoci se zaměřením na pomoc 

studentů s epilepsií, hypoglykemií a diabetiky 

• speciální informační akce pro výchovné poradce SŠ  

  – vzájemný dialog (dny otevřených dveří, konzultace) 

• informační materiály 

• cíl: porozumět, přizpůsobit obsah a formu                                                      

přístupu a informací, získat jistotu                                                                                 

v celkovém přístupu ke studentům se SVP 

Zážitkový seminář    
 „Zažij si na vlastní kůži“ 

Klíčová aktivita č. 4 - Zavedení přístupnosti studijního prostředí 

prostřednictvím inovace studijních oborů 

• synergie materiálního, technického a individuálního přístupu 

• zpřístupnění obsahu vzdělávání studentům se SVP (např. převod textů do hlasového výstupu) 

• zpřístupnění literatury k vybraným předmětům 

• zavedení konzultačních hodin (doučování, individuální výuka, modifikované zkoušení) 

• inovace celouniverzitního předmětu TV Alternativní pohybové aktivity  - předmět vhodný pro 

studenty s pohybovým, zrakovým i sluchovým omezením 

• nabídka rovných příležitostí, zavedení přímé komunikace se studenty, minimalizace stresu, 

předcházení studijnímu zaostávání a předčasnému ukončování studia 
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