Zpráva o činnosti Asociace zrakových terapeutů o.s. za rok 2011
V roce 2011 navázala činnost Asociace zrakových terapeutů na předchozí období aktivitami
v oblastech danými Stanovami. Vrcholil projekt AZT ve spolupráci se SPC pro ZP Praha 2 a
4 se spoluúčastí CZV s.r.o. závěrečným obdobím, pokračovala práce výboru na legislativě a
výkonech pro zrakové terapeuty. Asociace zrakových terapeutů se zapojila do přípravných
setkání zástupců nelékařských oborů s cílem vytvořit společnou Komoru, řešící společné
zájmy všech nelékařských profesí: otázky legislativní, právní, etické, vzdělávání a registrace.
V závěru roku byl na Výroční schůzi zvolen nový výbor AZT.
1) Projekt OPPA Adaptabilita: v roce 2011, závěrečném období také probíhaly
vzdělávací kurzy pro učitele. Celkem se za celé období projektu v kurzech vyškolilo
170 účastníků, z toho 135 žen a 35 mužů. 3 x byl realizován kurz Kontaktní čočky a
oční protézy u žáků se ZP, 8x kurz Speciální optické pomůcky u žáků se ZP. 1 x byl
uspořádán kurz pro speciální pedagogy zapojené do projektu. Za trvání projektu bylo
podpořeno celkem 107 žáků se zrakovým postižením, kteří se vzdělávají v základních
nebo speciálních základních školách běžného typu, dále středních či praktických
školách i v základní škole pro žáky se ZP. Všem žákům byla poskytnuta diagnostika
zrakových funkcí, doporučen optimální způsob práce, podle potřeby vyzkoušeny
speciální optické pomůcky a zajištěno vyšetření s předpisem pomůcek ve spolupráci
s Centrem zrakových vad s.r.o. S žáky jsme nacvičili dovednosti v používání
speciálních optických pomůcek. Nacvičené dovednosti si žáci mohli vyzkoušet
v soutěži: Poznej zvířata v ZOO se SOP. Soutěže se zúčastnilo 42 žáků (více viz
www.iazt.cz). Obrázky ze soutěže v paspartách jsou vystaveny v SPC a v ZŠ Nám.
Míru, Praha 2 a v SPC při SpMŠ Horáčkova 1095/1, Praha 4.
Projekt podpořil dále vzdělávání zrakových terapeutek (5/2011 se zúčastnily ještě
PhDr. Moravcová a PaedDr. Skalická konference ICEVI v Rakouském Grazu).
Využití materiálu a pomůcek z projektu: Pro SPC pro žáky se zrakovým postižením
v Praze 2 a Praze 4 byly převedeny 2 světelné panely Lite Scouty (A1) a 2 ks
příslušenství k panelům (B1), dále 2 ks testu LH Single Symbol Book do dálky a 2 ks
testu Bust test na blízko. Každé ze zúčastněných SPC dále získala laminovací přístroj
pro formát A3 a drobný spotřební materiál, který SPC v průběhu projektu pro práci
s žáky dokupovala. Ostatní vybavení zakoupené z projektu bylo zaevidováno do
majetku AZT.
Knihovna AZT: z prostředků projektu byly zakoupeny odborné publikace, které jsou
zaevidovány do majetku AZT (viz předchozí zprávy o činnosti) a dále budou sloužit
pro vzdělávání členů AZT. K dispozici budou v sídle AZT, jejich seznam bude
uveřejněn na webu AZT
Simulační brýle: zůstávají v majetku AZT, budou využity pro vzdělávací aktivity
členů AZT.
V rámci projektu vydala Asociace zrakových terapeutů publikaci: Moravcová,
Matoušková: Rozvoj zrakového vnímání se speciálními optickými pomůckami a
kamerovou TV lupou. Publikace obsahuje brožuru a 100 ks samostatných listů –
příloh. Publikace byly distribuovány pro účastníky projektu, členky AZT o.s..

