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Detailní specifikace kapitoly 3.3 a 3.4 

3.3 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami  

 

Zabezpečení vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami  

Naše škola zabezpečuje prvotní pedagogickou diagnostiku žákai se speciálními vzdělávacími potřebami 

a především pak následnou péči o něj.  

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. Těmi se rozumí nezbytné úpravy ve vzdělávání a školských službách odpovídající 

zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí nebo jiným životním podmínkám dítěte, žáka nebo studenta. 

Děti, žáci a studenti se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na bezplatné poskytování 

podpůrných opatření školou a školským zařízením (ŠZ, §16, odst. 1). 

Mezi žáky se SVP dle přílohy vyhlášky 27/2016 Sb., která blíže charakterizuje žáky se SVP a nároková 

podpůrná opatření, patří i žáci s nedostatečnou znalostí nebo bez dostatečné znalosti vyučovacího 

jazyka.  

 

Škola žákům poskytuje buď podpůrná opatření 1. stupně na základě vlastního vyhodnocení potřeb  

žáka nebo na základě Doporučení školského poradenského zařízení opatření vyššího stupně  a v rámci 

nich pak individuální vzdělávací plán, předmět speciálně pedagogické péče, hodiny pedagogické 

intervence, změny obsahu výuky, změny výstupů vzdělávání, asistenta pedagoga, speciální učebnice a 

pomůcky. 

 

Systém péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami  

 

Podpůrná opatření se člení do pěti stupňů.  

Podpůrná opatření prvního stupně uplatňuje škola i bez doporučení školského poradenského zařízení 

(dále ŠPZ). Jsou uplatňována buď formou Etapy přímé podpory žáka ve výuce učitelem, nebo jiným 

pedagogickým pracovníkem, což slouží ke zmapování možných forem podpory žáka.  

Pokud nepostačuje tato forma podpory a žákovy obtíže vyžadují součinnost více pedagogických 

pracovníků, je vytvářen Plán pedagogické podpory (PLPP) ve spolupráci se zákonnými zástupci žáka, 

v součinnosti s poradenskými pracovníky školy; slouží k poskytování organizované podpory žákova 

vzdělávání, k pravidelnému vyhodnocování účinnosti zvolených opatření školy. 

 

Východiskem pro poskytování podpůrných opatření prvního stupně jsou: 

 pozorování v hodině, rozhovor (se žákem nebo zákonným zástupcem žáka,. 

 prověřování znalostí a dovedností žáka a reflexe jeho výsledků,  

 analýza procesů, výkonů a výsledků činností žáka, využívání portfolia žákovských prací, 

 analýza domácí přípravy žáka a dosavadního pedagogického působení školy. 
 

Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení PLPP  

PLPP tvoří třídní učitel nebo učitel konkrétního vyučovacího předmětu za pomoci školního speciálního 

pedagoga dle zjištěných potřeb žáka. PLPP má písemnou podobu, zahrnuje popis obtíží žáka, stanovení 

cílů podpory a způsobů vyhodnocování naplňování plánu. Všichni vyučující jsou s tímto plánem a 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ  PROGRAM  –  Tvořivě ve škole  

doporučeními seznámeni, v papírové formě je uložen u školního speciálního pedagoga, k nahlédnutí v 

pedagogické dokumentaci žáka. Je průběžně doplňován.  

PLPP škola vyhodnocuje naplňování cílů nejpozději po 3 měsících od zahájení poskytování podpůrných 

opatření.  

 

Podpůrná opatření druhého až pátého stupně lze uplatnit pouze s doporučením ŠPZ. Do systému 

vzdělávání žáků se SVP je zapojeno školní poradenské pracoviště (personální obsazení, kontakty a 

konzultační hodiny jsou přístupné na webové stránce školy).  

