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3.Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
 

3.1.Vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními prvního až 

pátého stupně 
 

Při realizaci vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními je třeba mít na zřeteli fakt, že se 

žáci ve svých individuálních vzdělávacích potřebách a možnostech liší. Účelem podpory vzdělávání 

těchto žáků je plné zapojení a maximální využití vzdělávacího potenciálu každého žáka s ohledem na 

jeho individuální možnosti a schopnosti. 

Žákem se speciálními vzdělávacími potřebami je žák, který k naplnění svých vzdělávacích možností 

nebo k uplatnění a užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje poskytnutí 

podpůrných opatření. Tito žáci mají právo na bezplatné poskytování podpůrných opatření z výčtu 

uvedeného v § 16 školského zákona. Podpůrná opatření realizuje škola a školské zařízení. Pravidla pro 

použití podpůrných opatření stanovuje vyhláška č. 27/2016 Sb. 

Podpůrná opatření se podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti člení do pěti stupňů. 

Začlenění podpůrných opatření do jednotlivých stupňů stanoví Příloha č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb. 

Pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními prvního stupně zpracovává škola nebo školské zařízení 

v souladu se svým školním vzdělávacím programem ( ŠVP) plán pedagogické podpory (PLPP) a pro 

žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními od druhého stupně individuální vzdělávací plán (IVP). 

Škola poskytuje péči žákům s přiznanými podpůrnými opatřeními formou integrace do běžné třídy. 

PLPP nebo IVP sestavuje třídní učitel za pomoci výchovného poradce, učitele konkrétního 

vyučovacího předmětu nebo metodika prevence. 

PLPP nebo IVP mají písemnou podobu. 

Před jejich zpracováním probíhají rozhovory výchovného poradce s jednotlivými vyučujícími ( cílem je 

např. stanovení metod a organizace práce, způsoby kontroly a hodnocení žáka), s vedením školy, s 

rodiči i samotným žákem. 

PLPP může zpracovat škola i bez doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ). Vyučující pracuje 

s PLPP, sleduje, zapisuje a hodnotí účinnost opatření v doporučeném formuláři po dobu tří měsíců. 

Po uplynutí stanovené doby vyhodnotí vyučující s výchovným poradcem, zda jsou podpůrná opatření 

účinná a dostačující. Při přetrvávání obtíží škola doporučí rodičům návštěvu ŠPZ. 

IVP sestavuje škola na základě doporučení ŠPZ (PPP, OSPOD ..). 

Výchovný poradce zajistí písemný souhlas zákonného zástupce žáka s tvorbou IVP. 

IVP je sestaven nejpozději do jednoho měsíce od obdržení doporučení ŠPZ pro období jednoho 

školního roku. V průběhu školního roku může být doplňován a upravován. 
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Při tvorbě IVP vycházíme ze závěrů a  doporučení ŠPZ, které žáka vyšetřilo. Přihlížíme k minimální 

doporučené úrovni očekávaných výstupů RVP z roku 2016 v rámci podpůrných opatření, 

koordinujeme je s výstupy v našem ŠVP, a k vyhlášce č.27/2016 Sb.  

Využíváme práce asistenta pedagoga. 

Součástí IVP je termín vyhodnocení naplňování IVP. 

IVP je opatřen podpisem zákonného zástupce žáka, žáka, ředitele školy, výchovného poradce a 

třídního učitele.  

Termín zahájení poskytování podpůrných opatření podle IVP zapíše výchovný poradce do matriky 

žáka. 

Při nespolupráci rodičů při realizaci IVP kontaktujeme příslušné ŠPZ nebo OSPOD. 

 

3.2 Vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných 
 

Nadaným žákem se rozumí jedinec, který vykazuje ve srovnání s vrstevníky vysokou úroveň v jedné či 

více oblastech rozumových schopností, v pohybových, manuálních uměleckých nebo sociálních 

dovednostech. 

Mimořádně nadaný žák dosahuje mimořádné úrovně v jednotlivých oblastech rozumových 

schopností. 

PLPP nebo IVP pro nadaného nebo mimořádně nadaného žáka sestavuje třídní učitel za pomoci 

výchovného poradce, učitele konkrétního vyučovacího předmětu nebo metodika prevence. 

PLPP nebo IVP mají písemnou podobu. 

Před jejich zpracováním probíhají rozhovory výchovného poradce s jednotlivými vyučujícími ( cílem je 

např. stanovení metod a organizace práce, způsoby kontroly a hodnocení žáka), s vedením školy, s 

rodiči i samotným žákem. 

PLPP může zpracovat škola i bez doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ). Vyučující pracuje 

s PLPP, sleduje, zapisuje a hodnotí účinnost opatření v doporučeném formuláři po dobu tří měsíců. 

Po uplynutí stanovené doby vyhodnotí vyučující s výchovným poradcem, zda jsou podpůrná opatření 

účinná a dostačující. 

IVP sestavuje škola na základě doporučení ŠPZ (PPP, OSPOD ..). 

Výchovný poradce zajistí písemný souhlas zákonného zástupce žáka s tvorbou IVP. 

IVP je sestaven nejpozději do jednoho měsíce od obdržení doporučení ŠPZ pro období jednoho 

školního roku. V průběhu školního roku může být doplňován a upravován. 

Při tvorbě IVP vycházíme ze závěrů a  doporučení ŠPZ, které žáka vyšetřilo, a vyhlášky č.27/2016 Sb.   

Preferujeme obohacování vzdělávacího obsahu, zadávání specifických úkolů, příprava na soutěže a 
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olympiády, předčasný nástup dítěte do školy, přeskočení ročníku, účast na výuce jednoho nebo více 

předmětů ve vyšším ročníku. 

Součástí IVP je termín vyhodnocení naplňování IVP. 

IVP je opatřen podpisem zákonného zástupce žáka, žáka, ředitele školy, výchovného poradce a 

třídního učitele.  

 

Termín zahájení poskytování podpůrných opatření podle IVP zapíše výchovný poradce do matriky 

žáka. 

  

 

 

 

 

 

 

 


