
Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení plánu pedagogické podpory:  

Plán pedagogické podpory (dále PLPP) je zpracováván při podpůrném opatření prvního stupně, slouží ke 

kompenzaci mírných obtíží ve vzdělávání žáka a navrhují ho pedagogičtí pracovníci. Za 

vytvoření PLPP zodpovídá třídní učitel, na jeho vytvoření se podílejí i ostatní vyučující žáka. Třídní učitel 

informuje zákonné zástupce a zprostředkovává s nimi komunikaci. PLPP má písemnou formu, zahrnuje popis 

obtíží a speciálních vzdělávacích potřeb v rámci podpůrných  opatření prvního stupně a obsahuje podpis osob, 

které s ním byly seznámeny. PLPP je průběžně aktualizován, nejpozději po 3 měsících je vyhodnoceno naplnění 

stanovených cílů. V případě trvajících obtíží doporučí škola zákonným zástupcům využití pomoci školského 

poradenského zařízení (dále ŠPZ), pokud jsou podpůrná opatření účelná, mohou být využita v průběhu celého 

vzdělávání žáka.  

Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení individuálního vzdělávacího plánu:  

Na základě doporučení školského poradenského zařízení (dále ŠPZ) v rámci podpůrných opatření 2. a vyššího 

stupně a žádosti zákonných zástupců sestavuje škola individuální vzdělávací plán žáka (IVP). IVP zohledňuje 

vzdělávací potřeby žáka ovlivněné aktuálním zdravotním stavem, opožděným vývojem, odlišným kulturním 

prostředím a jinými životními podmínkami, specifickými poruchami učení a chování, oslabením smyslových funkcí 

apod. Za vypracování IVP zodpovídá třídní učitel, na jeho tvorbě se podílejí ostatní vyučující a výchovný poradce. 

IVP má písemnou formu, obsahuje písemný informovaný souhlas zákonných zástupců, je tvořen bezodkladně a 

nejméně jedenkrát za rok je vyhodnocován ŠPZ. Výchovný poradce organizuje společné schůzky s rodiči, 

pedagogy, vedením školy i žákem samotným. Shledá-li škola, že podpůrná opatření nejsou dostačující, doporučí 

využití poradenské pomoci ŠPZ. V případě doporučení podpůrných opatření 3. a vyššího stupně může škola pro 

tvorbu IVP využít minimální doporučenou úroveň pro úpravy očekávaných výstupů. IVP může být na základě 

potřeb žáka během roku upravován a je konzultován se zákonnými zástupci.  

 

Pravidla pro zapojení dalších subjektů:  

Při práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami škola spolupracuje s pedagogicko-psychologickou 

poradnou (PPP), speciálními pedagogickými centry (SPC), středisky výchovné péče (SVP) a pracovníky 

podílejících se neziskových organizací a orgány péče o dítě (OSPOD). Kontakt s těmito organizacemi 

zprostředkovává výchovný poradce formou písemné, telefonické nebo osobní komunikace. V případě potřeby 

jsou zapojení specialisté zváni do školy ke konzultacím s vedením školy, výchovným poradcem a pedagogy. 

Škola také spolupracuje s rodiči žáků s SVP.  

 

 

 



Zodpovědné osoby a jejich role v systému péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami:  

 

výchovný poradce - organizace schůzek se zákonnými zástupci, pedagogy, vedením školy a podílejícími se 

organizacemi, koordinace tvorby IVP  

školní metodik prevence - péče o žáky s rizikovým chováním a prevence tohoto chování  

speciální pedagog - práce se žáky s SVP, spolupráce s pedagogy, koordinace činnosti asistentů   

třídní učitelé - tvorba PLPP, spolupráce s ostatními pedagogy, žáky a rodiči  

doučovatelé - individuální práce se žáky s SVP  

asistenti pedagoga - práce se žáky s SVP na základě doporučení ŠPZ  

pedagogové - individuální práce se žáky v rámci pravidelných konzultačních hodin a pedagogické intervence  

 

Specifikace provádění podpůrných opatření a úprav vzdělávacího procesu žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami  

v oblasti organizace výuky:  

Pro podporu žákovy práce v oblasti organizace výuky nabízí škola střídání forem a činností během výuky, 

nastavení pravidel, úpravu zasedacího pořádku, diferenciaci výuky, zohlednění postavení žáka ve skupině, 

možnost účasti ve volnočasových aktivitách organizovaných školou. Pro žáky s podpůrným opatřením 2. a 

vyššího stupně je umožněno v případě potřeby využívání speciálních učebních a kompenzačních pomůcek a 

postupů na základě doporučení ŠPZ a v souladu s IVP. V odůvodněných případech může být organizace výuky 

podpořena asistentem pedagoga nebo dalším pedagogickým pracovníkem. V případě doporučených podpůrných 

opatření 4. a 5. stupně bude výuka organizována na základě individuálních potřeb.  

