
Průvodce pro rodi če 
hendikepovaných d ětí &

děti s ohroženým vývojem .                                                  



Tato příručka je určena pro rodiče dětí s rizikovým vývojem, 
děti z udržovaného těhotenství, dětí z předčasného porodu, 
neočekávané komplikace u porodu, nedonošené děti…

Příručku vytvořila maminka, dle svých zkušeností…

Mateřská dovolená & rodi čovský p říspěvek:

Mateřská dovolená
Datum nástupu na mateřskou dovolenou rozhoduje gynekolog podle stanoveného 
termínu porodu a předá Vám patřičný formulář. Datum nástupu musí spadat do období
6 až 8 týdnů před termínem porodu. Částka mateřské dovolené je stanovena jako 70% 
denního vyměřovacího základu. 
Mateřská dovolená v současné době trvá 28 týdnů. Pokud se narodí dvě a více dětí, 
trvá mateřská dovolená 37 týdnů. 

Rodičovský p říspěvek ( 2 – 3 – 4 roky )
Navazuje hned po ukončení mateřské dovolené. 
Je jen a jen na rodičích jak dlouho zůstanou doma s dítětem…
Od toho se odvíjí výše příspěvku od státu, jsou hned 3 varianty rodičovského 
příspěvku, celkem lze od státu čerpat 220.000Kč.



Pokud již tušíte, že Vaše děťátko není zcela zdravé, je dobré dítě pojistit.
( na úraz, trvalé následky, hospitalizace … ).
A to co nejdříve, klidně už před ukončeným 1 rokem.

V 1 roce dítěte se většinou uzavírá momentální diagnóza dítěte, tuto zprávu Vám vypracuje 
Váš pediatr, neurolog…
Tuto lékařskou zprávu budete potřebovat takřka na vše…
Je známo, že pro hendikepované dít ě jsou nejd ůležitější první 3 roky života , vřele 
doporučuji věnovat se naplno cvičení dle Vojtovi metody, podporovat mozek = Glycin.

Při nadstandartním očkování ( Prevenar 13, očkování proti klíšťové encefalitidě, … )
si vždy od Vašeho pediatra vyžádejte účet.
Na základě této účtenky si u zdravotní pojišťovny Vašeho děťátka můžete zažádat o 
finanční příspěvek, většinou má vakcína trojí očkování po cca 500Kč, zdravotní pojiš ťovna 
přispívá 1x za rok 500K č = jedna dávka očkování.
( Bohužel né každá pojišťovna takto přispívá… )

Raná péče
Na internetu si podle Vašeho bydliště vyhledejte pro Vás nejbližší poradnu. Tato poradna je 
pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením & ohroženým vývojem a to od 0 do 7 let věku 
dítěte.

http://brno.ranapece.cz
http://www.dorea.cz/ http://www.apla.cz/ http://www.tamtam-olomouc.cz/
http://www.arpida.cz/ http://www.dotyk2.cz/o-nas/ http://oslogo.cz/sluzby/rana-pece

Pracovnice z těchto poraden dojede k Vám domů, doporučí kompenzační pomůcky &
odborné lékaře & poradí se sociálními dávkami, vše zdarma…



Seznam nejnavšt ěvovan ějších léka řu pro nedonošené & hendikepované d ěti:
Pediatr ( podle Vašeho bydliště )
Vyžádejte si individuální plán očkování, hendikepované děti mívají problémy, pozor na 
živé vakcíny ( Priorix… )!!!

