ZÁKLADNÍ INFORMACE O STUDIU NA ČVUT
PRO UCHAZEČE SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI
ÚVODEM
Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ELSA je celouniverzitní
pracoviště Českého vysokého učení technického v Praze. Jeho posláním je poskytovat služby
studentům a uchazečům o studium, které vyplývají ze/z:







zrakového postižení
sluchového postižení
pohybového postižení
specifické poruchy učení
poruchy autistického spektra
jiných obtíží – psychická porucha nebo onemocnění, narušená jazyková, řečová nebo jiná
komunikační schopnost, nebo chronické somatické onemocnění

Nabízíme služby nezbytné pro Vaše plnohodnotné studium, které svou skladbou, kvalitou i
přiměřeností respektují závazná pravidla a standardy MŠMT.
Zaručujeme dostupnost technických prostředků zohledňující typ Vašeho zdravotního
znevýhodnění, včetně možnosti zápůjček vybraných zařízení.
Poskytujeme poradenství, které Vám zaručí efektivní využívání všech služeb a potřebných
pomůcek.

VÍTEJTE U NÁS

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
Každý uchazeč absolvuje konzultaci ve Středisku ELSA, při které se ujasní jeho konkrétní
specifické potřeby a nutné úpravy průběhu přijímacího řízení.
Uchazeči se zrakovým postižením
 Adaptujeme Vám přijímací řízení podle typu a stupně postižení, například formou zadání
testu v elektronické podobě.
 Součástí modifikace přijímacích zkoušek bude rovněž prodloužení časového limitu na
vypracování zkušebního testu.
 V době přijímacího řízení Vám v případě potřeby zajistíme doprovod v prostorách školy.
 Není vyloučeno, že vzhledem k potřebným adaptacím testu a použitým technologiím
budete přijímací zkoušku skládat v prostorách Střediska ELSA.
Uchazeči se sluchovým postižením
 Pokud užíváte znakový jazyk, nabízíme Vám tlumočení (český znakový jazyk) nebo
vizualizaci češtiny (artikulační tlumočení, znakovaná čeština) především u zkoušek,
jejíchž součástí jsou pohovory (obory architektury).
 Pro neslyšící a nedoslýchavé studenty zajistíme informace o průběhu dne přijímacích
zkoušek v písemné podobě.
Uchazeči s pohybovým postižením
 Ještě před konáním přijímacích zkoušek můžete absolvovat prohlídku prostor školy.
 Podle typu a míry Vašeho postižení Vám nabízíme individuální přizpůsobení zpracování
přijímacích testů s použitím PC technologií, případně asistencí a v prodlouženém
časovém limitu.
 V případě potřeby Vám po dobu konání přijímacího řízení zajistíme v prostorách školy
osobní asistenci.
Uchazeči se specifickou poruchou učení
 V odůvodněných případech budete mít možnost využít prodloužený časový limit na
vypracování testu.
 V případě potřeby, podle typu a stupně specifické poruchy učení, Vám připravíme
podklady k přijímacímu testu v elektronické podobě (pro použití se speciální
technologií).
Uchazeči s poruchou autistického spektra a s jinými obtížemi
 V závislosti na dopadu obtíží na způsob práce při přijímacích zkouškách budete mít
možnost využít individuální úpravy průběhu zkoušek jako např.: prodloužený časový
limit na vypracování testu, režimová úprava, vyhrazený samostatný prostor.

SLUŽBY STŘEDISKA
Jako student ČVUT budete mít nárok na taková opatření, která přiměřeně zohlední Váš
hendikep a zároveň se nedotknou kvality a rozsahu studia. Tato opatření jsou nastavena po
zanesení studenta do evidence v systému podpory studentů se specifickými potřebami na
základě vaší žádosti a po předložení potřebných dokladů.
Studentům se zrakovým postižením poskytujeme:







zpřístupnění studijní literatury
individuální výuku
studijní asistenci
osobní asistenci
nácvik prostorové orientace
prodloužení časového limitu na vypracování písemných prací

Po dobu studia Vám můžeme zapůjčit mimo jiné speciální počítačové programy a jiné
pomůcky pro usnadnění práce s textem.
Studentům se sluchovým postižením poskytujeme:





vizualizační a zapisovatelský servis
individuální výuku
studijní asistenci
prodloužení časového limitu na vypracování písemných prací

Pokud užíváte znakový jazyk, zajistíme Vám také:
 zpřístupnění studijní literatury
 tlumočnický servis
 osobní asistenci
Po dobu studia Vám můžeme zapůjčit technické pomůcky pro usnadnění poslechu během
výuky.
Studentům s pohybovým postižením poskytujeme:
 individuální výuku
 studijní asistenci
 osobní asistenci
V případě postižení horních končetin máte, kromě časové kompenzace při skládání zkoušek,
nárok také na:
 zpřístupnění studijní literatury
 zapisovatelský a vizualizační servis
V případě postižení dolních končetin Vám nabízíme také pomoc při prostorové orientaci.
Informace o přístupnosti jednotlivých budov školy jsou soustředěny v sekci Bezbariérové
ČVUT na stránkách Střediska ELSA.

Studentům se specifickou poruchou učení poskytujeme:





zpřístupnění studijní literatury
prodloužení časového limitu na vypracování písemných prací
individuální výuku cizích jazyků
studijní asistenci

Po dobu studia Vám můžeme zapůjčit mimo jiné speciální počítačové programy pro
usnadnění práce s textem nebo pro zápis matematiky.
Studentům s poruchou autistického spektra a s jinými obtížemi poskytujeme:
 prodloužení časového limitu na vypracování písemných prací
 úpravu režimu
 individuální výuku
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