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ZŠ Zaječice                                           Školní poradenské pracoviště 

Vzdělávání a zabezpečení výuky žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami 
Příloha č. 10 – Školní poradenské pracoviště 

Č.j. ZŠ/DKŠ/11/p10/2020 

 

V případě žáka naší školy s přiznanými podpůrnými opatřeními úzce spolupracujeme, kromě zákonných 

zástupců, také s organizací Archa Chrudim a Pedagogicko-psychologickou poradnou Chrudim. Na 

základě doporučení poradny sestavujeme, realizujeme a vyhodnocujeme plán pedagogické podpory či 

individuální vzdělávací plán. Pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními prvního stupně je ŠVP 

„Mravenčí škola“ podkladem pro zpracování plánu pedagogické podpory (dále jen PLPP) a pro žáky 

s přiznanými podpůrnými opatřeními druhého až pátého stupně podkladem pro tvorbu individuálního 

vzdělávacího programu (dále je IVP). Závazný rámec pro organizační a obsahové zabezpečení 

základního vzdělávání žáků vymezuje RVP ZV, který je východiskem pro tvorbu ŠVP „Mravenčí 

škola“. 

Plán pedagogické podpory sestavuje třídní učitel nebo učitel konkrétního vyučovacího předmětu ve 

spolupráci s třídním učitelem. PLPP má vždy písemnou podobu. Před jeho zpracováním probíhají 

rozhovory s jednotlivými vyučujícími, zákonnými zástupci žáka i žákem samotným s cílem stanovení 

například metod práce s žákem, způsobů kontroly osvojení znalostí a dovedností.  

Ředitel školy stanoví termín přípravy plánu pedagogické podpory a organizuje společné schůzky se 

zákonnými zástupci žáka, pedagogickými pracovníky i žákem samotným. Ředitel školy je informován 

o dílčích změnách v plnění PLPP třídním učitelem. PLPP je průběžně vyhodnocován a nejpozději do 3 

měsíců je vyhodnocen, zda opatření vedou k naplnění stanovených cílů. Pokud stanovené cíle nejsou 

naplňovány, škola doporučí zákonnému zástupci žáka pomoc školského poradenského zařízení (SPC 

nebo PPP). Další postup vychází ze zprávy a doporučení SPC nebo PPP. 

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

třetího stupně podpory, bude pro tvorbu individuálního vzdělávacího plánu využívána minimální 

doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření stanovená v RVP 

ZV. Podpůrná opatření druhého až pátého stupně lze uplatnit pouze s doporučením ŠPZ. Začlenění 

podpůrných opatření do jednotlivých stupňů stanoví Příloha č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb. 

Podpůrná opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou v naší základní škole využívána 

podle doporučení SPC nebo PPP a přiznaného stupně podpory zejména:  

a) v oblasti metod výuky:  

• respektujeme odlišné učební styly žáků  

• volíme metody a formy práce, které umožní častější kontrolu a poskytování dostatečné zpětné 

vazby žákovi  

• klademe důraz na logickou provázanost a smysluplnost vzdělávacího obsahu napříč všemi 

předměty 

• tolerujeme osobní pracovní tempo žáků a umožňujeme poskytování dostatečného času k 

zvládnutí úkolů a pochopení probírané látky 

 



2 

ZŠ Zaječice                                           Školní poradenské pracoviště 

b) v oblasti organizace výuky:  

• nabízíme vhodné střídání forem a činností během výuky  

• využíváme skupinovou výuku, včetně skupinových forem aktivizační výuky 

• nabízíme postupný přechod k systému kooperativní výuky 

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

vyučovací jednotka jinak upravena (do bloku nebo projektově) 

Další podpora: 

Podpora je možná i formou nápravných skupin v rámci reedukace vedená vždy kvalifikovaným 

pedagogem. 

Pedagogičtí pracovníci se snaží vždy velmi úzce spolupracovat se zákonnými zástupci žáka, 

poradenskými zařízeními a doplňují práci o nejnovější poznatky v oblasti pedagogiky, sociologie a 

psychologie. 

Zákonnými zástupcům je nabídnuta možnost zaškolení do problematiky, pomoc s tvorbou individuální 

domácí přípravy a správného metodického vedení podle pokynů PPP nebo SPC. 

Zákonným zástupcům je objasněna možnost volby nejvhodnějšího typu klasifikace. 

Pedagogickým pracovníkům je zajištěna metodická podpora formou dalšího vzdělávání pedagogických 

pracovníků. 

 

Vypracoval Mgr. Radek Machatý 

Mgr. Ilona Cinková 

ředitel školy 

školní metodik prevence 

Schválil Mgr. Radek Machatý ředitel školy 

 

 

 

 

V Zaječicích dne 29. srpna 2020 

 

        

 

 

Mgr. Radek Machatý, ředitel školy 
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