
 

Dodatek k ŠVP – vzdělávání žáků s SVP a žáků nadaných 

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných je zajišťováno v souladu s 

novelou školského zákona č. 82/2015 Sb. a s vyhláškou č. 27/2016 Sb.,o vzdělávání dětí, žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. 

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami jsou žáci s přiznanými podpůrnými opatřeními nebo žák s 

podpůrnými opatřeními prvního až pátého stupně. Tito žáci jsou ve škole evidováni a je jim věnována 

individuální péče. 

Školní poradenské pracoviště naší školy je tvořeno výchovným poradcem, který zároveň koordinuje 

jeho činnost a dále spolupracuje s metodikem prevence. Výchovný poradce je pedagogickým 

pracovníkem, který je pověřen spoluprací se školským poradenským zařízením. Pravidla a průběh 

tvorby, realizace a vyhodnocení plánu pedagogické podpory (PLPP) a individuálního vzdělávacího 

plánu (IVP) žáka se SVP: 

1. PLPP sestavuje výchovný poradce za pomoci třídního učitele nebo učitele konkrétního vyučovacího 

předmětu. PLPP nemusí mít písemnou podobu. Před jeho zpracováním budou probíhat rozhovory s 

jednotlivými vyučujícími, s cílem stanovení např. metod práce s žákem, způsobů kontroly osvojení 

znalostí a dovedností. Výchovný poradce stanoví termín přípravy PLPP a organizuje společné schůzky 

s rodiči, pedagogy, vedením školy i žákem samotným. 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: 

• 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 

 - v oblasti organizace výuky: 

• střídání forem a činností během výuky 

• využívání skupinové výuky podle potřeb žáka 

• postupný přechod k systému kooperativní výuky 

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



 

- zařazení pedagogické intervence. 

Žáci nejsou vystavováni neočekávaným úkolům a časovým tlakům. Žákům jsou úlohy vhodně zadávány, 

žákům je umožněno používat kompenzační pomůcky. Zkoušení žáka probíhá tou formou, která je pro 

každého takto znevýhodněného žáka nejpřijatelnější. Je zachováván v největší míře pozitivní přístup 

v hodnocení žáka. Žáci však nejsou z žádného předmětu uvolněni (kromě tělesné výchovy) a nejsou 

jim vytvářeny speciální tematické plány, protože tito žáci jsou schopni náplň jednotlivých předmětů 

zvládnout. 

2. Individuální vzdělávací plán (IVP) žáka sestavuje výchovný poradce za pomoci třídního učitele 

nebo učitele konkrétního vyučovacího předmětu. IVP má písemnou podobu a je zpracován v souladu s 

příslušnými legislativními ustanoveními. Individuální vzdělávací plán se zpracovává na základě 

doporučení školského poradenského zařízení a žádosti zletilého žáka nebo zákonného zástupce 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. Před jeho zpracováním budou probíhat rozhovory s jednotlivými vyučujícími, s 

cílem stanovení např. metod práce s žákem, způsobů kontroly osvojení znalostí a dovedností. Výchovný 

poradce stanoví termín přípravy IVP a koordinuje společné schůzky s rodiči, pedagogy, vedením školy 

i žákem samotným.  

Podobně jako u žáků se SVP se postupuje při tvorbě, realizaci a vyhodnocení PLPP a IVP u mimořádně 

nadaného žáka. 

Individuální vzdělávací plán mimořádně nadaného žáka sestavuje výchovný poradce ve spolupráci 

s třídním učitelem, s učiteli vyučovacích předmětů, ve kterých se projevuje mimořádné nadání žáka a 

školským poradenským zařízením. IVP mimořádně nadaného žáka má písemnou podobu a při jeho 

sestavování spolupracuje výchovný poradce a třídní učitel s rodiči mimořádně nadaného žáka. Při 

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

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. Výchovný poradce zajistí písemný informovaný souhlas zákonného 

zástupce žáka, bez kterého nemůže být IVP prováděn. Výchovný poradce po podpisu IVP zákonným 

zástupcem žáka či zletilým žákem a získání písemného informovaného souhlasu zákonného zástupce 

žáka předá informace o zahájení poskytování podpůrných opatření podle IVP personalistce žáků, která 

je zaznamená do školní matriky. 



 

Žákům mimořádně nadaným škola nabízí možnost dále svůj talent rozvíjet například: 

• metodou rozšíření učiva nad rámec osnov tak, aby pro nadaného žáka představovalo 

odpovídající stimul 

• účastí na olympiádách nebo soutěžích, nebo korespondenčních seminářích 

• doporučí další odbornou literaturu 

• umožní žákovi individuální konzultace 

• vhodným zapojením do skupinové práce jako vedoucí skupiny nebo její člen 

 

 

 

 

V České Lípě dne 1. září 2016 ……………………………………… 

 Ing. Petr Veselý 

 ředitel školy 