obdržely CD (viz protokol o převzetí). Publikace (brožury) byly též zaslány po jednom
kuse na katedry SPPG Pedagogických fakult v Praze, Hradci Králové, Brně a
Olomouci, do Středisek rané péče v ČR, do Speciálně pedagogických center a do
Tyfloservisů. Protože o publikace je velký zájem, bude výbor AZT usilovat o jejich
dotisk.
2) Z vlastních prostředků AZT byl zakoupen v 11/2011 In Sight Test pro hodnocení
zrakové percepce u dětí od 6 – 15 let věku. Bude využíván pro vzdělávání
zrakových terapeutů a také k vyšetřování klientů s poruchami zrakové percepce.
3) V červenci 2011 bylo po opakované písemné žádosti na MZČR přiděleno profesi
zrakový terapeut číslo odbornosti 905.
4) 14.12. 2011 vyšla nová Úhradová vyhláška, pro profesi 905 byly převedeny
výkony:
75 171 (Funkční vyšetření zraku u malých pacientů v preverbálním období tj. od 0 – 3
let a u pacientů s kombinovaným postižením).
75 173 Nácvik kompenzačních technik pro využití zbytků zraku, zácvik ve využívání
speciálních optických pomůcek, návrhy úpravy prostředí).
Pro poskytování těchto výkonů je nutné:
a) získat registraci (odbornou způsobilost na základě splnění vzdělání a praxe)
pracovat samostatně bez odborného dohledu).
b) požádat o výběrové řízení na pozici zrakový terapeut – Zdravotní a sociální
odbor příslušného Úřadu nebo Magistrátu (pokud chcete poskytovat služby hrazené
zdravotní pojišťovnou) v místě, kde bude ZT působit.
c) Současně musí splnit žadatel podmínky registrace poskytovatele zdravotnických
služeb (odborné, zdravotní, bezúhonnost, materiální a technické podmínky (zřízené
pracoviště) pro poskytování služby v oboru. Žádost se všemi potřebnými přílohami se
podává také na Zdravotním a sociálním odboru příslušného Magistrátu nebo Úřadu,
úřad vydá Rozhodnutí o schválení registrace poskytovatele zdravotní péče. Více
v příslušné legislativě www.mzcr.cz.
5) Materiální a technické podmínky pro Výkon profese zrakový terapeut byly
připomínkovány v průběhu roku 2011, vyšly jako Předpis č. 92/2012 Vyhláška o
požadavcích na minimální technické a věcné vybavení ordinace …, v odstavci 2.12
Zrakový terapeut: vyšetřovací křeslo, světelný panel stolní nebo přenosný, luxmetr,
světelný optotyp řádkový pojízdný nebo nástěnný, stolní kamerová nebo digitální
lupa, sada speciálních optických pomůcek, pokud jsou využívány k provádění
zrakového výcviku, brýlová skříň a zařízení k zatemnění oken. Minimální velikost
ordinace 14 m2, další všeobecné podmínky ordinace viz příslušná legislativa.
6) Práce na výkonech pro zrakové terapeuty: odsouhlasené výkony, projednané
v dubnu se zástupkyní Oftalmologické společnosti (MUDr. Zobanovou) byly
na platných formulářích zaslány podatelnou MZČR v květnu 2011 na příslušný odbor.
V červenci se systém změnil, byl uveden do provozu elektronický Seznam zdravotních
výkonů (dále SZV) a výkony bylo opět nutné přepsat, což se do konce roku 2011

