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Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami  
Žákem se speciálními vzdělávacími potřebami se dle Vyhlášky č. 27/2016 Sb., vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami a žáků nadaných, rozumí osoba, která k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění nebo užívání 
svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných opatření. 

Podpůrnými opatřeními se rozumí nezbytné úpravy ve vzdělávání a školských službách odpovídající zdravotnímu stavu, 

kulturnímu prostředí nebo jiným životním podmínkám žáka.  

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na bezplatné poskytování podpůrných opatření školou a školským 

zařízením.  

Pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními prvního stupně je školní vzdělávací program (ŠVP) podkladem pro 

zpracování plánu pedagogické podpory (PLPP) a pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními od druhého stupně podkladem 

pro tvorbu individuálního vzdělávacího plánu (IVP). 

Škola volí podpůrná opatření prvního stupně tehdy, pokud žák má při vzdělávání takové obtíže, že je nezbytné jeho vzdělávání 

podpořit prostředky pedagogické intervence (změny v metodách a výukových postupech, změny v organizaci výuky žáka, 

úpravy v hodnocení, v začleňování do sociální a komunikační sítě školní třídy); pokud se jedná o drobné úpravy v rámci výuky 

jednoho předmětu, je úprava věcí individualizace výuky a práce jednoho pedagoga. 

Pokud úpravy vyžadují spolupráci více pedagogů, vytváří škola Plán pedagogické podpory (PLPP) - stručný dokument, ve 

kterém jsou uvedeny potřeby úprav ve vzdělávání žáka, návrh jak se bude vzdělávání žáka upravovat a v čem. Pedagogové 

následně vyhodnocují efektivitu zvolených úprav, pokud se ani s dodatečnou podporou pedagogů vzdělávání žáka nezlepší a 

nemá trend zlepšovat, nebo je jeho stav naopak setrvalý, nebo se horší - pak je vhodné žákovi a zákonným zástupcům 

doporučit, aby navštívili školské poradenské zařízení (ŠPZ, pedagogicko-psychologická poradna - PPP, speciálně 

pedagogické centrum – SPC). 

Škola zajistí předání PLPP školskému poradenskému zařízení, aby se předešlo uplatňování neúčinných podpůrných opatření. 

PLPP sestavuje třídní učitel nebo učitel konkrétního vyučovacího předmětu za pomoci výchovného poradce nebo jiného 

školního poradenského pracovníka (školní psycholog/speciální pedagog). PLPP má písemnou podobu. Před jeho 

zpracováním budou probíhat rozhovory s jednotlivými vyučujícími, s cílem stanovení např. metod práce s žákem, způsobů 

kontroly osvojení znalostí a dovedností. Výchovný poradce stanoví termín přípravy PLPP a organizuje společné schůzky s 

rodiči, pedagogy, vedením školy i žákem samotným. 

Škola vyhodnocuje naplňování cílů v PLPP nejpozději po 3 měsících od zahájení poskytování podpůrných opatření. Pokud se 

podpůrná opatření stanovená v PLPP ukáží jako účelná, mohou podporovat žáka v celém průběhu jeho vzdělávání. 

V opačném případě se doporučí zákonným zástupcům návštěva školského poradenského pracoviště (pedagogicko – 

psychologická poradna). 

IVP zpracovává škola pro žáka od druhého stupně podpůrných opatření a to na základě doporučení školského poradenského 

zařízení (ŠPZ – pedagogicko-psychologická poradna, speciální pedagogické centrum)) a žádosti zákonného zástupce.   

IVP sestavuje třídní učitel ve spolupráci s učiteli vyučovacích předmětů, kterých se podpůrná opatření týkají, s výchovným 

poradcem, školním metodikem prevence (poruchy chování) a školským poradenským zařízením.  

IVP má písemnou podobu a při jeho sestavování spolupracuje třídní učitel s rodiči žáka. Při sestavování IVP vycházíme z 

obsahu IVP stanoveného v § 3 vyhlášky č. 27/2016 Sb.  

Práce na sestavení IVP jsou zahájeny okamžitě po obdržení doporučení školského poradenského zařízení, žádosti zákonného 

zástupce a získání jeho písemného informovaného souhlasu. IVP je sestaven nejpozději do jednoho měsíce. 

Škola seznámí s individuálním vzdělávacím plánem všechny vyučující  a zákonného zástupce žáka, který tuto skutečnost 

potvrdí svým podpisem. Poskytování vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu lze pouze na základě písemného 

informovaného souhlasu zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka podle § 16 odst. 1. 