Riziková poradna ( FN Brno Dětská ) 
Mudr.Lia Elsnerová, Černopolní 9, Brno 625 00, tel: 532 234 401 

Neurolog 
Mudr .        Šlapal, Masarykova 12, Blansko 679 61, tel: 516 426 435
EEG ( FN Brno Dětská ) U dětí s DMO je potřeba sledovat EEG, kvůli možné epilepsii.
Černopolní 9, Brno 625 00, tel: 532 234 933  
Mudr. Jan Hájek 585 757 137, Olomouc
Mudr. Jan Kraus, FN Motol Praha, 244 433 361 = Botox…
Rehabilitace ( FN Brno Dětská ) 
Mudr. Radek Brauner, Černopolní 9, Brno 625 00, tel: 532 234 239

Oční ( FN Brno Dětská ) 
Mudr. Marie Holoušová, Černopolní 9, Brno 625 00, tel: 532 234 356 ( pouze ve středu ) 

Alergologie ( FN Brno Dětská ) 
Mudr. Ondřej Rybníček, Černopolní 9, Brno 625 00, tel: 532 234 469

Fyzioterapie ( podle Vašeho bydliště )
Emilie Vallová 549 413 824, Tišnov (ut & čt, volat po 18Hod) 
DLPP Boskovice…



Seznam nejnavšt ěvovan ějších léka řu pro nedonošené & hendikepované d ěti:

Ortopedie ( FN Brno Dětská ) 
Murd. Bořek Crha, Černopolní 9, Brno 625 00, tel: 532 234 423 ( PO a ČT )
Mudr. Jan Poul, Černopolní 9, Brno 625 00, tel: 532 234 427 ( UT a PA )

Psychologie ( FN Brno Dětská ) 
Mudr. Lenka Budínová, Černopolní 9, Brno 625 00, tel: 532 234 913

Logopedie ( FN Brno Dětská ) 
Černopolní 9, Brno 625 00, tel: 532 234 220

Foniatrie ( hlas & řeč & sluch )
Nechejte dítěti zkontrolovat dolní uzdičku = kvůli mluvení, horní uzdičku = růst zubů

O.R.L. ( FN Brno Dětská ) Černopolní 9, Brno 625 00, tel: 532 234 443 

Gastroenterologie ( FN Brno Dětská ) 
MUDr. František Jimramovský, Černopolní 9, Brno 625 00, tel: 532 234 226
Může psát recept na mléko ( Nutrion = bežná cena cca 300Kč, s receptem -50%Kč )

Dětská Gynekologie ( Obilní Trh ) 
Obilní Trh 11, Brno 625 00, tel: 532 238 299 

Zubní ( podle Vašeho bydliště )
Od 2 let dítěte.



Seznam nejnavšt ěvovan ějších léka řu pro nedonošené & hendikepované d ěti: 

Logopedi:

Centrum d ětských odborných zdravotnických služeb Brno 533 302 275
http://www.cdozs.cz

Logopedický stacioná ř, Synkova 544 210 127
synkova@cdozs.cz 

Mgr.Jan Dezort 607 802 822
http://www.dobralogopedie.cz

Mgr.Kejíková Anna 605 945 206 ( specializace na problém s příjmem potravy )
akejikova@seznam.cz

Soukromá klinika LOGO s.r.o. 777 675 233
http://www.logoped.cz/

FN Brno, Klinika d ětské ORL – Logopedická ambulance 532 234 544 

SPC pro vady řeči 543 245 245
http://www.zslogo.cz/specialne-pedagogicke-centrum.php



Možnost návšt ěvy dít ěte předškolního za řízení:

Dítě mladší 2 let v ěku může navšt ěvovat jesle, mateřskou školu nebo jiné obdobné
zařízení pro děti předškolního věku v rozsahu max. 46 hodin m ěsíčně.

Dítě dlouhodob ě zdravotn ě postižené nebo dlouhodob ě těžce zdravotn ě postižené
může navšt ěvovat jesle, mateřskou školu nebo jiné obdobné zařízení pro děti předškolního 
věku v rozsahu nepřevyšujícím 6 hodin denn ě.

Dítě dlouhodob ě zdravotn ě postižené nebo dlouhodob ě těžce zdravotn ě postižené dít ě
může bez omezení navšt ěvovat přípravnou třídu základní školy nebo školu poskytující
základní nebo střední vzdělání.

Dítě může navštěvovat léčebně rehabilitační zařízení nebo mateřskou školu nebo její třídu 
zřízenou pro zdravotně postižené děti nebo jesle se zaměřením na vady zraku, sluchu, řeči a 
na děti tělesně a mentálně postižené v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denn ě.



