
 

Dodatek č. 2  inkluze žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků  nadaných 

 

Platný ode dne 1. 9. 2016  

Zpracovaný na základě opatření MŠMT č.j. 28603/2016 

http://www.nuv.cz/uploads/RVP_ZV_2016.pdf, část D, kapitola 8, 9.  

 

Tímto dodatkem č. 2 se upravuje znění bodů 2.6. a 2.7 ŠVP ZŠ a MŠ  Řepiště, p. o. Mírová 56, 739 

31 Řepiště takto: 

 

2. 6. Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami  

 

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) jsou integrováni v běžných třídách. Podpůrná 
opatření pro  tyto žáky jsou zařazena podle doporučení školského poradenského zařízení a 
přiznaného stupně podpory pedagogické péče. Vzdělávací obsah vyučovacích předmětů 
přizpůsobujeme vzdělávacím možnostem a předpokladům žáka s přiznaným podpůrným opatřením v 
rámci plánu pedagogické podpory (PLPP) a individuálního vzdělávacího plánu (IVP). Při vzdělávání 
těchto žáků jsou využívány kombinace speciálně pedagogických postupů a alternativních metod.  
V případě doporučení školského poradenského zařízení k úpravě výstupů vzdělávání a vytvoření IVP 
pro žáka s LMP vycházíme při tvorbě IVP z doporučené minimální úrovně výstupů v upraveném RVP 
ZV s přihlédnutím ke SVP žáka a využíváme při tom metodického průvodce www.rvp.cz/pruvodce, ve 
kterém bude vypracována metodická podpora pro stanovení obsahů očekávaných výstupů pro každý 
ročník. 
 
Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení plánu pedagogické podpory žáků se 
speciálními vzdělávacími potřebami 
Škola volí podpůrná opatření 1. stupně v případě, že žák má při vzdělávání takové obtíže, že je 
nezbytné jeho vzdělávání podpořit změnami v metodách a výukových postupech, v organizaci výuky, 
úpravami v hodnocení, v začleňování do sociální a komunikační sítě školní třídy, případně poskytnutí 
pomůcek. Plán pedagogické podpory (PLPP) sestavuje třídní učitel nebo učitel konkrétního 
vyučovacího předmětu za pomoci výchovného poradce a speciálního pedagoga. PLPP má písemnou 
podobu, obsahuje popis obtíží, pedagogickou podporu, cíle podpory a způsob vyhodnocování. Školní 
poradenské pracoviště PLPP aktualizuje a průběžně vyhodnocuje. Nejpozději po 3 měsících 
vyhodnotí, zda podpůrná opatření vedou ke stanoveným cílům, v opačném případě změní PLPP 
nebo doporučí vyšetření ve školském poradenském zařízení. 
Před zpracováním PLPP budou probíhat konzultace s jednotlivými vyučujícími s cílem stanovit 
metody práce se žákem, způsob kontroly osvojení znalostí a dovedností. 
Výchovný poradce stanoví termín přípravy PLPP a organizuje schůzky se speciálním pedagogem, 
vyučujícími, případně metodikem prevence se zákonnými zástupci, pedagogy, vedením školy a 
žákem samotným. Hodnocení žáka bude v souladu s Pravidly pro hodnocení výsledků vzdělávání, 
která jsou součástí Školního řádu. 
 
Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení individuálního vzdělávacího plánu žáků se 
speciálními vzdělávacími potřebami 
Při sestavování individuálního vzdělávacího plánu (IVP) vycházíme z jeho obsahu stanoveného v § 
28 vyhlášky č. 27/2016 Sb. Práce na sestavení IVP jsou zahájeny neprodleně po obdržení 
doporučení školského poradenského zařízení, a je sestaven nejpozději do jednoho měsíce od 
obdržení doporučení školského poradenského zařízení. 
Vyhotovuje ho třídní učitel za pomoci výchovného poradce a ostatních vyučujících na základě 
podpůrných opatření 2. až 5. stupně přiznaných školským poradenským zařízením. IVP má 
písemnou podobu, obsahuje údaje o skladbě druhů a stupňů podpůrných opatření poskytovaných v 
kombinaci s tímto plánem, identifikační údaje žáka a údaje o pedagogických pracovnících 
podílejících se na vzdělávání žáka. V IVP jsou dále uvedeny zejména informace o úpravách obsahu 
vzdělávání žáka, časovém a obsahovém rozvržení vzdělávání, úpravách metod a forem výuky a 
hodnocení žáka, případné úpravě očekávaných výstupů ze vzdělávání žáka. Před jeho zpracováním 

http://www.nuv.cz/uploads/RVP_ZV_2016.pdf


probíhají konzultace s jednotlivými vyučujícími, s cílem stanovit metody práce se žákem, způsob 
kontroly osvojení znalostí a dovedností. Výchovný poradce stanoví termín přípravy IVP a organizuje 
schůzky se speciálním pedagogem, vyučujícími, se zákonnými zástupci, žákem, případně metodikem 
prevence, vedením školy. IVP může být během roku upravován podle potřeb žáka. 
V případě podpůrného opatření (spočívajícího v úpravě očekávaných výstupů) pro žáky s LMP od 
třetího stupně podpory bude pro tvorbu IVP využívána minimální doporučená úroveň pro úpravu 
očekávaných výstupů. Minimální doporučená úroveň, která je stanovena v RVP pro 3. a 5 ročník a 
bude na základě doporučení školského poradenského zařízení. Postup tvorby, realizace a 
vyhodnocování IVP je stejný jako v případě ostatních žáků. 
Škola ve spolupráce se školským poradenským zařízením, žákem a zákonným zástupcem žáka 
průběžně sleduje a nejméně jedenkrát ročně vyhodnotí naplňování IVP. 
Výchovný poradce zajistí informovaný souhlas zákonného zástupce žáka, bez kterého nemůže být 
IVP prováděn. Výchovný poradce p o podpisu IVP zákonným zástupcem žáka a získáním písemného 
informovaného souhlasu zákonného zástupce žáka předá informace o zahájení poskytování 
podpůrných opatření podle IVP  ředitelce školy, která je zaznamená do školní matriky. Hodnocení 
žáka bude v souladu s Pravidly pro hodnocení výsledků vzdělávání, které jsou součástí Školního 
řádu. 
Jako podpůrná opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami mohou být 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 umožňují častější kontrolu a poskytování zpětné vazby žákovi 

 důraz na logickou provázanost a smysluplnost vzdělávacího obsahu 

 respektování pracovního tempa žáka 

 poskytování dostatečného času k zvládnutí úkolů 

 v oblasti organizace výuky 

 střídání forem a činností během výuky 

 využívání skupinové výuky 

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

 zařazení předmětu speciálně pedagogické péče – vzdělávací obsah těchto předmětů bude 
přizpůsoben vzdělávacím možnostem a předpokladům žáka s přiznanými 
opatřeními v rámci IVP 

 logopedická intervence 

 ergoterapie 

 práce s počítačem 
 

 

2. 7.  Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných 

Za nadaného žáka se považuje především žák, který při adekvátní podpoře vykazuje ve srovnání s 
vrstevníky vysokou úroveň v jedné či více oblastech rozumových schopností, v pohybových, 
manuálních nebo sociálních dovednostech nebo jehož rozložení schopností dosahuje mimořádné 
úrovně při vysoké tvořivosti v celém okruhu činností nebo v jednotlivých oblastech rozumových 
schopností, v pohybových, manuálních nebo sociálních dovednostech. 
Zásady práce s nadaným a mimořádně nadaným žákem 