 

Specifikace provádění podpůrných opatření a úprav vzdělávacího procesu žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami 

 

Jako podpůrná opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou v naší škole využívána 

podle doporučení školského poradenského zařízení a přiznaného stupně podpory zejména:  

 

V oblasti metod výuky a forem práce jsou vybírány takové, aby se jednalo o cílené zaměření na podporu 
dovedností a kompetencí žáka, které umožňují překonání bariér v jeho vzdělávání a jeho zapojení do 
práce ve školní třídě.  

 respektují specifika žáků, 

 využívají kooperativní formy výuky, otevřené učení a individualizovaný přístup 

 podporují motivaci žáka a jeho zařazení do školní třídy 

 pracují i s prvky rozvinutých schopností a kreativity a směřují k jejich dalšímu rozvíjení u žáků 

 jsou využívány didaktické hry, tvořivé psaní v mateřském i cizím jazyce. 

 reflektují možnosti a potřeby žáka ve vztahu k věku, 

 rozvíjejí a podporují výchovu žáka, 

 zohledňují učební styly žáka, 

 rozvíjejí myšlení, paměť, pozornost, vnímání, motoriku, 

 stimulují vývoj,  

 využívají řešení typových úloh, řešení problémů;  

 vedou k osvojení vědomostí, dovedností a postojů, 

 pomáhají překonávat nepřipravenost na školu a z toho plynoucí selhávání ve školních 

dovednostech. 

 

Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení IVP  

 

Na základě doporučení ŠPZ rodiče požádají ředitele školy o výuku žáka dle IVP. Ten sestavuje třídní 

učitel nebo učitel konkrétního vyučovacího předmětu za pomoci školního speciálního pedagoga. 

 IVP má písemnou podobu, stanovuje obsah, doporučené metody, postupy a formy výuky, 

kompenzační a učební pomůcky, způsob kontroly osvojených znalostí a dovedností, způsoby 

hodnocení dle konkrétních podpůrných opatření doporučených ŠPZ. Všichni vyučující jsou s tímto 

plánem a doporučeními seznámeni, v papírové formě je uložen u školního speciálního pedagoga a v 

pedagogické dokumentaci žáka k nahlédnutí, je zaznamenán do školní matriky. Je průběžně doplňován. 

Naplňování IVP vyhodnocuje ŠPZ ve spolupráci se školou nejméně jednou ročně. Rodiče jsou s tímto 

hodnocením seznámeni, je také součástí pedagogické dokumentace žáka.  

V případě podpůrného opatření spočívajícího v úpravě očekávaných výstupů pro žáky s LMP od třetího 

stupně podpory, je pro tvorbu IVP využívána minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných 

výstupů v rámci podpůrných opatření stanovená v RVP ZV. IVP je vypracován  v souladu s doporučením 

ŠPZ. 
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Úprava obsahu a výstupů vzdělávání  

 

Obsah vzdělávání žáků se upravuje v závislosti na struktuře a charakteru speciálních vzdělávacích 

potřeb žáků, na základě doporučení podpůrných opatření školských poradenských zařízení. 

Úprava  obsahu vzdělávání směřuje k posílení vzdělávání žáka v oblastech, kde nedosahuje 

uspokojivých výsledků. Obsah učiva může být v odůvodněných případech modifikován.  

U žáků s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu odlišných kulturních a životních podmínek je třeba:  

 podpora rozvoje školních dovedností na počátku vzdělávání žáka, posílení přípravy na školní 
práci. 

 v rámci nejvyššího počtu povinných vyučovacích hodin posílení výuky českého jazyka nebo 
výuky českého jazyka jako jazyka cizího. 

 

Výstupy a výsledky vzdělávání upravujeme žákům s lehkým mentálním postižením podle Rámcového 

vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, vždy dle doporučení ŠPZ. 

 

V oblasti organizace výuky:  

 střídání forem a činností během výuky  

 u mladších žáků využívání skupinové formy práce 

 využití individuálního přístupu  

 v případě doporučení může být pro žáka vložena do vyučovací hodiny krátká přestávka 

podpora  organizace výuky asistentem pedagoga v rozsahu stanoveném v doporučení ŠPZ  

 ve škole také působí školní asistent, který působí u žáků s odlišnými životními či kulturními 

podmínkami (příp. kombinací výše uvedených).   

 

Pedagogická intervence a předměty speciálně pedagogické péče  

 

Podpora pedagogické práce a současně posílení vzdělávání žáků zahrnuje intervence, které směřují 

často k reedukaci prostřednictvím předmětu speciálně pedagogické péče nebo pedagogické 

intervence, které zahrnují posílení výuky v předmětech, kde je třeba podpořit výuku žáka nebo přípravu 

na ni, včetně domácí přípravy.  