Od 1 roku dít ěte:
Od ukončeného 1 roku má dítě nárok na lázně, a to 2x za rok a nebo 
2x za rok na pobyt v lé čebně, také je možno pobyty kombinovat 2x lázně a 2x léčebna…
Počet pobytů záleží na Vaší pojišťovně, kolik Vám toho schválí…

http://www.janske-lazne.cz/cs/
http://www.detskelecebny.cz/boskovice/index.php
http://www.luze.cz/uvodni-stranka.html
http://www.sanatoria-klimkovice.cz/

Doporučuji registraci zdarma & získat 50% slevy, na vše možné…
Například na pobyt v léčebně: http://www.rodinnepasy.cz/cs/poskytovatel.php?id=7024

Vše se řeší přes pediatra ( ten napíše žádost) a následně přes zdravotní pojišťovnu. 

Dětem od ukončeného 1 roku je umožněn ,,léčebný pobyt,, v 
Dětské Lé čebně Pohybových Poruch v Boskovicích. 

Pokud je dítě pojištěno u VZP, tak lze přes Vašeho pediatra zažádat o ,,léčebný pobyt,,
pro Vaše dítě v době trvání max. 5 měsíců.

Pokud je dítě pojištěno u Min.Vnitra pojišťovny či jiné, lze tento ,,léčebný pobyt,, využít v 
max. době trvání pouze 3 měsícu.

Tento pobyt pro dít ě je BEZ DOPROVODU.
Vaše dítě můžete navštěvovat a brát si ho domů na víkendy. 



Od 1 roku d ítěte:

Průkazka ZTP a nebo ZTP/ P
O průkazku si lze zažádat na Úřadu práce Čr ( sociální odbor ) www.socialni-davky-2014.eu
Sociální zaměstnankyně přijde k Vám domů.
Tuto průkazku, její kopii vždy dokládejte při podávání žádosti o ro ční vrácení dan ě, 
( růžový formulář na finančním úřadě ) Za děti se ZTP/ P Vám vrátí dvojtou daň!!! ☺

Známku na auto
Také přes Úřad práce Čr ( sociální odbor ). 
Slouží k parkování a také jako dálni ční známka .

Příspěvek na mobilitu
Opět přes Úřad práce Čr ( sociální odbor ) jedná se o 400Kč měsíčně.
Sociální zaměstnankyně přijde k Vám domů. 
,,Cesťák,, = vydá Váš pediatr. Při návštěvě lékaře mimo Vaše bydliště
Vám lékař dá na cesťák razítko = pojišťovna Vám proplatí náklady na                                         
cetsu……

Příspěvek na pé či
Žádá se přes Úřad práce Čr ( sociální odbor ). 
Sociální zaměstnankyně přijde k Vám domů. 
I. až IV. stupeň, max. do 18 let dítěte, pak následuje invalidní důchod, příspěvek na péči zůstává.
Dětem do 3 let se většinou dáva pouze I. stupeň = máte rodičák… Po 3 roku, žádejte znovu = o 
vyšší stupeň…
V případě dvojčat, kdy obě mají zdravotní problém, mohou doma na ,,pečováku,, zůstat oba rodiče.
2 děti = 2 pečující osoby, rodiče si děti rozdělí pro S.O.C. se všechny formuláře vyplňují zvlášť, 
rodiče si děti rozdělí a každý má své příspěvky zvlášť. 



I. stupe ň 3.000Kč (lehká závislost) 
II. stupe ň 6.000Kč (středně těžká závislost)
III. stupe ň 9.000Kč (těžká závislost)+ 2.000Kč (musí se zažádat,od 4 do 7 let)
IV. stupe ň 12.000Kč (úplná závislost)+ 2.000Kč (musí se zažádat,od 4 do 7 let)

Váš pobyt doma = Vaše péče o osobu blízkou, všechny roky se Vám počítají do 
Vašeho důchodu…

http://portal.mpsv.cz/soc/ssl/prispevek

V případě nízkých rodinných p říjmů, lze zažádat o příspěvek 2.000Kč
měsíčně, dokládají se všechny rodinné příjmy.

