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ZŠ Zaječice                                               Školní poradenské pracoviště 

Vzdělávání žáků mimořádně nadaných 
Příloha č. 9 – Školní poradenské pracoviště 

Č.j. ZŠ/DKŠ/11/p9/2020 

Individuální vzdělávací plán mimořádně nadaného žáka (příp. plán pedagogické podpory) sestavuje 

třídní učitel ve spolupráci s učiteli vyučovacích předmětů, ve kterých se projevuje mimořádné nadání 

žáka, a ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou. Individuální vzdělávací plán má vždy 

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

Při sestavování IVP vycházíme z obsahu IVP stanoveného v § 28 vyhlášky č. 27/2016 Sb. 

Práce na sestavení individuálního vzdělávacího plánu jsou zahájeny okamžitě po obdržení doporučení 

pedagogicko-psychologické poradny. Individuální vzdělávací plán je sestaven nejpozději do jednoho 

měsíce od obdržení doporučení pedagogicko-psychologické poradny. Součástí IVP je termín 

vyhodnocení naplňování plánu a může též obsahovat i termín průběžného hodnocení plánu, je-li to 

účelné. IVP může být taktéž doplňován a upravován v průběhu školního roku. 

Ředitel školy zajistí písemný informovaný souhlas zákonného zástupce žáka, bez kterého nemůže být 

individuální vzdělávací plán prováděn. Ředitel školy po podpisu individuálního vzdělávacího plánu 

zákonným zástupcem žáka a získání písemného informovaného souhlasu zákonného zástupce žáka 

předá informace o zahájení poskytování podpůrných opatření podle IVP třídnímu učiteli který je 

zaznamená do školní matriky. 

Pravidla pro zapojení dalších subjektů do systému péče o nadané žáky školy: 

• Jsme připraveni spolupracovat s Menzou ČR a dalšími organizacemi, poskytujícími metodické 

materiály pro práci s nadanými žáky 

• Využijeme nabídek na spolupráci se školami v rámci Pardubického kraje (příp. dalších krajů 

ČR) pro výměnu zkušeností v oblasti práce s nadanými žáky 

• Budeme odebírat časopis Nadané děti a využijeme dalších metodický a vzdělávacích materiálů 

od Institutu děti, mládeže a rodiny z Masarykovy Univerzity Brno 

Školní poradenské pracoviště 

Na naší škole je tvořeno výchovným poradcem a metodikem prevence. Výchovný poradce je pověřen 

jednáním a spoluprací se školským poradenským zařízením. Se školou spolupracují pracovníci 

organizace Archa Chrudim, kteří pracují ve škole v podobě návštěv a vstupů do hodin. Jako poradenské 

centrum působí externě. 

Vzdělávání nadaných žáků a péče o ně je koordinována výchovným poradcem. 

Specifikace podpůrných opatření: 

• možnost předčasného nástupu dítě do školy 

• v případě doporučení může být pro žáka upraven časový rozvrh hodin (projektové individuální 

principy) 

• vytváření skupin ve vybraných předmětech s možností volby ze strany žáka 

• aktivní příprava na účast ve vypsaných soutěžích na úrovni okresních, krajských, celostátních i 

mezinárodních kol 

• podle organizačních možností nabídka individuálních a skupinových zájmových aktivit 

• obohacovaní vzdělávacího obsahu 

• stimulace rozvoje potenciálu žáka včetně různých druhů nadání a jejich přirozeného vývoj 


