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Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

dostala se Vám do rukou Smlouva o péči o dítě s chronickým onemocněním (dále jen
„Smlouva“), která by měla pomoci usnadnit spolupráci mezi Vaší školou a zákonnými zástupci
dítěte (žáka Vaší školy) s chronickým onemocněním.
Vzor Smlouvy byl vytvořen Pracovní skupinou pro péči o chronicky nemocné děti ve školách
České pediatrické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (bližší
informace o této iniciativě lze nalézt na https://www.pediatrics.cz/sekce-a-pracovniskupiny/pece-o-chronicky-nemocne-deti-pracovni-skupina/).
Účelem vzoru této Smlouvy je nastavit pravidla spolupráce školy a zákonných zástupců
dítěte s chronickým onemocněním i jasně stanovit práva a povinnosti zákonných zástupců a
školy v rámci zajišťování vzdělávání dítěte.
Tato iniciativa vznikla především z důvodu absence systémového řešení začleňování dětí s
chronickými onemocněními do vzdělávacího systému a poskytování zdravotních služeb ve
školách a školských zařízeních. Je zřejmé, že neexistence jasných pravidel představuje velký
problém nejen pro zákonné zástupce dětí s chronickým onemocněním, ale především také pro
školy, které často musí řešit, jak potřeby dítěte s chronickým onemocněním v praxi zajistit.
Pracovní skupina ČPS si je vědoma, že školy (a především jednotliví pedagogové a zaměstnanci
školy) mají při plnění svých povinností velkou odpovědnost za řádné vzdělávání žáků, kdy se
současně musí vypořádat s velkým množstvím povinností i s administrativní zátěží, která je
s touto činností spjata. Žádná ze zúčastněných stran nemá zájem na tom, aby se zátěž školy
při péči o dítě s chronickým onemocněním neúměrně zvyšovala či aby na sebe byla škola
nucena brát neadekvátně vysokou odpovědnost. S tímto vědomím Pracovní skupina ČPS vzor
Smlouvy vytvářela, její primární snahou bylo nastavit pravidla spolupráce mezi školou a rodiči.
Jednáme s MŠMT i MZ ČR na zakotvení systémového řešení této situace.
Věříme, že Vám vzor Smlouvy pomůže k navázání lepší spolupráce a komunikace při řešení
péče o dítě s chronickým onemocněním ve škole.
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