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Metodika reflektuje výsledky „Analýzy počtu osob s PAS v ČR a jejich potřeb 

v kontextu jednotlivých druhů sociálních služeb“, jejímž účelem bylo zjistit, 

jaká je situace a postavení celého spektra osob s PAS v systému sociálních 

služeb. 

Krajské úřady nedisponují informacemi 

o počtu osob s PAS, a tím je výrazně 

limitováno zajištění adekvátních 

sociálních služeb těmto osobám. 

Analýza



Metodika – návod pro kraje

1. jaké informace ohledně osob s PAS mají zjišťovat na svém území 

2. jakým způsobem mají provádět sběr dat (kde data a informace zjistí) 

3. jak zjistí počet sociálních služeb, které mají k dispozici 

4. jak zjistí nepokrytou potřebu sociální služby dle kategorie a věku osob s PAS 

5. jak budou postupovat v situaci, když identifikují, že mají nepokrytou potřebu 

ve svém kraji 



Cílem metodiky je vytvořit jednotný postup pro krajské úřady, dle 

kterého budou zjišťovat jak počet osob s PAS, tak jejich potřeby, a 

to za účelem zajištění poskytnutí adekvátních sociálních služeb. 

Cíl metodiky



Metodika – obsah a struktura

Nástroje a postupy:

• pro získání celkového počtu osob s PAS na úrovni kraje včetně návrhu, jak 

zjistit zdroje dat 

• k získání počtu odmítnutých žadatelů o sociální službu z důvodu naplněné 

kapacity sociální služby 

• pro sběr aktuálních informací o potřebách osob s PAS v kontextu poskytování 

sociálních služeb 

• pro získání počtu stávajících a využívaných služeb osobami s PAS 

• pro získání informací o chybějících sociálních službách 

Kvantifikace potřeb, které nejsou pokryté sociálními službami 

Promítnutí pokrytí služeb u nezajištěných potřeb osob s PAS do současné sítě 

sociálních služeb. 



• 5 krajských úřadu (Olomoucký, Vysočina, Středočeský kraj, MHMP, 

Jihočeský kraj)

Ověřování vytvořené metodiky probíhalo formou Zpracovatelem 

definovaných požadavků, které zástupci krajských úřadů adresovali 

příslušným subjektům, nebo zveřejnili formou oznámení na 

webových stránkách krajského úřadu. 

Pilotní ověření



Počet uznaných posouzení 
zdravotního stavu osob s 
převažující dg. F84 pro 
účely: 

1) příspěvku na péči 

2) invalidity 

3) průkazu OZP 

4) příspěvku na zvláštní 
pomůcku 

V kategorii 3-18 let jsou 

klíčovými zdroji dat výkazy 

týkající se oblasti školství, 

pedagogicko-psychologické 

poradny a speciálně 

pedagogického centra

Odbor školství 

KÚ 

Získávání dat – klíčové subjekty

ÚZIS ČSSZ

V kategorii 0-7 let je 

nejvýznamnějším datovým zdrojem 

plošný screening PAS v 18 měsících 

realizovaný v ordinacích PLDD s 

využitím dotazníku M-CHAT–R/F,3 v 

současnosti nejlépe verifikovaný a 

celosvětově využívaný screeningový 

test PAS. 



Subjekt 

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR 

Způsob získávání dat 

KÚ si prostřednictvím elektronické žádosti o export dat z NZIS4 vyžádá 
jednou za rok data s potvrzením autismu u dětí, které byly 
diagnostikovány prostřednictvím screeningu. 

Zpracování dat Databáze ve formátu xls

Struktura dat Věkové kategorie 0-3 let a 4-7 let 

Vzhledem k tomu, že je dané vyšetření plně hrazeno z veřejného 
zdravotního pojištění, propisuje se tento počet posouzených dětí do 

statistiky ÚZISu. 