Po vyjádření ÚP o stupni závislosti, v případě Vašeho nesouhlasu se dá na toto 
rozhodnutí odvolat, zažádat o přezkoumání, zvýšení stupně závislosti…

Odvolání je potřeba sepsat s právníkem se sociálně právním zaměřením.

Lze využít právníka z charit = bezplatná pomoc…
http://dchb.charita.cz/nase-oblastni-charity/

V této fázi bojujete o kvalitu života Vašeho hendikepovaného dítěte,
finance které je možno od státu získat jsou určeny pro Vaše dítě
na nákup potřebných pomůcek, lázeňské pobyty…

Důležité je se ničeho nebát a o vše bojovat, pokud bude zapotřebí, 
využít právních služeb, nebát se podat odvolání, vyjádřit Váš nesouhlas…



Příspěvek na pé či o osobu blízkou ( postižené dítě )

10 bodu, podle kterých se posuzuje výše závislosti na osob ě blízké
http://www.tigeragency.cz/poradenstvi_3.php

Mobilita
Osoba je schopna zvládat pohybovat se chůzí krok za krokem, popřípadě
i s přerušováním zastávkami, v dosahu alespoň 200 m.

Orientace
Osoba je schopna poznávat a rozeznávat zrakem a sluchem, orientovat se v obvyklém 
prostředí…

Komunikace
Osoba je schopna dorozumět se a porozumět, a to mluvenou srozumitelnou řečí. 

Stravování
Osoba je schopna, nápoj nalít, stravu naporcovat, najíst se a napít.

Oblékání a obouvání
Osoba je schopna oblékat se a obouvat se, svlékat se a zouvat se.



Příspěvek na pé či o osobu blízkou ( postižené dítě )

Tělesná hygiena
Osoba je schopna použít hygienické zařízení, je bez plen.

Výkon fyziologické pot řeby
Osoba je schopna včas používat WC, vyprázdnit se, provést očistu, používat 
hygienické pomůcky.

Péče o zdraví
Osoba je schopna sama používat potřebné léky, pomůcky…

Osobní aktivity
Osoba je schopna vstupovat do vztahů s jinými osobami, vzdělávání, zaměstnání.

Péče o domácnost
Osoba je schopna nakládat s penězi…

Kolik bodů nezvládá Vaše dítě? 3 body = I. stupe ň závislosti = 3.000Kč

Nezávazně na uznaném stupni příspěvku si rodič může neomezeně vydělat, po 
skončení RD se může rodič vrátit na HPP zpět do svého zaměstnání…
S.O.C. Vás sama kolem 3 roku děťátka kontaktuje a přešetří stupeň závislosti, 
většinou zvýší sptupeň. 
,,Pečovák,, jsou peníze Vašeho dítěte, pokud zajistíte pro dítě školku & hlídání, tak 
Vám nic nebrání k návratu do zaměstnání…



Užitečné informace & typy & rady:

Levné plínky, ubrousky, mléko, kosmetika… :
http://www.feedo.cz/shop/uvodni-stranka.html

Ostatní rehabilita ční & kompenza ční pom ůcky:
Pokud Vám pojišťovna & ÚP neschválila požadovanou pomůcku, lze požádat o 
pomoc tgz nadace.

Přes nadace lze nap říklad pro dít ě zajistit:
Tříkolku, kolo, žídly na studium, jídelní židly, iPod …

http://zivotdetem.cz/akce/blesk-srdce-pro-deti/
http://www.kontobariery.cz/home.aspx
http://www.ztpbazar.cz/ ( bazarové věci ke koupi )
http://blansko.charita.cz ( lze si za min. poplatek zapůjčit potřebné vybavení, např.        

stůl na cvičení dle Vojtovi metody… )



Od 2 let d ítěte:

