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      Tímto dodatkem č. 2 se upravuje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání,
 č.j. 32/2007 ze dne 25. 8. 2007 takto :

     Označení „žák se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním a sociálním 
znevýhodněním“ se nahrazuje termínem „žák s přiznanými podpůrnými opatřeními nebo 
„žák s podpůrnými opatřeními prvního až pátého stupně“.

1. V části Charakteristika ŠVP se upravuje a doplňuje text, který popisuje zabezpečení 
vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami takto:

     Při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) se přihlíží ke všem 
vyjádřením žáka v záležitostech týkajících se jeho vzdělávání s ohledem na jeho věk a stupeň 
vývoje, žákovi jsou poskytovány dostatečné a vyčerpávající informace pro utvoření jeho 
názoru.  Vzdělávání žáků se SVP je poskytováno v souladu se zájmy žáka. Vzdělávací 
program školy je nastaven tak, aby umožňoval rozvoj každého žáka ve prospěch dosažení 
jeho osobního maxima.
      Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení plánu pedagogické podpory (PLPP) 
a individuálního vzdělávacího plánu (IVP) žáka se SVP.
Plán pedagogické podpory (PLPP) sestavuje třídní učitel ve spolupráci s učitelem 
konkrétního vyučovacího předmětu s cílem stanovení metod práce s žákem, organizace 
vzdělávání a způsobů kontroly osvojení znalostí a dovedností žákem, potřeby úprav ve 
vzdělávání a zapojení v kolektivu. PLPP má písemnou podobu. Ředitel školy stanoví termín 
přípravy PLPP a organizuje společné schůzky s rodiči, pedagogy a žákem. 
Vyhodnocení PLPP obsahuje popis problémů při vzdělávání, které byly v rámci PLPP 
podporovány, hodnocení účinnosti podpory a změny ve vzdělávání včetně návrhu pro další 
rozvoj žáka. 
Pokud k naplnění vzdělávacích potřeb nepostačují podpůrná opatření v rámci PLPP, ředitel 
školy doporučí žákovi využití poradenské pomoci školského poradenského zařízení za účelem
posouzení jeho speciálně vzdělávacích potřeb.
Individuální vzdělávací plán (IVP) zpracovává třídní učitel ve spolupráci s pedagogy 
podílejících se na vzdělávání žáka, se školským poradenským zařízením, žákem a zákonným 
zástupcem na základě doporučení školského poradenského zařízení. Ředitel školy stanoví 
termín přípravy IVP, organizuje společné schůzky s rodiči, pedagogy a žákem. 
IVP obsahuje informace o úpravách obsahu vzdělávání žáka, časové a obsahové rozvržení 
vzdělávání, úpravy metod a forem výuky a hodnocení žáka a případné úpravy výstupů ve 
vzdělávání žáka. Je zpracován bez zbytečného odkladu a v průběhu školního roku podle 
potřeb žáka doplňován. Součástí IVP je i termín vyhodnocení naplňování IVP a může též 
obsahovat i termín průběžného hodnocení IVP, je – li to účelné.  



Vyhodnocení IVP obsahuje popis problémů při vzdělávání, které byly v rámci IVP 
podporovány, hodnocení účinnosti podpory a změny ve vzdělávání včetně návrhu pro další 
rozvoj žáka. 
V případě úpravy očekávaných výstupů pro žáky s LMP od třetího stupně podpory, bude pro 
tvorbu IVP využívána minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v 
rámci podpůrných opatření stanovená v RVP ZV. Minimální doporučená úroveň, která je 
stanovena v RVP ZV pro 3. a 5. ročník, bude na základě doporučení školského poradenského 
zařízení rozpracována pro konkrétní ročník v IVP žáka s přiznaným podpůrným opatřením.  
Vzdělávací obsah vzdělávacích oborů Cizí jazyk je možné nahradit v nejlepším zájmu žáka 
s přiznanými podpůrnými opatřeními od třetího stupně podpory jiným vzdělávacím obsahem 
v rámci IVP. Postup tvorby, realizace a vyhodnocení IVP je stejný jako v případě IVP 
ostatních žáků. 
     Do systému vzdělávání žáků se SVP jsou zapojeny zájmové organizace, vzdělávací 
instituce v rámci DVPP pedagogů. Je využívána metodická podpora na Metodickém portále 
RVP.CZ…
     Školní poradenské pracoviště je tvořeno ředitelem školy, který koordinuje jeho činnost, 
dále pedagogy, popř. školním speciálním psychologem, školním psychologem a asistentem 
pedagoga. Ředitel školy je pověřen spoluprací se školským poradenským zařízením.
     Specifikace provádění podpůrných opatření a úprav vzdělávacího procesu žáků se 
speciálními vzdělávacími potřebami.
Jako podpůrná opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou na naší škole 
využívána podle doporučení školského poradenského zařízení a přiznaného stupně podpory 
zejména: 

a) v oblasti metod výuky:
- respektování odlišných stylů učení jednotlivých žáků
- metody a formy práce, které umožní častější kontrolu a poskytování zpětné vazby 

žákovi
- důraz na logickou provázanost a smysluplnost vzdělávacího obsahu
- respektování pracovního tempa žáků a poskytování dostatečného času k zvládnutí 

úkolů
- hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami má podporovat učební 

činnosti žáka, žákovu motivaci k nim, nemá mít tlumivé důsledky pro žákovské 
učení, nesmí vyvolávat negativní autoatribuce. 

b) v oblastech organizace výuky:
- střídání forem a činností během výuky
- využívání skupinové výuky
- postupný přechod k systému kooperativní výuky

c) realizace speciálně pedagogické péče, jsou-li tato podpůrná opatření žákovi 
doporučena školským poradenským zařízením a zákonný zástupce žáka souhlasil 
s jejich poskytováním, zařazení předmětů speciálně pedagogické péče, vzdělávací 
obsah těchto předmětů přizpůsobujeme vzdělávacím možnostem a předpokladům žáka
s přiznanými podpůrnými opatřeními v rámci IVP. 

