
Dodatek k ŠVP  č. 2   

 zpracovaný na základě Opatření ministryně školství, mládeže a 

tělovýchovy  o změně RVP týkající se vzdělávání žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných z 18. 8. 2016 

 

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a 

žáků nadaných 

Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci, kteří k naplnění svých 

vzdělávacích možností nebo k uplatnění a užívání svých práv na vzdělávání na rovnoprávném základě 

s ostatními potřebují poskytnutí podpůrných opatření2. Tito žáci mají právo na bezplatné poskytování 

podpůrných opatření z výčtu uvedeného v § 16 školského zákona (ŠZ) Podpůrná opatření realizuje 

škola.  

 

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

Podpůrná opatření prvního stupně lze uplatnit i bez doporučení školského poradenského zařízení 

a nemají normovanou finanční náročnost. Podpůrná opatření druhého až pátého stupně může škola 

nebo školské zařízení uplatnit pouze s doporučením školského poradenského zařízení (ŠPZ) 

a s informovaným souhlasem zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka. 

 

Pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními prvního stupně zpracuje škola plán pedagogické 

podpory (PLPP) a pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními od druhého stupně vytvoří  

individuální vzdělávacího plánu (IVP).  

 

PLPP a IVP zpracovává škola. 

 

1. Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování plánu pedagogické 

podpory a individuálního vzdělávacího plánu žáka se speciálními 

vzdělávacími potřebami:  

V procesu výuky se bere v úvahu, že někteří z žáků potřebují pedagogickou podporu. Při zjištění 

individuálních potřeb žáka přistupuje škola k realizaci těchto tří  opatření: 

 Individualizace výuky  (u žáka s  mírnou potřebu poskytnutí podpůrného opatření v rámci jednoho 

předmětu - v oblasti organizace výuky a vyučovacích metod ) 

PLPP (plán pedagogické podpory) 

PLPP je pro žáka realizován zejména na základě doporučení školského poradenského zařízení. PLPP 

sestavuje třídní učitel ve spolupráci s učiteli konkrétního vyučovacího předmětu a s výchovným 

poradcem. 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, realizace a vyhodnocování PLPP a 



koordinuje společné schůzky s pedagogy, vedením školy, žákem a zákonným zástupcem žáka, není-li 

žák zletilý. 

IVP (individuální vzdělávací plán) 

je sestavován obdobně jako v případě tvorby PPP, IVP může být během roku upravován podle potřeb 

žáka. Při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a realizaci PLPP a IVP spolupracuje 

škola s dalšími organizacemi, které poskytují související služby z oblasti sociální, zdravotnické, 

preventivní nebo poradenské, zpravidla na doporučení školského poradenského pracoviště. Podle 

přiznaného stupně podpory a na doporučení školského poradenského zařízení využíváme zejména 

podpůrná opatření uvedená v příloze č. 1 k vyhlášce č. 27/2016 Sb. 

Zásady dodržované  školou při práci se žáky se SVP za účelem  dosažení 

jejich úspěšnosti: 

 

povzbuzovat žáky při případných neúspěších a posilovat jejich motivaci k učení; 

uplatňovat formativní hodnocení žáků; 

poskytovat pomoc při osvojování si vhodných učebních způsobů a postupů se zřetelem 

k individuálním obtížím jednotlivců; 

věnovat pozornost začleňování těchto žáků do běžného kolektivu a vytváření pozitivního klimatu 

ve třídě a ve škole; 

spolupracovat s odbornými institucemi, tj. se ŠPZ a odbornými pracovníky školního poradenského 

pracoviště, v případě potřeby také s odborníky mimo oblast školství (odbornými lékaři nebo 

pracovníky z oblasti sociálně právní ochrany žáka apod.); 

spolupracovat s dalšími sociálními partnery školy, zejména s rodiči žáků a také se základními 

školami, ve kterých žáci plnili povinnou školní docházku (zjistit, jaká podpora byla žákovi 

poskytována na základní škole); 

spolupracovat se zaměstnavateli při zajišťování praktické části přípravy na povolání (učební a 

odborné praxe)  

realizovat další vzdělávání učitelů všech předmětů zaměřené na vzdělávání žáků se SVP (i žáků 

nadaných) a uplatňování adekvátních metod a forem výuky, hodnocení a komunikace s těmito žáky. 

 

2. Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování plánu pedagogické 

podpory a individuálního vzdělávacího plánu nadaného a mimořádně 

nadaného žáka  

Péče o nadané a mimořádně nadané žáky je koordinována výchovným poradcem. 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 se zákonným zástupcem mimořádně nadaného žáka (zletilým žákem). 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. 

Součástí IVP je termín vyhodnocení naplňování IVP a může též obsahovat i termín průběžného 

hodnocení IVP, je-li to účelné. IVP může být zpracován i pro kratší období než je školní rok. IVP 

může být doplňován a upravován v průběhu školního roku. Výchovný poradce zajistí písemný 

informovaný souhlas zákonného zástupce žáka (nebo zletilého žáka), bez kterého nemůže být IVP 



prováděn. Výchovný poradce po podpisu IVP zákonným zástupcem žáka (zletilým žákem) a získání 

písemného informovaného souhlasu zákonného zástupce žáka (zletilého žáka) předá informace o 

zahájení poskytování podpůrných opatření podle IVP  řediteli školy, který je zaznamená do školní 

matriky.“V případě provádění podpůrných opatření pro nadané a mimořádně nadané žáky se řídí škola 

doporučením školského poradenského pracoviště a přílohy č. 1 k vyhlášce č. 27/2016 Sb.  

Mimo tato opatření může škola  nabídnout  také: 

 možnost odlišné úpravy organizace vzdělávání pro žáky s mimořádným nadáním v umělecké 

oblasti nebo pro žáky vykonávající sportovní přípravu 

 přípravu a účast na soutěžích  

 možnost přípravy a vykonání mezinárodních certifikátů z cizích jazyků  

 podporu účasti žáků na akcích jiných organizací v oblasti jejich nadání.  

 

 

 