podařilo. K výkonům bylo zapotřebí zadat 8 nových přístrojů do SZV, s jejich
aktuální cenovou kalkulací a kontakty na dodavatele. Schválení přístrojů do SZV
proběhlo v 1/2012. Teprve potom bylo možné navrhované „Výkony“ finálně editovat.
Schválené přístroje a testy:
P0414 přístroj pro hodnocení centrálních poruch zraku (Lea Rectangles Game)
P0415 Přístroj pro vyvolání optokintického nystagmu (Optokinetic Drum)
P0416 Diagnostický nástroj k hodnocení prosopagnosie (Heidi Expressions)
P0417 Stimulační desky
P0418 Přístroj k diagnostice poruch orientace ve směru a linii (Lea Mailbox)
,
P0419 Přístroj k testování kognitivních funkcí (Lea 3D)
P0420 Ruční perimetr (Flicker Wand)
P0421 Test pro hodnocení adaptace čípků (Cone adaptation Test).
K výkonům probíhaly ještě v roce 2012 opakovaně jednání statutárního zástupce
AZT s Pracovní skupinou pro SZV na MZČR i v roce 2012. Poslední jednání 10.5.
2012 výkony po připomínkách schválilo. Zatím nevyšel nový číselník zdravotních
výkonů, tudíž je není možné ještě používat.
7) Spolupráce s ostatními nelékařskými profesemi: v roce 2011 v září až prosinci
probíhala společná jednání na „Setkáních zástupců nelékařských profesí“ (celkem 3
setkání). 29 zástupců jednotlivých profesí souhlasilo se založením společného
sdružení Česká komora zdravotnických pracovníků (ČKZP). Důvodem pro společný
postup nelékařských zdravotnických oborů je práce na novele Zákona 96/2004
vymezující nelékařské zdravotnické obory. Nelékařské zdravotnické obory chtějí mít
možnost spolupodílet se na tvorbě legislativy vymezující jejich činnost, vzdělávání,
praxi, registraci, práva a povinnosti. Jednání zástupců pokračovala i v roce 2012
(schválením Stanov a podpisem Zakládací listiny ČKZP).
8) 15.1. 2011 v sídle Asociace (pavilon 16, areál FNM – Centrum zrakových vad)
proběhla členská schůze zaměřená na hodnocení roku 2010, seznámení
s hospodařením, odsouhlasení výroční zprávy a dále na aktuální problematiku profese
Zrakový terapeut včetně představení návrhů nových výkonů. .
15.10. proběhla výroční členská schůze AZT o.s., na které byl zvolen nový 3 členný
výbor, který bude pracovat další 3 roky ve složení:
Předsedkyně: statutární zástupce PhDr. Dagmar Moravcová
Místopředsedkyně: PaedDr. Markéta Skalická
Jednatelka: Mgr. Barbora Zobanová.
9) Vzdělávací aktivity AZT pro své členy:
15.10. 2011 následoval po členské schůzi Vzdělávací seminář:
a) PhDr. Eva Matoušková představila činnost SPC při SpMŠ Horáčkova 1095, v
Praze 4
b) Mgr. Daniela Morávková a Mgr. Kristina Drtílková představily projekt
„Zraková rehabilitace“ v Tyflloservisu v Hradci Králové
c) Mgr. Andrea Sitařová představila Color Vision Perception Kit a využití
pomůcky při své práci s klienty se zp (dětmi). Členky byly dopředu informovány o

významných akcích oboru ortoptika, optometrie, dětské oftalmologie a strabologie i
oftalmologie.
10) Hospodaření společnosti:
projekt OPPA-Adaptabilita 31764 (od 12/2008 do 5/2011):
V roce 2008 dostala společnost AZT o.s. dotaci na projekt ve výši 600 000,00 Kč.
Do 31.12. 2008 vyčerpala pouze 35 000,00 Kč na provozní náklady.
V roce 2009 dostala společnost dotaci na projekt ve výši 1 357 296,00 Kč .
Do 31.12. 2009 vyčerpala 1 165 365,00 Kč.
V roce 2010 dostala společnost dotaci na projekt ve výši 436 380,00 Kč.
Do 31.12. 2010 vyčerpala 705 823,00 Kč.
V roce 2011 vyčerpala společnost zbytek dotace na provozní náklady ve výši
486 776,00 Kč, projekt byl ukončen.
Příjem z členských příspěvků činil za rok 2011 4 580,00 Kč (některé členky uhradily
příspěvky za více než 1 rok).
Výše členských příspěvků zůstala dle rozhodnutí poslední členské schůze beze
změny, tedy 100,00 Kč za člena i pro rok 2012.
Na účtu společnosti byl k datu 31.12. 2011 zůstatek ve výši:
V pokladně společnosti byl k datu 31.12 2011 zůstatek ve výši:

2633,09 Kč.
1313,00 Kč.

„Drobný Majetek“ společnosti činil k datu 31.12. 2011:
373 717,89 Kč.
„Dlouhodobý hmotný majetek“ společnosti činil k datu 31.12. 2011: 48 184,72 Kč.
Účetnictví za rok 2011 zpracovala Ing. J. Nedbalová.
Za AZT o.s. podala v březnu 2012 daňové přiznání předsedkyně sdružení D. Moravcová.
Výroční zpráva byla projednána a schválena výborem AZT dne 11.9. 2012.