Do těchto předmětů (hodin) jsou zařazováni žáci na doporučení školského poradenského zařízení a se 

souhlasem zákonného zástupce.  

 

Pedagogická intervence (PI) 

PI slouží zejména k podpoře vzdělávání žáka ve vyučovacích předmětech, kde je třeba posílit jeho 

vzdělávání, případně ke kompenzaci nedostatečné domácí přípravy na výuku.  

Rozsah: 1-2 h týdně. Pedagogická intervence je realizována nad rámec časové dotace. 

Organizační forma: Individuální nebo skupinová práce pedagogického pracovníka se žákem.  

Skupina je tvořena maximálně 6 žáky.  

Pedagogickou intervenci zajišťují pedagogičtí pracovníci školy.  

Žák není hodnocen souhrnným hodnocením na vysvědčení.  

 

Předmět speciálně pedagogické péče  (PSPP) 

PSPP je zaměřený na nápravu (reedukaci) specifických poruch učení vč. dyskalkulie (dále SPU), 

narušenou komunikační schopnost (dále NKS), kompenzaci obtíží v oblasti poruch pozornosti či 

chování. Náprava probíhá individuální i skupinovou formou.  
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Cílem předmětu speciálně pedagogické péče je vytvoření kompenzačních mechanizmů potřebných k 

překonávání obtíží spojených a pramenících z výše uvedených obtíží v budoucnosti.  

 

Výše uvedenou problematiku nelze z organizačních důvodů a individuálních charakteristik žáků zařadit 

do jednotného plánu osnov pro jednotlivé ročníky. Speciální pedagog  pracuje tak, aby skladba hodiny 

byla pestrá, vyvážená, aby byly respektovány specifické potřeby žáků, a tím byl splněn sledovaný cíl. 

Pomůcky: kompenzační a učební pomůcky, speciální učebnice a didaktické materiály, PC programy 

Rozsah: hodiny jsou poskytovány z disponibilní časové dotace předmětu Český jazyk, a to dle 

doporučení ŠPZ.  

Organizační forma: Individuální nebo skupinová práce pedagogického pracovníka se žákem. Skupina je 

tvořena maximálně 4 žáky.  

 
Předmět Speciálně pedagogické péče je zajištěn na 1. i 2. st. ZŠ speciálním pedagogem, který získal 
kvalifikaci podle § 18 zákona č. 563/2004 Sb. 
Žák není hodnocen souhrnným hodnocením na vysvědčení, ale souhrnnou známkou z Českého jazyka 
a literatury.  
 
Pravidla pro zapojení dalších subjektů 

 

Při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami spolupracujeme s PPP či SPC. Nejčastěji 

spolupracuje naše škola s PPP Most, SPC Teplice a SPC Měcholupy. V případě potřeby také 

konzultujeme s SPC Litvínov, Demosthenes a jinými.  

V případě žáků, u nichž se vyskytnou závažnější výchovné obtíže dlouhodobějšího charakteru, které 

přesahují rámec školy, naše škola spolupracuje s SVP Most, OSPOD města Litvínov, PČR Litvínov a MěP 

Litvínov. 

 

 

3.4 Zabezpečení výuky žáků nadaných a mimořádně nadaných 

 

Zabezpečení vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných 

 

Naše škola rovněž zabezpečuje prvotní pedagogickou diagnostiku nadaného žáka a především pak 

následnou péči o něj formou podpůrných opatření. Ta jsou uplatňována na základě Plánu pedagogické 

podpory (dále PLPP) nebo Individuálního vzdělávacího plánu (dále IVP).  

PLPP je žákovi vystaven na základě uvážení třídního učitele, vyučujícího daného předmětu, kde žák 

vykazuje výsledky poukazující na nadání a po domluvě s rodiči (zákonnými zástupci), IVP pak na základě 

žádosti rodičů (zákonných zástupců) řediteli školy.  