Kočárek 
( je majetkem ZP, nelze jej prodat , až ho nebudete potřebovat, vrací se výrobci )
Ortéza na chození ( zůstává ve Vašem vlastnictví )
O tyto kompenzační pomůcky se žádá přes Vaši zdravotní pojišťovnu.
Seznam věcí, které hradí ZP: ( sazebník  ZP 2013 )
http://www.vzp.cz/poskytovatele/ciselniky/zdravotnicke-prostredky 
Výrobci:
http://www.patron.eu/cs/reha http://www.ottobock.cz
http://www.r82.cz/ http://www.benecykl.cz
http://www.rql.cz/ http://www.rql.cz/cz_nabytek.html 
http://www.leckey.com/
Ortézy na chození, dlahy, korzety …
http://www.ms-protetik.cz

Nejnov ější pomůcky pro hendikepované se prezentují 1x za 2 roky v Brn ě na BVV .
http://www.bvv.cz/

Neurolog, nebo rehabilita ční léka ř Vám vypíše na tyto věci žádanku, ta se zasílá
na schválení do Vaší zdravotní pojišťovny.
Autoseda čka ( rodič doplácí 10% z celkovém ceny )
Žádá se přes Úřad práce Čr ( sociální odbor, formulář:Žádost o speciální pomůcku )
Toto vybavení je po dobu 5 let majetkem SOC , po uplynutí této doby jej můžete 
prodat, pokud je pro Vás nepotřebným. A popřípadě zažádat si o nové…
http://www.patron.eu/cs/reha/reha-produkty/detsky-program/autosedacky



Vertikaliza ční zařízení & chodítka: 

http://www.r82.cz/produkty/vertikaliza%C4%8Dn%C3%AD-
za%C5%99%C3%ADzen%C3%AD-/rabbit/c-23/c-71/p-182/?sku=48549 

http://www.pomuckyzdravotnicke.cz/detska-choditka.html 

http://www.pomuckyzdravotnicke.cz/vertikalizacni-stojany.html 

S přesným postupem jak docílit k pot řebnému vybavení pro Vaše hendikepované
dítě, Vám detailně pomůže přímo sám výrobce…



Od 2 let dít ěte:

Stacioná ře

Logopedický stacioná ř, Synkova, Brno Líšeň, 544 210 127 (Mudr. Nekvapilová)
Dětské rehabilita ční centrum Medvídek, Kyjevská, Brno Starý Lískovec, 547 211 504

Jihomoravské d ětské centrum specializované zdravotní pé če, příspěvková org
anizace ( Dětská léčebna pohybových poruch Boskovice)
Boskovice, 516 452 924

Betany – Boskovice, 516 417 351

Kociánka – denní stacioná ř, Brno 515 504 271

Vlaštovka – d ětský rehabilita ční stacioná ř, Hodonín 518 352 154

Denní stacioná ř DOMINO, Brno Žabov řesky, 541 213 164

Denní stacioná ř Toník, Veselý nad Moravou, 518 322 390

Zámeček Střelice – denní stacioná ř, Střelice, 547 422 817 (mentálně postižené)

Domov NARNIE, Mokrůvky,  519 423 195

Utiris , denní stacionář, Břeclav



Od 3 let dít ěte:
Osobní automobil
Žádá se přes Úřad práce Čr ( sociální odbor,formulář: Žádost o speciální pomůcku )
Maximální výše příspěvku je: 200.000Kč

V případě zamítnutí Vaší žádosti na osobní automobil, se leze odvolat…
A nebo po cca 6 měsících podat novou žádost.

Příspěvek na osobní automobil se přiděluje 1x za 10 let . 
Po uplynutí této doby lze zažádat o nové auto, nový příspěvek…

Přes S.O.C. pro Vaše dít ě se dá řešit: 
auto, autosedačka, komponenty do a k PC ( klávesnice, myš, PC programy…)

Pro dosp ělé: rampy pro vozíčkáře, úprava osobního automobilu, stavební práce 
spojené s rozšířením dveří či úpravy koupelny, vodící pes = od 15 let… Více info 
Vám sdělí na S.O.C.

