
Příloha č. 2 

3.3    Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

 

3.3.1  Pojetí vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními 

 Při plánování a realizaci vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními 

je třeba mít na zřeteli, 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. Pedagog tomu přizpůsobuje své 

vzdělávací strategie na základě stanovených podpůrných opatření, která stanovuje 

vyhláška č. 27/2016 Sb. 

 Pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními prvního stupně je ŠVP 

podkladem ke zpracování PLPP a pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními od 

druhého stupně podkladem pro tvorbu IVP. (PLPP a IVP zpracovává škola)  

 V rámci podpůrných opatření lze upravit očekávané výstupy stanovené ŠVP, 

případně upravit vzdělávací obsah tak, aby byl zajištěn soulad mezi vzdělávacími 

požadavky a skutečnými možnostmi žáků a aby vzdělávání směřovalo k dosažení 

jejich osobního maxima. 

 K úpravám očekávaných výstupů stanovených v ŠVP se využívá podpůrné 

opatření IVP. To umožňuje u žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními od třetího 

stupně podpory upravovat očekávané výstupy vzdělávání, případně přizpůsobit i 

výběr učiva. To znamená, že části vzdělávacích obsahů některých vzdělávacích oborů 

lze nahradit jinými vzdělávacími obsahy nebo celý vzdělávací obsah nahradit obsahem 

jiného vzdělávacího oboru, který lépe vyhovuje vzdělávacím možnostem žáka. 

 V IVP žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího stupně (týká se žáků 

s lehkým mentálním postižením) a čtvrtého stupně lze v souvislosti s náhradou části 

nebo celého vzdělávacího obsahu vzdělávacích oborů změnit minimální časové dotace 

vzdělávacích oblastí (oborů). 

 Pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními spočívající v úpravě 

vzdělávacích obsahů může být do IVP na doporučení školského poradenského zařízení 

speciálně pedagogická a pedagogická intervence. Počet vyučovacích hodin 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 bude případně 

poskytována z disponibilní časové dotace. 

 

 

 



3.3.2  Systém péče o žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními 

 Škola stanoví: 

 pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování plánu pedagogické 

podpory žáka 

 pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování individuálního 

vzdělávacího plánu žáka 

 pravidla pro zapojení dalších subjektů do systému vzdělávání žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami 

 zodpovědné osoby a jejich role v systému péče o žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami 

 specifikace provádění podpůrných opatření a úprav vzdělávacího 

procesu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, např. dělení a 

spojování hodin, prodloužení základního vzdělávání na 10 let, odlišná 

délka vyučovacích hodin 

 učební osnovy předmětů speciálně pedagogické péče podle specifik 

obtíží žáků 

3.3.3 Podmínky vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními 

 Pro úspěšné vzdělávání těchto žáků je potřebné zabezpečit: 

 uplatňování principu diferenciace a individualizace vzdělávacího 

procesu při organizaci činností a stanovování obsahu, forem i metod 

výuky 

 všechna podpůrná opatření při vzdělávání žáků 

 formativní hodnocení vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami 

 spolupráci se zákonnými zástupci žáka, školskými poradenskými 

zařízeními a odbornými pracovníky školního poradenského pracoviště 

 spolupráci s ostatními školami 

 

  