 umožnit pracovat rychlejším tempem 

 méně procvičovat, umožnit postup dopředu 

 náročnější výuka 

 nezávislost 

 kreativní myšlení 

 kontakt s intelektovými vrstevníky 

 zkušenostní učení 
  



Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení plánu pedagogické podpory žáků nadaných 
a mimořádně nadaných 
Plán pedagogické podpory (PLPP) nadaného a mimořádně nadaného žáka sestavuje třídní učitel ve 
spolupráci se zákonnými zástupci žáka, učiteli vyučovacích předmětů, ve kterých se projevuje 
mimořádné nadání žáka a školním poradenským zařízením. PLPP nadaného a mimořádně 
nadaného žáka má písemnou podobu, obsahuje pedagogickou podporu, její cíle a způsob 
vyhodnocování. Školní poradenské pracoviště PLPP aktualizuje a průběžně vyhodnocuje. Nejpozději 
po 3 měsících vyhodnotí, zda podpůrná opatření vedou ke stanoveným cílům, v opačném případě 
změní PLPP nebo doporučí vyšetření ve školském poradenském zařízení. Výchovný poradce zajistí 
informovaný souhlas zákonného zástupce žáka, bez kterého nemůže být PLPP prováděn. Výchovný 
poradce po podpisu PLPP zákonným zástupcem žáka a získáním písemného informovaného 
souhlasu zákonného zástupce žáka předá informace o zahájení poskytování podpůrných opatření 
podle PLPP  ředitelce školy, která je zaznamená do školní matriky. 
 
Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení individuálního vzdělávacího plánu žáků 
nadaných a mimořádně nadaných 
Při sestavování individuálního vzdělávacího plánu (IVP) vycházíme z obsahu IVP stanoveného v § 
28 vyhlášky č. 27/2016 Sb. 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. Součástí IVP je termín vyhodnocení naplňování IVP a 
může též obsahovat i termín průběžného hodnocení IVP, je-li to účelné. IVP může být doplňován a 
upravován v průběhu školního roku. 
Individuální vzdělávací plán nadaného a mimořádně nadaného žáka sestavuje třídní učitel ve 
spolupráci s učiteli vyučovacích předmětů, ve kterých se projevuje mimořádné nadání žáka a školním 
poradenským zařízením. IVP nadaného a mimořádně nadaného žáka má písemnou podobu a při 
jeho sestavování spolupracuje třídní učitel se zákonnými zástupci žáka. Výchovný poradce zajistí 
informovaný souhlas zákonného zástupce žáka, bez kterého nemůže být IVP prováděn. Výchovný 
poradce po podpisu IVP zákonným zástupcem žáka a získáním písemného informovaného souhlasu 
zákonného zástupce žáka předá informace o zahájení poskytování podpůrných opatření podle IVP 
ředitelce školy, která je zaznamená do školní matriky. Při vyhotovení a realizace IVP škola postupuje 
podle doporučení školského poradenského zařízení. 
Jako podpůrná opatření pro žáky nadané a mimořádně nadané mohou být v naší škole využívána 
podle doporučení školského poradenského zařízení a přiznaného stupně podpory zejména 

 předčasný nástup žáka ke školní docházce 

 vzdělávání skupiny nadaných a mimořádně nadaných žáků v jednom či více vyučovacích 
předmětech 

 účast žáka na výuce jednoho nebo více vyučovacích předmětech ve vyšších ročnících školy 
nebo v jiné škole 

 občasné vytváření skupin pro vybrané předměty s otevřenou možností volby na straně žáka 

 obohacování vzdělávacího obsahu 

 zadávání specifických úkolů, projektů 

 příprava a účast na soutěžích včetně celostátních a mezinárodních kol 

 nabídka volitelných vyučovacích předmětů 
 

 

V Řepištích 30/8/2016       Mgr. Martina Bastová 

 

Školská rada se zněním Dodatku č.2 k ŠVP ZŠ a MŠ Řepiště souhlasí. 

Dne 31/8.2016             ……………………………. 

 