     
2. V části Charakteristika ŠVP se upravuje a doplňuje text, který popisuje zabezpečení 

vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných takto:
     Pravidla, průběh tvorby, realizace a vyhodnocení PLPP a IVP mimořádně nadaného 
žáka. 
Individuální vzdělávací plán (IVP) mimořádně nadaného žáka zpracovává třídní učitel ve 
spolupráci s učiteli vyučovacích předmětů, ve kterých se projevuje mimořádné nadání žáka, 



se školským poradenským zařízením, žákem a zákonným zástupcem na základě doporučení 
školského poradenského zařízení. 
IVP obsahuje údaje o způsobu poskytování individuální pedagogické, speciálně pedagogické 
nebo psychologické péče mimořádně nadanému žákovi, vzdělávací model pro mimořádně 
nadaného žáka, údaje o potřebě úprav v obsahu vzdělávání žáka, časové a obsahové rozvržení
učiva, volbu pedagogických postupů, způsobů zadávání a plnění úkolů, způsob hodnocení, 
úpravu zkoušek, seznam učebních pomůcek, učebnic a materiálů, personální zajištění, úprava 
průběhu. Součástí IVP je termín vyhodnocení naplňování IVP a může též obsahovat i termín 
průběžného hodnocení IVP, je – li to účelné.  
Vyhodnocení IVP obsahuje hodnocení účinnosti podpory a změny ve vzdělávání včetně 
návrhu pro další rozvoj žáka. 
IVP může být zpracován i na dobu kratší než je školní rok. Je zpracován bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však do 1 měsíce od obdržení doporučení a v průběhu školního roku 
může být upravován. Ředitel školy zajistí písemný informovaný souhlas zákonného zástupce 
žáka.  
     Do systému vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných jsou zapojeny zájmové 
organizace, vzdělávací a kulturní instituce v rámci nabídky programů žákům i DVPP 
pedagogů. Je využívána metodická podpora na Metodickém portále RVP.CZ, Mensa ČR, 
Aktivní škola, Centrum nadání…
     Školní poradenské pracoviště naší školy je tvořeno ředitelem školy, který koordinuje jeho 
činnost, dále pedagogy, popř. školním speciálním psychologem, školním psychologem a 
speciálním pedagogem. Ředitel školy je pověřen spoluprací se školským poradenským 
zařízením.
     Specifikace provádění podpůrných opatření a úprav vzdělávacího procesu nadaných a 
mimořádně nadaných:
Jako podpůrná opatření pro nadané a mimořádně nadané žáky jsou na naší škole využívána 
podle doporučení školského poradenského zařízení a přiznaného stupně podpory zejména: 

d) v oblasti metod výuky:
- cílená podpora a rozvoj kreativity
- individualizace výuky a pedagogického přístupu, diferencované kurikulum pro 

nadané
- metody a formy práce umožňující schopnost vidět věci z nových, různých úhlů
- metody k uvolnění tvořivých sil, s podporou nápaditosti, hravosti, přemýšlení, 

tvořivosti
- podpora vlastních cest při řešení úkolu
- podpora objevování souvislostí, zákonitostí, vztahů

e) v oblastech organizace výuky:
- předčasný nástup dítěte ke školní docházce
- vytváření skupin, ve kterých se vzdělávají nadaní žáci stejných nebo různých 

ročníků školy v některých předmětech
- rozšíření obsahu vzdělávání nad rámec stanovený školním vzdělávacím 

programem
- umožnění účasti ve výuce ve vyšším ročníku
- občasné, dočasné vytváření skupin pro vybrané předměty s otevřenou možností 

volby na straně žáka
- přeřazení mimořádně nadaného žáka do vyššího ročníku bez absolvování 

předchozího ročníku na základě zkoušek vykonaných před komisí
- zadávání specifických úkolů, projektů
- příprava a účast na soutěžích
- nabídka mimoškolních činností, zájmových aktivit pořádaných školou



3. Úprava učebního plánu. 
     Úprava počtu hodin čerpaných ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková 
komunikace a počtu čerpaných disponibilních hodin.

V případě žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními je možné využít disponibilní časovou 
dotaci v ŠVP k zařazení předmětů speciálně pedagogické péče. Ředitel školy použije 
disponibilní časovou dotaci také k realizaci speciálně pedagogické péče, jsou-li tato podpůrná 
opatření žákovi doporučena školským poradenským zařízením a zákonný zástupce žáka 
souhlasil s jejich poskytováním. (Vyhláška č. 27/2016 Sb.) 