Plínky
Žádá se přes Vaši zdravotní pojišťovnu.
Neurolog & rehabilitační a nebo pediatr Vám vypíše žádanku s tou zajdete pro Vás 
do nejbližší lékárny a ta pleny objedná, lze je doručit i přímo k Vám domů.
Boty
Pokud Vám Váš ortoped či rebabilitační lékař doporučí speciální obuv, máte nárok 
1x za 4 měsíce na botičky zcela nové ( DZO, ESSI = výrobci )
( lékař napíše žádanku, kterou Vy zašlete na zdravotní pojišťovnu… )

1.000Kč hradí Vaše pojiš ťovna a zbytek doplácí rodi če.
U každé nové žádosti je třeba VŽDY žádat o větší číslo botiček…



Kolem 3 roku života je dobré vyhledat LOGOPEDA , ideální je Logoped s praxí s 
hendikepovanými dětmi…

http://www.specialniskola.blansko.net/

Zde Vám Vaše dítě vyšetří i psycholog, získáte tak zdravotní posudek ohledně mentální
zralosti Vašeho dítěte…
Díky tomuto vyšetření & ohodnocení Vašeho dítěte na kolikátý měsíc odpovídá, či jaký stupeň
mentální retardace má (nízký / střední / těžký).
Nastaví individuální plán pro logopeda…



Pro děti od: 0- 12 let

Montessori - vzd ělávací rodinné centrum .

Montessori tvoří ucelený a propracovaný vzdělávací systém , který respektuje vývojová
období dítěte, vychází z jeho potřeb, pomáhá rozvíjet schopnosti a vnímání sebe i 
okolí.

Montessori pedagogika pomocí konkrétního výukového materiálu a vytvořením 
vhodného prostředí podporuje p řirozený zájem dít ěte, pomáhá mu zafixovat si správné
pracovní návyky i vytvářet svůj vlastní úsudek. Postupuje se vždy od konkrétního k 
abstraktnímu a pro jednotlivé okruhy se využívají jedinečné, speciáln ě vyvinuté
pomůcky. Tyto pomůcky usnadňují pochopení nových jevů, ale také zásadní měrou 
přispívají k hlubšímu a trvalejšímu uchování nově nabytých zkušeností a vědomostí. 
Nejdůležitější hesla v Montessori metodě výuky a výchovy jsou bezpečnost, spolupráce, 
ohleduplnost, ticho, klid a láska.

V Montessori centru nabízme vzdělávací služby pro rodiče a děti ve věku 0-12 let. 
V našich programech se zaměřujeme především na nejmenší děti a jejich rodiče. Také se 
věnujeme vzdělávání dosp ělých - rodičů a pedagogických pracovníků v oblasti 
přirozené výchovy , a to formou akreditovaných kurzů, workshopů a přednášek.

http://www.montessori-brno.cz/
29a , 621 00 Brno Řečkovice 
Tel: 732 859 257

Respektovat a být respektován…



Konec rodi čovského p říspěvku ( 2 / 3 roky )
Nástup na ,,pe čovák,, & nástup do p ůvodního zam ěstnání: 

Nehledě na Vámi zvolenou variantu doby trvání ,,mateřské,, 
Vám k ,,mateřské,, bude vyplácen ,,pečovák,,.

Rodičovský P říspěvek na 2 roky: ( 11.500Kč )
Pokud cítíte, že Vaše dítě ve 2 letech nebude schopno nastoupit do školky, dá se Vaše 
,,mateřská,, upravit – prodloužit a to na 3 nebo 4 roky…
Musíte si zažádat na S.O.C. a to před 2 rokem dítěte.
Jen mějte na paměti, že ze zákona je Váš zam ěstnavatel Vám držet Vaše pracovní
místo jen po dobu 3 let, nehled ě na to, že máte hendikepované dít ě.

RP na 3 roky: ( 7.600 Kč) 
( Jedná se o hlavní pracovní poměr na dobu neurčitou, a jste po zkušební době ) 
Asi tak 1 až 3 měsíce před třetími narozeninami Vašeho dítěte musíte zajít za Vaším 
zaměstnavatelem a domluvit se na následovném postupu ohledně Vašeho pracovního 
poměru. 
Máte tři možností:
1.Nastoupit zpět na Vaše pracovní místo ( pokud Vám to situace dovolí)

2.Domluvit se na částečný či jiný úvazek ( pár hodin týdně & měsíčně)

3.Ukončit pracovní poměr 
Zde máte 2 možnosti: výpov ěď s 2 měsíční lhůtou, chodit dva měsíce do práce

dohodou = ihned (Vaše dítě bude mít 3 roky 1.1. to znamená,             
rozvázání pracovního poměru od 2.1.)