Nadaným žákem se považuje žák, 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. Tento žák pracuje nadstandardně, je samostatný, má 

zájem tvořit a pracovat nad rámec výuky. Je výjimečný a jeho talent je prokazatelný. Nadaný žák je 

identifikován pedagogem, kterým je žák dále veden a hodnocen.  

Mimořádně nadaným žákem je považován žák, jehož rozložení schopností dosahuje mimořádné 

úrovně tvořivosti v širokém okruhu činností nebo jednotlivých oblastech rozumových schopností, v 

pohybových, manuálních, uměleckých nebo sociálních dovedností. Zjišťování mimořádného nadání 

žáka provádí školské poradenské zařízení.  
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Systém péče o žáky nadané a mimořádně nadané  

 

Škola využívá 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. Pokud se nadání žáka projevuje v oblastech pohybových, 

manuálních nebo uměleckých dovedností, vyjadřuje se školské poradenské zařízení zejména ke 

specifikům žákovy osobnosti, která mohou mít vliv na průběh jeho vzdělávání, a míru žákova nadání 

zhodnotí odborník v příslušném oboru, jehož odborný posudek žák nebo zákonný zástupce žáka 

školskému poradenskému zařízení poskytne.  

Diagnostika ŠPZ může případně sloužit k poskytnutí finančních prostředků pro mimořádně nadaného 

žáka. Škola vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětí. Pedagog společně se speciálním pedagogem 

utváří další postup a volí metody pro konkrétního žáka. Do systému vzdělávání žáků nadaných a 

mimořádně nadaných je zapojeno školní poradenské pracoviště (personální obsazení, kontakty a 

konzultační hodiny jsou přístupné na webové stránce školy).  

Škola spolupracuje se školským poradenským zařízením – PPP (pedagogicko-psychologická poradna) a 

SPC (speciálně pedagogické centrum).  

 

Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení PLPP  

 

Na základě doporučení vyučujících, výchovného poradce a školního speciálního pedagoga je sestaven 

a po dohodě se zákonnými zástupci je sestaven PLPP. Ten sestavuje třídní učitel nebo učitel 

konkrétního vyučovacího předmětu za pomoci školního speciálního pedagoga. PLPP má písemnou 

podobu, zahrnuje doporučené metody, postupy a formy práce s žákem a zařazení dalších podpůrných 

opatření pro vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných, uvádí způsob kontroly a hodnocení 

osvojených znalostí a dovedností. PLPP může být doplňován a upravován v průběhu školního roku. 

Všichni vyučující jsou s tímto plánem seznámeni, v tištěné formě je uložen u školního speciálního 

pedagoga je také součástí pedagogické dokumentace žáka.  

PLPP škola vyhodnocuje naplňování cílů nejpozději po 3 měsících od zahájení poskytování podpůrných 

opatření. Rodiče jsou s tímto hodnocením seznámeni.  

 

Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení IVP  

 

Na základě doporučení ŠPZ rodiče požádají ředitele školy o výuku žáka dle IVP. Individuální vzdělávací 

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

ve kterých se projevuje mimořádné nadání žáka, se školním poradenským zařízením. IVP mimořádně 

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

mimořádně nadaného žáka. Práce na sestavení 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. IVP je v papírové formě evidován u školního 

speciálního pedagoga je také součástí pedagogické dokumentace žáka, je zaznamenán ve školní 

matrice.  
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Specifikace provádění podpůrných opatření a úprav vzdělávacího procesu nadaných a mimořádně 

nadaných žáků  

 

Úpravy obsahů vzdělávání vycházejí z principů diferenciace a současné individualizace s ohledem               

k vzdělávacím potřebám žáků. V procesu úpravy vzdělávání žáků využíváme zejména tyto postupy:  

 

Obohacování učiva respektující tři základní roviny, tzn.:  

 rozšiřování učiva tak, aby učivo postihovalo mezioborové vztahy;  

 prohlubování učiva tak, aby obsahovalo další podrobnosti a detaily o probíraném 

učivu/tématu;  

 obohacování učiva, které je již nad rámec vzdělávacího programu, a pracuje také se specifiky 

zájmů vzdělávaných.  

Akceleraci učiva zahrnující dvě základní varianty, a to:  

 předčasný vstup do vzdělávacího procesu daného stupně vzdělávání;  

 urychlení procesu vzdělávání nadaného žáka.  

