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ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PODPORUJE STUDENTY S HANDICAPEM 
 
Plzeň, 3. 6. 2014 – I letos uspořádalo Informační a poradenské centrum Západočeské 
univerzity v Plzni (IPC) tradiční setkání studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. 
Mimořádné stipendium na něm v pondělí 2. června převzalo 70 studentů s postižením 
pohybového aparátu, zraku, sluchu či specifickými vývojovými poruchami učení.  
 
Vedoucí Informačního a poradenského centra ZČU Pavla Hrabačková poté seznámila 
přítomné s novými aktivitami v rámci projektu ROPOV – Rovné příležitosti pro všechny. Díky 
němu nyní IPC může nabízet jazykové korektury českých textů, zejména u seminárních  
a závěrečných prací, které především pro studenty se specifickými poruchami učení zajišťují 
studenti a absolventi katedry českého jazyka a literatury Fakulty pedagogické ZČU. Projekt 
také umožnil rozšířit a zkvalitnit půjčovnu kompenzačních pomůcek, úspěšně pokračuje 
rovněž digitalizace studijních materiálů. 
 
Letos poprvé IPC uspořádá letní školu pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami. 
„Uskuteční se posledních 14 dní v srpnu na ZČU a bude rozdělena do tří modulů se zaměřením 
na oblast pedagogicko-psychologickou, český jazyk a anglický jazyk. Účastníky budeme 
informovat rovněž o bezbariérovosti přístupů do objektů ZČU, půjčovně kompenzačních 
pomůcek nebo možnosti spolupráce s osobními asistenty,“ uvádí Pavla Hrabačková. Rozvíjí se 
rovněž mobility těchto studentů s cílem navštívit obdobně zaměřené zahraniční instituce – 
koncem června někteří z nich zavítají na dvě univerzity a odbornou konferenci do Paříže. 
Připravují se už mobility na zimní semestr, které tyto studenty zavedou například do Švédska, 
Německa nebo Nizozemí.  
 
Ve dnech 15. – 16. září se v rámci projektu ROPOV uskuteční na ZČU konference Rovné 
příležitosti pro všechny, která bude informovat nejen o soudobých možnostech vzdělávání 
studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, ale rovněž o inovativních metodách práce  
v přístupu ke studentům s různým typem znevýhodnění nebo o nových studijních  
e-learningových materiálech.  
 
Projekt ROPOV pomáhá Západočeské univerzitě vytvořit podpůrný systém pro 
handicapované studenty a přispět tak k jejich plnohodnotnému společenskému  
a profesnímu uplatnění. Podporuje proto vznik studijních materiálů ve srozumitelných 
formátech, jeho cílem je ale také zkvalitnit legislativní postavení těchto studentů na ZČU 
nebo vytvořit systém asistenčních služeb pro poskytování doprovodné, studijní  
a administrativní asistence.  