Školské poradenské zařízení ve spolupráci se školou sleduje a nejméně jednou ročně vyhodnocuje naplňování individuálního 

vzdělávacího plánu a poskytuje žákovi, zákonnému zástupci žáka a škole poradenskou podporu. V případě nedodržování 

opatření uvedených v individuálním vzdělávacím plánu informuje o této skutečnosti ředitele školy. 

Zpracování a provádění individuálního vzdělávacího plánu zajišťuje ředitel školy. 
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Výchovný poradce zajistí písemný informovaný souhlas zákonného zástupce žáka, bez kterého nemůže být IVP prováděn. 

Výchovný poradce po podpisu IVP zákonným zástupcem žáka a získání písemného informovaného souhlasu zákonného 

zástupce žáka předá informace o zahájení poskytování podpůrných opatření podle IVP zástupci ředitele školy, který je 

zaznamená do školní matriky. 

Jako podpůrné opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami mohou být zařazeny podle doporučení školského 

poradenského zařízení a přiznaného stupně podpory předměty speciálně pedagogické péče. Vzdělávací obsah těchto 

předmětů je přizpůsoben vzdělávacím možnostem a předpokladům žáka s přiznanými podpůrnými opatřeními v rámci IVP. 

Pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními spočívajícími v úpravě vzdělávacích obsahů může být v souladu s principy 

individualizace a diferenciace vzdělávání zařazována do IVP na doporučení ŠPZ speciálně pedagogická a pedagogická 

intervence. Počet vyučovacích hodin předmětů speciálně pedagogické péče je v závislosti na stupni podpory stanoven v 

Příloze č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb. Časová dotace na předměty speciálně pedagogické péče je poskytována z disponibilní 

časové dotace. 

Na úrovni IVP je možné na doporučení školského poradenského pracoviště u žáků s přiznanou úrovní podpůrných opatření 

od 3. stupně (žáci s lehkým mentálním postižením) upravovat očekávané výstupy stanovené školním vzdělávacím programem 

(ŠVP), případně upravit vzdělávací obsah tak, aby byl zajištěn soulad mezi vzdělávacími požadavky a skutečnými možnostmi 

žáka. Jako doporučená úroveň pro úpravu očekávaných výstupů je v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní 

vzdělávání (RVP ZV) stanovena „minimální doporučená úroveň pro úpravu očekávaných výstupů“ u jednotlivých vzdělávacích 

oblastí. 

Vzdělávání nadaných žáků  

K identifikaci mimořádného nadání využívá škola pozorování žáků již na 1. stupni při školní práci,  vychází z rozborů výsledků 

jejich práce a jejich portfolia, hodnocení testů a úloh, rozhovorů se žáky a jejich zákonnými zástupci. 

Pro nadaného žáka učitel připravuje a zadává školní práci, která odpovídá a rozvíjí úroveň jeho dovedností v oblasti jeho 

nadání. U těchto žáků preferujeme metody, které podporují a rozvíjejí tvůrčí a badatelskou činnost formou specifických úkolů, 

ročníkových prací a projektů. 

Při zjišťování mimořádného nadaní žáků škola spolupracuje s poradenským pracovištěm (pedagogicko–psychologická 

poradna) a na základě jeho doporučení  a žádosti zákonného zástupce vypracuje  a realizuje individuální vzdělávací plán. 

Individuální vzdělávací plán mimořádně nadaného žáka sestavuje třídní učitel ve spolupráci s učiteli vyučovacích předmětů, 

ve kterých se projevuje mimořádné nadání žáka, s výchovným poradcem a školským poradenským zařízením.  

IVP mimořádně nadaného žáka má písemnou podobu a při jeho sestavování spolupracuje třídní učitel s rodiči mimořádně 

nadaného žáka. Při sestavování IVP vycházíme z obsahu IVP stanoveného v § 28 vyhlášky č. 27/2016 Sb.  

Práce na sestavní IVP jsou zahájeny okamžitě po obdržení doporučení školského poradenského zařízení. IVP je sestaven 

nejpozději do jednoho měsíce od obdržení doporučení školského poradenského zařízení.  

IVP může být zpracován i pro kratší období než je školní rok, může být doplňován a upravován v průběhu školního roku. 

Výchovný poradce zajistí písemný informovaný souhlas zákonného zástupce žáka, bez kterého nemůže být IVP prováděn. 

Výchovný poradce po podpisu IVP zákonným zástupcem žáka a získání písemného informovaného souhlasu zákonného 

zástupce žáka předá informace o zahájení poskytování podpůrných opatření podle IVP zástupci ředitele školy, který je 

zaznamená do školní matriky. 

25. 8. 2016 

Školská rada projednala dne: 31. 8. 2016 

 