Konec rodi čovského p říspěvku ( 4 roky )
Nástup na ,,pe čovák,, & nástup do p ůvodního zam ěstnání:

RP na 4 roky: ( 7.600 Kč do 9. měsíce věku dítěte a poté 3.800 Kč do 4 let ) 
Strácíte nárok na Vaše pracovní místo.
Registrace na ÚP, jako uchazeč o zaměstnání a začnete si hledat zaměstnání.

Pokud Vám situace nedovolí vrátit se do zaměstnání, není zde bohužel cesta jak získat 
odstupné. 

Odstupné se dostává pouze v p řípadech:
( Že se jedná se o hlavní pracovní poměr na dobu neurčitou, a jste po zkušební době. 
Zaměstnavatel Vám dá výpověď ) 
Zánik pracovní pozice
Nadbyte čnost
Zánik spole čnosti

Minimální výše odstupného je stanovena podle počtu odpracovaných let u stejného 
zaměstnavatele. 
1 rok či méně = jednoměsíční odstupné
rok a více (do 2 let ) = dvouměsíční odstupné
2 a více let = tříměsíční odstupné

Pokud Vám to situace dovolí a nastoupíte zp ět do zam ěstnání , na jakýkoliv pracovní
úvazek a nehledě na výši Vašeho výdělku VŽDY Vám zůstává ,,pe čovák,,.
Příspěvek na péči jsou peníze určené pouze pro Vaše dítě. 



Konec rodi čovského p říspěvku, nástup na ,,pe čovák,, :

V případě, že se rozhodnete pro ukončení Vaší pracovní smlouvy, že zůstanete s Vaším 
dítětem doma na ,,pečováku,,:

Je potřeba zajít na S.O.C. kde Vám vystaví doklad o výši a délce uznaného ,,pečováku,, a 
s tímto dokladem + Vaší výpovědí zajít na ÚP, zde se zaregistrovat jako:
PEČUJÍCÍ OSOBA.
Budete tedy registrováni na ÚP = stát za Vás bude platit sociální a zdravotní.

Po celou dobu co budete doma na ,,pečováku,, ať už je to 1 rok či 10 let…
Tyto roky se Vám počítají do Vašeho důchodu. 

,,Pečovák,, se uděluje na různě dlouhou dobu, někdy na 2 roky / 3 roky…
Před koncem trvání ,,pečováku,, Vás bude kontaktovat  S.O.C. & ÚP, vyzvou
Vás k návštěvě, k projednání co bude následovat.
Zda se na ÚP zaregistrujete do uchazečů o práci a nebo zažádáte o prodloužení
,,pečováku,,. Pokud budete žádat o prodloužení ,,pečováku,, jsou zapotřebí aktuální
lékařské zprávy o zdravotním stavu Vašeho dítěte.

Rok co rok se tyto informace liší, je pot řeba VŽDY v daný rok, ten rok kdy je to pro 
Vás aktuální, kdy Vám kon čí RP si info ov ěřit na S.O.C. & ÚP, Okresní Sprav ě... 



Osobní asistent & asistent pedagoga:
Osobní asistent 
Kontakt na osobního asistenta se dá sehnat přes ranou péči, místní charitu, Úřad 
práce Čr, S.O.C. …
Osobního asistenta můžete mít takřka okamžitě, není rozhodující věk dítěte.