 

V rámci integrace nadaného žáka organizací výuky, tedy vhodně volenými strategiemi z hlediska 

obsahu výuky i formami a metodami práce, vytváříme takové edukační prostředí, které zohlední jeho 

specifické vzdělávací potřeby s cílem rozvíjení silných i slabých stránek žáka a prevencí nebo podporou 

jeho osobnostních nebo sociálních problémů.  

Využitím vhodných metod v edukačním procesu se informace a poznatky nestávají cílem vyučování, 

ale působí jako prostředek k rozvoji myšlení, kreativity i osobnosti žáka.  

 

Z tohoto hlediska je při plánování a přípravě výuky kladen důraz na:  

 specifické individuální potřeby jednotlivých žáků;  

 respektování základních principů pro vzdělávání nadaných (tzn. na dostatečné množství 

uspokojujících a pestrých podnětů a aktivit na hranici nebo nad hranicí zkušeností žáka, na 

smysluplnost, na učení v souvislostech orientované na rozvoj vyšších úrovní myšlení, 

tvořivost a individuální přístup akceptující netypické kognitivní, osobnostní i emocionální 

zvláštnosti nadaných.  

 

Pro praktické uplatnění výše uvedených zásad při výuce klademe důraz především na následující 

metody a formy činností, tedy na:  

 rozvoj divergentního (tvůrčího) myšlení představující produktivní typ myšlení, který na jeden 

podnět, otázku či problémovou situaci nabízí větší počet odpovědí, možných řešení, asociací 

a nápadů a umožňuje žákovi pojmout nové vědomosti, rozvíjet nové myšlenky nebo 

objevovat nová řešení problémů ve všech oborech činnosti.  

 učení v souvislostech motivující nadané žáky a uspokojující jejich intelektový potenciál i 

různorodé specifické zájmy.  

 V souladu s Bloomovou kognitivní taxonomií aplikujeme zejména úlohy rozvíjející vyšší 

úrovně myšlení – analýzu, syntézu a hodnocení, které představují vzrůstající složitost a 

náročnost na myšlení žáka ve vztahu k jakémukoliv konkrétnímu tématu.  

 

Úprava obsahu a výstupů vzdělávání:  

Žákům nadaným a mimořádně nadaným dle doporučení ŠPZ umožňujeme obohacování nad rámec 

výstupů školního vzdělávacího programu, respektujeme tzv. dvojí výjimečnost těchto žáků.  



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ  PROGRAM  –  Tvořivě ve škole  

Výstupy ze vzdělávání respektují možnosti žáka vzdělávat se, při snaze dosahovat odpovídajících 

výstupů, pro žáka maximálních.  

 

K smysluplnosti a podnětnosti výuky nejen z pohledu nadaného žáka přispívá i metoda projektová, 

pozorování a manipulace, výzkum, plánování, práce s informacemi, úlohy rozvíjející intuici a odhad, 

vytváření modelů. Při uplatňování těchto forem činností naši pedagogové respektují a rozvíjejí u žáka 

devět stránek inteligence, a to verbální, vizuálně prostorovou, matematicko-logickou, tělesně 

pohybovou, hudební, přírodovědnou, inter- a intrapersonální, existenciální, pomocí nichž se žák učí 

zpracovávat informace. Jednotlivé stránky lze rozvíjet individuálně i zefektivňovat proces učení jejich 

kombinací. 

 

Pravidla pro zapojení dalších subjektů 

  

Nadaným žákům lze v souladu s vývojem jejich školních dovedností rozšířit obsah vzdělávání nad rámec 

stanovený příslušným vzdělávacím programem formou umožnění docházky do sportovních organizací 

popř. Centra pro nadané PPP Kadaň. Nadaní žáci se mohou se souhlasem ředitelky současně vzdělávat 

formou stáží v jiné škole stejného nebo jiného druhu. 

 

 

 

 

V Litvínově 1. 2. 2019                                                                                     Mgr. Pavla Tomášová 

                                                                                                                                   ředitelka školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i Žákem se pro potřeby tohoto dokumentu myslí žák, žákyně, dítě v přípravné třídě 

                                                           


