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Příloha č. 2 

Přehled plateb za služby Osobní asistence (platnost od 1. 10. 2021) 
I. Osobní asistence poskytovaná ve školách 
 

Účtované minuty osobní asistence za den 
Mrázkova 700, Soběslav a Světlogorská 2771, Tábor 

 
Stupeň příspěvku na 

péči 

uživatelé, kteří 
navštěvují 

mateřskou školu 
a přípravný 
stupeň ZŠS 

cena za 
účtované 
minuty 

uživatelé, kteří navštěvují Základní 
školu speciální a Praktickou školu  

doprovod ve svozu 

I 30 min 50,- bez úhrady  
10 min 

II 45 min 75,- bez úhrady 

III 60 min  100,- 60 min 

IV 75 min 125,- 75 min 20 min 
 

1. Platby jsou za základní služby dané vyhl. 505/2006 Sb. v § 5. Cena za fakultativní služby je hrazena zvlášť. 

Základní činnosti při poskytování osobní asistence se zajišťují v rozsahu těchto úkonů: 

 Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:  

- pomoc a podpora při podávání jídla a pití,  

- pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,  

- pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,  

- pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík.  

 Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:  
- pomoc při úkonech osobní hygieny,  

- pomoc při použití WC.  

Pomoc při zajištění stravy:  

- pomoc při přípravě jídla a pití.  

Pomoc při zajištění chodu domácnosti:  

- pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí,  

- nákupy a běžné pochůzky.  

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:  
- pomoc a podpora rodině v péči o dítě, 

 - pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách 

podporujících sociální začleňování osob, 

 - pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností. 

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:  

- doprovázení do školy, školského zařízení, k lékaři, do zaměstnání, na zájmové a volnočasové aktivity, 

na orgány veřejné moci, instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět.  

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:  

- pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,  

- pomoc při vyřizování běžných záležitostí. 

Platba za služby je vypočtena podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění základních  

činností v daném kalendářním měsíci. Platby za základní činnosti jsou vybírány zpětně za uplynulý měsíc. 

2. Předložením aktuálního rozhodnutí o výši příspěvku je stanovena cena služeb dle výše uvedené tabulky.  

3. Pokud uživatel centra denních služeb čerpá také službu osobní asistence ve škole, úhrada za osobní  
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asistenci se přičte k platbě za centrum. Součet cen za obě poskytované služby nepřekročí maximální výši platby, 

která je dána ceníkem centra denních služeb. 

4. Do 15. dne následujícího měsíce dostává uživatel služby přehled o celkové ceně účtovaných úkonů, ceně  

stravy a fakultativní služby dopravy. 

5. Vyžaduje-li zdravotní stav žáka přítomnost osobního asistenta i v případě, že je mu přiznán příspěvek na péči  

ve výši I. a II. stupně, lze požádat o individuální smlouvu. Cena úkonů je v tomto případě hrazena dle ceníku 

platného pro uživatele mateřské školy a přípravného stupně. 

6. Žáci praktické školy, kteří jsou uživatelé Centra denních služeb pro dospělé a současně Chráněného bydlení  

jsou osvobozeni od platby za osobní asistenci.   

II. Osobní asistence poskytovaná na ozdravném pobytu 

1. Při ozdravném pobytu nejsou účtovány ceny za služby centra denních služeb, ale pouze osobní asistence 

v této výši.  

2. Platba je vypočtena jako 1/30 z přiznaného příspěvku na péči na den 

3. Počet účtovaných dnů za služby osobní asistence na ozdravném pobytu se rovná počtu nocí.  

4. Strava, ubytování a doprava se hradí podle skutečných nákladů.  

 Výše přiznaného 
příspěvku do 18 let 

1/30 z přiznaného 
příspěvku na péči 

pro děti v MŠ 

1/30 z přiznaného 
příspěvku na péči 

pro žáky ZŠS, PRŠ 
 Výše přiznaného 

příspěvku nad 18 let 
1/30 z přiznaného 
příspěvku na péči 

I 3.300,- 110,- Kč bez úhrady I 880,- bez úhrady 

II 6.600,- 220,- Kč bez úhrady II 4.400,- bez úhrady 

III 13.900,- 463,- Kč 463,- Kč III 12.800,- 427,- Kč 

IV 19.200,- 640,- Kč 640,- Kč IV 19.200,- 640,- Kč 
 

Tento dokument schválil:                                                                                    Mgr. Karel Novák – ředitel střediska  

 