v oblasti metod výuky:  

V rámci podpůrného opatření 1. stupně může škola nabídnout metody výuky, které podporují rozvoj poznávacích 

procesů žáka, respektují míru nadání žáka a jeho specifika, rozvíjejí vnímání, práci s textem a obrazem, 

porozumění textu, preferují řešení typových a problémových úloh, aktivizují a motivují žáka. Jsou zohledňovány 

individuální potřeby žáka a respektována jeho pracovní specifika tak, aby žák mohl zažít úspěch. Volí se formy 

práce, které žákovi lépe vyhovují, je kladen důraz na přiměřené nároky, srozumitelnost učiva a motivaci k učení. 

Metody výuky pro vyšší stupně podpůrných opatření zahrnují intervenci na podporu oslabených nebo 

nefunkčních dovedností a kompetencí žáka, přizpůsobují se individuálním potřebám žáka a vycházejí z 

doporučení ŠPZ.  

v oblasti úpravy obsahu vzdělávání:  

Žákovi s IVP může být na základě doporučení ŠPZ upraven obsah vzdělávání. Žákům s IVP od podpůrného 

opatření 3. stupně může být na základě doporučení ŠPZ upraven učební plán podle minimální úrovně 

očekávaných výstupů v souladu s RVP ZV. Na základě doporučení ŠPZ může škola nabídnout předmět speciální 

pedagogické péče poskytovaný speciálním pedagogem žákům s IVP v rámci disponibilních hodin.  

 

 



v oblasti hodnocení:  

Při hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami mohou být využity různé formy hodnocení pro 

podporu rozvoje dovedností a vědomostí v souvislosti s posílením žákovy motivace. Zohledněna budou specifika 

jeho obtíží, budou jasně formulována hodnotící kritéria a hodnotící škála a podporováno sebehodnocení žáka.   

 

Zabezpečení výuky žáků nadaných a mimořádně nadaných 

Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení plánu pedagogické podpory:  

Za vytvoření PLPP mimořádně nadaného žáka zodpovídá třídní učitel, na jeho vytvoření se podílejí i ostatní 

vyučující žáka. PLPP má písemnou formu, zahrnuje popis oblasti nadání a návrhy podpůrných opatření. Třídní 

učitel informuje zákonné zástupce žáka a zprostředkovává s nimi komunikaci. PLPP obsahuje podpisy osob, 

které s ním byly seznámeny a je vyhodnocován po třech měsících.  

Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení individuálního vzdělávacího plánu:  

IVP nadaného a mimořádně nadaného žáka škola sestavuje na základě doporučení ŠPZ. Za jeho vypracování 

zodpovídá třídní učitel, který spolupracuje s ostatními vyučujícími a s výchovným poradcem. IVP má písemnou 

formu, obsahuje písemný informovaný souhlas zákonných zástupců. IVP mimořádně nadaného žáka umožňuje 

obohacování učiva nad rámec předmětů a vzdělávacích oblastí ŠVP. K vyhodnocení IVP dochází minimálně 

jedenkrát ročně.  

 

Pravidla pro zapojení dalších subjektů:  

Při práci s nadanými a mimořádně nadanými žáky škola spolupracuje s poradenskými zařízeními, umožňuje 

žákům zapojení do volnočasových aktivit v rámci školy (kroužky z různých vzdělávacích oblastí), doporučuje 

žákům vhodné mimoškolní aktivity a organizace pro rozvoj jeho nadání (střední školy, Menza ČR, střediska 

volného času).  

 

Zodpovědné osoby a jejich role:  

třídní učitel - tvorba PLPP a IVP, spolupráce s rodiči, vyučujícími a výchovným poradcem  

výchovný poradce - spolupráce se školským poradenským pracovništěm, koordinuje schůzky všech 

zúčastněných  

pedagogové - obohacování učiva v oblasti nadání žáka  

 



Specifikace provádění podpůrných opatření a úprav vzdělávacího procesu nadaných a mimořádně 

nadaných žáků:  

Na žádost rodičů a na základě doporučení ŠPZ umožní škola předčasný nástup žáka ke školní docházce.  

Mimořádně nadanému žákovi může být nabídnuta výuka vybraného předmětu ve vyšším ročníku.  

Nadaným žákům umožňuje škola obohacování vzdělávacího obsahu nad rámec ŠVP s cílem rozšířit a prohloubit 

znalosti, stimulovat procesy vyhledávání souvislostí a motivovat k dalšímu vzdělávání.  

V rámci výuky bude nadaným a mimořádně nadaným žákům nabídnuta možnost vypracování specifických úkolů 

a projektů.  

 

 


