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ZŠ Zaječice         Školní poradenské pracoviště 

Pedagogická intervence 
Příloha č. 13 – Školní poradenské pracoviště 

Č.j. ZŠ/DKŠ/11/p13/2020 

Pedagogická intervence je žákům poskytována na základě novely vyhlášky č. 27/2016. Pedagogická 

intervence odpovídá 1. stupni podpůrných opatření. Samostatně je upravuje § 4a vyhlášky. 

 

Postup: 

1. Vyučující shledá, že žák nenaplňuje očekávané výstupy anebo je naplňuje nad očekávání. 

2. Třídní učitel svolá přes školní poradenské pracoviště schůzku se zákonným zástupcem. 

3. Na schůzce se konkretizují potřeby vzdělávaného jedince a navrhnou se podpůrná opatření. Tato 

opatření jsou dodržována napříč předměty. Třídní učitel nebo zástupce školního poradenského 

pracoviště tento soubor pravidel zpracuje do Plánu pedagogické podpory. 

4. Po třech měsících (v nevyhnutelných případech nejdříve po 1 měsíci) se Plán pedagogické 

podpory vyhodnotí a doporučí se další postup 

a) V případě výrazného zlepšení výsledků je možné intervenci ukončit. 

b) V případě kladného dopadu na žáka se v intervenci pokračuje na stejné úrovni (znovu se 

specifikují a příp. upraví soubor pravidel). 

c) V případě zhoršení výsledků, i přes pedagogickou intervenci, navrhne školní poradenské 

pracoviště zákonnému zástupci možnost návštěvy PPP nebo SPC pro podrobné vyšetření 

žáka. 

5. V případě, že dochází k výrazné změně v průběhu tří měsíčního sledování, reaguje na to 

vyučující okamžitě. Uvědomí školní poradenské pracoviště a je navržen další postup podle 

situace. 

 

V případě dohody je možné pedagogickou intervenci začít okamžitě. Vyučující si v rozvrhu vyznačí 

hodinu, ve které se bude intervenci věnovat: 

1. Přímým doučováním žáka 

 

2. Souborem dílčích opatření 
 

✓ úprava pedagogických strategií, 

✓ srozumitelnější formulace vzdělávacích cílů, 

✓ úprava způsobu zadávání učebních úkolů 

✓ úprava způsobu zadávání úloh určených k hodnocení,  

✓ vysvětlení hodnocení a vztahu mezi učebními aktivitami a hodnocením,  

✓ výroba či nákup a používání jednoduchých podpůrných učebních 

pomůcek/přehledů/pracovních listů či sešitů,  

✓ příprava zadání pro domácí přípravu a domácí procvičování,  

✓ podpora vytváření návyků a postupů souvisejících s domácí přípravou,  

✓ cílená individualizace přímo ve vyučování,  

✓ individuální pomoc s plněním úkolů,  

✓ cílená rozvíjení klíčových kompetencí k učení a k řešení problémů,  

✓ intenzivnější práce s dovednostmi žáka získanými mimo školu (např. v neformálním 

vzdělávání, při volnočasových aktivitách nebo získáváním funkčních dovedností od rodičů či 

prarodičů – např. řemeslo, chovatelství, umělecká činnost atp.),  
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✓ příprava podnětných studijních úkolů pro nadané,  

✓ uvádění učebních témat do souvislostí,  

✓ zařazování rozšiřujícího učiva,  

✓ příprava komplexnějších úkolů pro nadané,  

✓ pomoc s vyhledáváním dalších učebních zdrojů,  

✓ práce s obtížností a jejím zvyšováním do úrovně, kterou žák zvládne,  

✓ další činnosti rozvíjející nadání, případně kompenzující oslabené oblasti tak, aby v nich 

nadaný žák dosáhl alespoň minimální úrovně stanovených cílů,  

✓ využívání různorodých učebních materiálů, podpora časté sebereflexe atd.  

 

Je-li žák vyšetřen v PPP nebo SPC s výsledkem a doporučením pro přesunutí do 2. – 5. stupně, končí 

pedagogická intervence 1. stupně automaticky. Vyučující ukončí plán pedagogické podpory. Všichni 

pedagogové následně dodržují soubor doporučených opatření stanovených ve zprávě z PPP nebo SPC. 

 

 

Vypracoval Mgr. Radek Machatý 

Mgr. Ilona Cinková 

ředitel školy 

školní metodik prevence 

Schválil Mgr. Radek Machatý ředitel školy 

 

 

 

 

V Zaječicích dne 30. srpna 2021 

 

        

 

 

Mgr. Radek Machatý, ředitel školy 

 

 


