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Dodatek č. 4

Charakteristika školního vzdělávacího programu

3.6 Vzdělávání žáků s potřebou podpůrných opatření
3.6.1 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
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. Účelem podpory vzdělávání těchto žáků je plné
zapojení a maximální využití vzdělávacího potenciálu každého žáka s ohledem na jeho
individuální možnosti a schopnosti. Podpůrná opatření realizuje škola nebo školské zařízení.
Podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti se podpůrná opatření člení do pěti
stupňů. Podpůrná opatření prvního stupně uplatňuje škola nebo školské zařízení i bez
doporučení školského poradenského zařízení na základě plánu pedagogické podpory (PLPP).
Podpůrná opatření druhého až pátého stupně lze uplatnit pouze s doporučením školského
poradenského zařízení. Pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními od druhého stupně je
školou vytvořen individuální vzdělávací plán (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 školního
poradenského zařízení také speciálně pedagogická a pedagogická intervence.
Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování plánu pedagogické podpory
(PLPP)
Plán pedagogické podpory žáka se speciálními vzdělávacími potřebami sestavuje třídní učitel
nebo učitel konkrétního vyučovacího předmětu za pomoci výchovného poradce. PLPP má
písemnou podobu. Před jeho zpracováním proběhnou rozhovory s jednotlivými vyučujícími
s cílem stanovit např. metody práce s žákem nebo způsoby, jak kontrolovat osvojení znalostí
a dovedností žáka. Výchovný poradce stanoví termín přípravy PLPP a organizuje společné
schůzky s rodiči, pedagogy, vedením školy i žákem samotným. Při sestavování PLPP škola
vychází z charakteristiky obsahu tohoto plánu stanovené v § 10 vyhlášky č. 27/2016 Sb.
Nejpozději po 3 měsících od začátku poskytování podpůrných opatření škola vyhodnotí, zda
podpůrná opatření vedou k naplnění stanovených cílů. Není-li tomu tak, doporučí škola
zletilému žákovi nebo zákonnému zástupci žáka využít poradenské pomoci školského
poradenského zařízení. Plán pedagogické podpory škola průběžně aktualizuje v souladu
s vývojem speciálních vzdělávacích potřeb žáka. S PLPP seznámí škola žáka, zákonného

zástupce žáka, všechny vyučující žáka i další pedagogické pracovníky podílející se na
provádění tohoto plánu. Plán obsahuje podpis osob, které s ním byly seznámeny.
Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování individuálního vzdělávacího plánu
(IVP)
Individuální vzdělávací plán žáka se speciálními vzdělávacími potřebami sestavuje třídní
učitel ve spolupráci s výchovným poradcem, školským poradenským zařízením a učiteli
vyučovacích předmětů, v nichž vyvstává potřeba podpůrných opatření. Nezbytná je také
spolupráce se zákonnými zástupci žáka, případně se samotným žákem, zvláště je-li zletilý.
IVP žáka se speciálními vzdělávacími potřebami má písemnou podobu. Při sestavování
individuálního vzdělávacího plánu vychází škola z charakteristiky obsahu IVP stanovené
v § 3 vyhlášky č. 27/2016 Sb. Individuální vzdělávací plán je zpracován bez zbytečného
odkladu, nejpozději však do 1 měsíce ode dne, kdy škola obdržela doporučení školského
poradenského zařízení a žádost zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka. Individuální
vzdělávací plán může být zpracován i pro kratší období, než je školní rok, a může být
doplňován a upravován v průběhu celého školního roku podle potřeb žáka. Součástí IVP je
termín, kdy bude vyhodnocováno naplňování IVP, případně termín průběžného hodnocení
IVP, je-li to účelné. Nejméně jednou ročně vyhodnocuje naplňování individuálního
vzdělávacího plánu školské poradenské zařízení, to také sleduje průběh IVP a poskytuje
poradenskou podporu žákovi, zákonnému zástupci žáka a škole. Škola seznámí s podobou
individuálního vzdělávacího plánu žáka nebo zákonného zástupce žáka, není-li žák zletilý,
a současně všechny vyučující žáka. Poskytování vzdělávání podle IVP lze pouze na základě
písemného informovaného souhlasu zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka. Zahájení
podpůrných opatření podle IVP musí být zaznamenáno do školní matriky.

3.6.2 Vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků
Nadaným žákem se rozumí jedinec, který při adekvátní podpoře vykazuje ve srovnání
s vrstevníky vysokou úroveň v jedné či více oblastech rozumových schopností,
v pohybových, manuálních, uměleckých nebo sociálních dovednostech. Za mimořádně
nadaného žáka se považuje žák, jehož rozložení schopností dosahuje mimořádné úrovně při
vysoké tvořivosti v celém okruhu činností nebo v jednotlivých oblastech rozumových
schopností, v pohybových, manuálních, uměleckých nebo sociálních dovednostech.
Výuka žáků by měla probíhat takovým způsobem, aby byl stimulován rozvoj jejich potenciálu
včetně různých druhů nadání a aby se tato nadání mohla ve škole projevit a pokud možno
i uplatnit a dále rozvíjet. Škola je povinna využít pro podporu nadání a mimořádného nadání
podpůrných opatření podle individuálních vzdělávacích potřeb žáků v rozsahu prvního až
čtvrtého stupně podpory. Zjišťování mimořádného nadání včetně vzdělávacích potřeb žáka
provádí školské poradenské zařízení ve spolupráci se školou, která žáka vzdělává. Při
vyhledávání nadaných a mimořádně nadaných žáků je třeba věnovat pozornost i žákům se
speciálními vzdělávacími potřebami.
Pro nadané žáky může ředitel školy vytvářet skupiny, ve kterých se vzdělávají žáci stejných
nebo různých ročníků školy v některých předmětech. Nadaným žákům lze v souladu
s vývojem jejich školních dovedností rozšířit obsah vzdělávání nad rámec stanovený
příslušným vzdělávacím programem nebo umožnit účast na výuce ve vyšším ročníku. Nadaní
žáci se mohou se souhlasem ředitelů příslušných škol současně vzdělávat formou stáží v jiné
škole stejného nebo jiného druhu. Ředitel školy může přeřadit mimořádně nadaného žáka do