Eliada
http://www.eliada.cz
Liga vozí čkářů
http://www.ligavozic.cz/index.php
Domov pro mne
http://www.domovpromne.cz/domov/
Hewer
http://www.osobni-asistence-hewer.cz/

Služby osobního asistenta si rodi če hradí 100% sami.
O finanční pomoc lze požádat nadace, charity…

Asistent pedagoga
Na základě lékařské zprávy, kterou můžete získat ve specializovaném 
pedagogickém centru v Brně: http://www.ibsenka.cz/sekce/21-ibsenova
Lze pro Vaše dítě zajistit asistenta pedagoga a to již od 2 let ( do školky).
A nebo využít tohoto asistenta, pro děti až od 6 let ( pro školu ).
Práce asistenta pedagoga je pomoct Vašemu dítěti s výukou. 
Osobní hygiena, indikace léků, strava… = Vše je na osobní domluvě.
Záleží na školce & škole kolik ped. asistentů je v 1 třídě , škola musí být pro příjem 
Vašeho dítěte na vše přizpůsobena = integrována.
Nejsou normy o počtu ped. asistentů na jednu třídu. Vše je na osobní domluvě.



Speciáln ě pedagogická centra ( SPC):
Vyhledejte cca 1 rok před nástupem do školy. Přímo v tomto centru se domluvíte na 
intenzitě návštěvnosti, zda 1x za měsíc, či méně & častěji…
Hendikepované dítě muže mít až 2 letý odklad od nástupu do ZŠ.

SPC pro d ěti s kombinovanými vadami , Blansko, 516 411 868

SPC pro d ěti s vadami řeči, Brno, 543 245 245
Znojmo, Vyškov, Hodonín

SPC pro d ěti s vadami sluchu, Brno, 541 226 090

SPC pro d ěti s vadami sluchu, Kyjov, 0629/614212

SPC pro d ěti s vadami sluchu, Ivančice, 502 451 931

SPC pro d ěti s vadami zraku, Brno, 543 210 437

SPC pro d ěti s t ělesným postižením, Brno, 515 504 375

SPC pro d ěti s mentálním postižením, Brno Lesná, 548 220 231

SPC pro d ěti s mentálním postižením, Kyjov, 518 612 803

SPC pro d ěti s mentálním postižením, Brno, 545 241 414

SPC pro d ěti s poruchami autistického spektra, Brno, 548 424 061



Střední školy pro t ělesně postižené:

Střední škola pro tělesně postižené GEMINI
Vaculíkova 14, 638 00 Brno
Tel.: 548 523 485
http://www.geminibrno.cz/index.html

Střední škola F.D. Roosevelta pro tělesně postižené
Křižíkova 1694/11
Královo Pole
612 00 Brno
www.ssfdr.cz

Pokud je kombinace t ělesného a mentálního postižení
jsou v Blansku a okolí st řední praktické školy, nap říklad:

Praktická škola Boskovice (www.zspboskovice.cz)
Praktická škola Olešnice (www.ssolesnice.skolniweb.cz)



Typ na léky & vitamíny & p řírodní dopl ňky stravy:
http://www.finclub.cz/ http://www.zdravipodkontrolou.cz
Pro zlepšení imunity: Pro zlepšení vývoje mozku:
LR Aloe Vera gel                                          Encephabol sirup                       
Celaskon Vitamín C                                     Fosfoser memory                             
Intra                                                           Fosfocoline
Biopron Fosfosercaps
MMS kapky 
Apo-Ipo Baby Autopatie
Ječmen   ( detoxikace) http://www.autopatie.cz/
Vyprazd ňování:
Easylac čípky                                               
Lactulose sirup                                             
Podpora neurologické části mozku: Kineziologie 
Glycin                                                         Hana Mokrá www.hanamokra.cz
Eye - Q Olina Horáková – Svitavy - 603 491 406
Bachovy květové esence                               
Chlorella Kramió-sakrální terapie
Svaly & r ůst & p řibere:     Mária Zelenáková (Zlatý Klíček, Brno) +421 907 773 738
Pangamin Táňa Kolářová ( Boskovice ) 725 768 541
Pyridoxin
Thyamin
Tinstura Amara
Podpora r ůstu zdravých zubu:                   Lé čiteté: 
Calcium Václav Kabát, Předklášteří 549 418 206
Natrium Fluoratum Růžičková, Brno 777 274 040
Kosti: Mumio 