ÚZIS

Získávání dat – klíčové subjekty



Subjekt 

Odbor krajského úřadu, který má na starost agendu školství 

Způsob získávání dat 

KÚ si jednou ročně (zpravidla v říjnu) vyžádá u Odboru školství počty 
osob s PAS, a to prostřednictvím těchto výkazů: 

1. Výkaz M 3 o základní škole 

2. Výkaz M 8 o střední škole 

3. Výkaz Z 23-01 o pedagogicko-psychologické poradně 

4. Výkaz Z 33-01 o speciálně pedagogickém centru 

Zpracování dat Databáze ve formátu xls

Struktura dat Věková kategorie 3-7 let a nad 7 let 

Odbor školství 

KÚ 

Získávání dat – klíčové subjekty



Způsob získávání dat 

MPSV si jednou ročně vyžádá u ČSSZ celkový počet osob s PAS, a to prostřednictvím těchto výkazů: 

1. Posouzení osob s převažující dg. F84 pro účely příspěvku na péči 

2. Posouzení osob s převažující dg. F84 pro účely invalidity 

3. Posouzení osob s převažující dg. F84 pro účely průkazu OZP 

4. Posouzení osob s převažující dg. F84 pro účely příspěvku na zvláštní pomůcku 

MPSV bude dané výsledky dat ČSSZ distribuovat jednotlivým KÚ. 

Zpracování dat Databáze ve formátu xls

Struktura dat 

1. Věkové kategorie (0-7 let, 7-18 let, nad 18 let) 

2. Dané stupně posouzení 

3. Dané typy průkazů 

4. Počty uznaných příspěvků 

Pro účel odstranění duplicit v rámci jednotlivých kategorií a s ohledem na současnou právní úpravu 
ochrany osobních údajů je vhodné přiřadit každému posuzovanému bezvýznamový identifikátor (což je 
limitováno značnou administrativní náročností). 

ČSSZ

Získávání dat – klíčové subjekty



HLÁŠENÍ ZE STRANY POSKYTOVATELŮ 

Získávání dat ohledně odmítnutých žádostí osob s PAS poskytovatelem sociální služby 

Subjekt

Poskytovatelé sociální služby 

Způsob získávání dat 

Poskytovatel sociální služby, který odmítne žadatele o sociální službu, odkáže daného žadatele na 
příslušný dotazník KÚ, nebo na základě udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů předá informace 
o této osobě s PAS KÚ. 

Zpracování dat Databáze ve formátu xls

Struktura dat 

Celkový počet žadatelů s PAS za daný kvartál 

Jaké sociální služby byly poptávány 

Důvod odmítnutí žadatele 

Rozsah pořadníku 

Odmítnutí žadatelé



DOBROVOLNÁ REGISTRACE OSOB S PAS 

Účel 

Získávání dat ohledně odmítnutých osob s PAS, žadatelů o sociální službu 

Subjekt 

• Odmítnutí žadatelé s PAS 

• Poskytovatelé sociální služby 

• Sociální pracovníci ORP 

Způsob získávání dat 

Osoby s PAS, které odmítne poskytovatel sociální služby, vyplní příslušný dotazník KÚ. 

Zpracování dat 

Dotazník KÚ, webový formulář 

Odmítnutí žadatelé



ZJIŠŤOVÁNÍ INFORMACÍ O CHYBĚJÍCÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 

Účel 

Zajištění osob s PAS, kterým není adekvátní sociální služba poskytována z důvodu neexistence této 
služby. 

Subjekt 

Sociální pracovníci obcí

Poskytovatelé sociálních služeb

Osoby s PAS 

Způsob sběru dat 

Informace získávané prostřednictvím všech klíčových partnerů v rámci zpracování střednědobého plánu a 
v rámci sběru dat formou dotazníků (jak ze strany poskytovatelů tak žadatelů o danou sociální službu) 

Zpracování dat Databáze (Excel) 

Struktura dat 

Věkové kategorie, diagnostika a konkrétní potřeba osoby s PAS, popis chybějící sociální služby. 

Chybějící sociální služby



Jak zajistit pokrytí služeb u nezajištěných potřeb osob s PAS do 

současné sítě sociálních služeb?

• Plánování sociálních služeb 

• Střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb 

• Využití přímo řízených organizací kraje 

• Mezikrajská spolupráce 

Nezajištěné potřeby osob s PAS





Děkujeme za pozornost!
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