vyššího ročníku bez absolvování předchozího ročníku na základě zkoušek vykonaných před
komisí, kterou jmenuje ředitel školy.
Podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti se podpůrná opatření člení do čtyř
stupňů. Podpůrná opatření prvního stupně uplatňuje škola nebo školské zařízení i bez
doporučení školského poradenského zařízení na základě plánu pedagogické podpory (PLPP).
Podpůrná opatření druhého až čtvrtého stupně lze uplatnit pouze s doporučením školského
poradenského zařízení. Pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními od druhého stupně je
školou vytvořen individuální vzdělávací plán (IVP).
Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování plánu pedagogické podpory
(PLPP)
Plán pedagogické podpory nadaného nebo mimořádně nadaného žáka sestavuje třídní učitel
nebo učitel konkrétního vyučovacího předmětu za pomoci výchovného poradce. PLPP má
písemnou podobu. Před jeho zpracováním proběhnou rozhovory s jednotlivými vyučujícími
s cílem stanovit např. metody práce s žákem nebo způsoby, jak kontrolovat osvojení znalostí
a dovedností žáka. Výchovný poradce stanoví termín přípravy PLPP a organizuje společné
schůzky s rodiči, pedagogy, vedením školy i žákem samotným. Při sestavování PLPP škola
vychází z charakteristiky obsahu tohoto plánu stanovené v § 10 vyhlášky č. 27/2016 Sb.
Nejpozději po 3 měsících od začátku poskytování podpůrných opatření škola vyhodnotí, zda
podpůrná opatření vedou k naplnění stanovených cílů. Není-li tomu tak, doporučí škola
zletilému žákovi nebo zákonnému zástupci žáka využít poradenské pomoci školského
poradenského zařízení. Plán pedagogické podpory škola průběžně aktualizuje v souladu
s vývojem vzdělávacích potřeb žáka. S PLPP seznámí škola žáka, zákonného zástupce žáka,
všechny vyučující žáka i další pedagogické pracovníky podílející se na provádění tohoto
plánu. Plán obsahuje podpis osob, které s ním byly seznámeny.
Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování individuálního vzdělávacího plánu
(IVP)
Individuální vzdělávací plán nadaného nebo mimořádně nadaného žáka sestavuje třídní učitel
ve spolupráci s výchovným poradcem, školským poradenským zařízením a učiteli
vyučovacích předmětů, v nichž se projevuje žákovo nadání. Nezbytná je také spolupráce se
zákonnými zástupci žáka, případně se samotným žákem, zvláště je-li zletilý. IVP nadaného
nebo mimořádně nadaného žáka má písemnou podobu. Při sestavování individuálního
vzdělávacího plánu vychází škola z charakteristiky obsahu IVP stanovené v § 28 vyhlášky
č. 27/2016 Sb. Individuální vzdělávací plán je zpracován bez zbytečného odkladu, nejpozději
však do 1 měsíce ode dne, kdy škola obdržela doporučení školského poradenského zařízení
a vyjádření zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka. Individuální vzdělávací plán může
být doplňován a upravován v průběhu školního roku podle potřeb žáka. Nejméně jednou
ročně vyhodnocuje naplňování individuálního vzdělávacího plánu školské poradenské
zařízení, to také sleduje průběh IVP a poskytuje poradenskou podporu žákovi, zákonnému
zástupci žáka a škole. Škola seznámí s podobou individuálního vzdělávacího plánu žáka nebo
zákonného zástupce žáka, není-li žák zletilý, a současně všechny vyučující žáka. Poskytování
vzdělávání podle IVP lze pouze na základě písemného informovaného souhlasu zletilého žáka
nebo zákonného zástupce žáka. Zahájení podpůrných opatření podle IVP musí být
zaznamenáno do školní matriky.

3.6.3 Částečná změna organizace výuky
Částečná změna organizace výuky umožňuje kontrolu dosažené úrovně studia formou
termínovaného zkoušení. Žák je přezkušován (jakoukoli formou) po předchozí domluvě
s vyučujícím. Studium podle tohoto plánu je určeno žákům, které není možné zařadit do dvou
výše uvedených kategorií žáků s potřebou podpůrných opatření, a je povolováno na základě
předem stanovených podmínek pouze těm žákům, kteří se výkonnostně věnují časově náročné
(obvykle sportovní) aktivitě. Tito žáci se zúčastňují vyučování pokud možno v plném
rozsahu, avšak je jim umožňována účast na trénincích, soustředěních a soutěžích nutných pro
rozvoj jejich náročné aktivity.
Na studium s částečnou změnou organizace výuky nemá nikdo nárok automaticky a toto
zvýhodňující opatření může být v případě nedodržení uložených povinností odebráno.

