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Tímto dodatkem se upravuje školní vzdělávací program ZŠ Odry , Pohořská 8 takto: 

Věc:   Úprava ŠVP pro ZV podle nové verze RVP  ZV platné od 1.9.2016 

           3.3.  Vzdělávání  žáků  se  speciálními  vzdělávacími  potřebami 

           3.4.  Vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných 

 

 

 

 

 



3.3.  Vzdělávání  žáků  se  speciálními  vzdělávacími  potřebami 

         - žáci se speciálními vzdělávacími potřebami s přiznanými podpůrnými opatřeními prvního až pátého stupně.  

 

Žák s potřebou podpůrných opatření ve vzdělávání 

 

žák, který k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění nebo užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje poskytnutí 

podpůrných opatření.  

Podpůrná opatření  

 

podpůrnými opatřeními se rozumí nezbytné úpravy ve vzdělávání a školských službách odpovídající zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí nebo 

jiným životním podmínkám žáka. Respektují se speciální vzdělávací potřeby žáka a podle jejich druhu a závažnosti se volí podpůrná opatření a organizace 

vzdělávání žáka. Podpůrná opatření jsou přiznána žákům  se speciálními vzdělávacími potřebami a žákům nadaným a mimořádně nadaným.  

 

Plán pedagogické podpory (PLPP) zpracovává škola pro žáka od prvního stupně podpůrných opatření a to na základě potřeb úprav ve vzdělávání nebo 

zapojení do kolektivu. S PLPP je seznámen žák, zákonný zástupce žáka a všichni vyučující. Obsahuje popis obtíží žáka, stanovení cílů podpory a způsobů 

vyhodnocování a naplňování plánu. Škola vyhodnocuje naplňování cílů PLPP nejpozději po 3 měsících od zahájení poskytování podpůrných opatření (PO).   

 

1. stupeň PO 

- představuje minimální úpravu metod, organizace a hodnocení vzdělávání 

- je poskytována žákovi, u kterého se projevuje potřeba úprav ve vzdělávání nebo školských službách a zapojení v kolektivu 

- PLPP škola průběžně aktualizuje v souladu s vývojem speciálních vzdělávacích potřeb žáka  

- nejpozději po 3 měsících od zahájení PO poskytovaných na základě PLPP škola vyhodnotí, zda PO vedou k naplnění stanovených cílů.  

  Pokud tomu tak není, doporučí škola zákonnému zástupci žáka využití poradenské pomoci ŠPZ.  

- do zahájení poskytování PO 2.-5. stupně dle doporučení ŠPZ poskytuje škola PO 1. stupně na základě PLPP 

2.- 5. stupeň PO bude poskytnut pouze na doporučení ŠPZ  



  

 Individuální vzdělávací plán (IVP) zpracovává škola pro žáka od druhého stupně podpůrných opatření a to na základě doporučení školského poradenského 

zařízení (ŠPZ) a žádosti zákonného zástupce žáka. IVP vychází ze školního vzdělávacího programu (ŠVP) , v případě doporučení ŠPZ k úpravě výstupů 

vzdělávání a vytvoření IVP u žáka s LMP (od 3.  stupně podpory) škola vychází z doporučené minimální úrovně výstupů v upraveném RVP ZV ( s účinností od 

1.9.2016) s využitím metodického průvodce  www.rvp.cz/průvodce. 

Naplňování IVP vyhodnocuje školské poradenské zařízení ve spolupráci se školou nejméně jednou ročně. 

 

PLPP sestavuje třídní učitel nebo učitel konkrétního vyučovacího předmětu za pomoci výchovného poradce. PLPP má 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, plánování času, využití pomůcek. Výchovný poradce stanoví po konzultaci s vedením školy termín přípravy PLPP a organizuje společné schůzky s 

rodiči, pedagogy, vedením školy i žákem samotným. 

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 úpravy očekávaných výstupů. Minimální doporučená úroveň, která je stanovena v RVP ZV bude na základě Doporučení 

školského poradenského zařízení rozpracována pro konkrétní ročník v IVP žáka s přiznaným podpůrným opatřením. IVP může být během roku  upravován 

podle potřeb žáka. Při tvorbě IVP bude využíváno metodické podpory školního poradenského pracoviště a metodická podpora na Metodickém portále RVP.CZ. 

Školní poradenské pracoviště naší školy je tvořeno výchovným poradcem, který zároveň koordinuje jeho činnost, a školním psychologem, který na naší škole 

pracuje dva dny v týdnu. Výchovný poradce je pedagogickým pracovníkem, který je ředitelem školy pověřen spoluprací se školským poradenským zařízením. 

Jako podpůrná opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou v 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 

 

http://www.rvp.cz/průvodce


b) v oblasti organizace výuky: 

- střídání forem a činností během výuky 

- využívání skupinové výuky 

- využívání didaktických pomůcek 

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

- v případě doporučení využití asistenta pedagoga, který úzce spolupracuje s učitelem. Ten stanovuje způsoby práce a úkoly, které bude asistent pedagoga 

vykonávat v průběhu vzdělávacího procesu ve prospěch žáků ve třídě a k podpoře inkluzivního klimatu třídy. 

Učitel nastavuje funkční komunikaci a spolupráci s asistentem pedagoga v průběhu vzdělávacího procesu. Nastavuje rovněž formy a obsah spolupráce s rodiči. 

Dále koordinuje průběh vzdělávacího procesu ve třídě a dalších souvisejících aktivitách, usměrňuje činnost asistenta pedagoga k efektivnímu uplatňování 

opatření individuálního vzdělávacího plánu žáka, vede asistenta pedagoga při výběru vhodných pedagogických postupů a metod, nástrojů a pomůcek.   

 

Zásady pro práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

 

1. Včasná diagnostika a včasné poskytnutí odborné pomoci. 

2. Uplatnění zdravotního hlediska a respektování individuality a potřeb žáků 

3. Spolupráce školy, žáka, zákonných zástupců a školského poradenského zařízení, spolupráce třídního učitele s ostatními vyučujícími žáka a výchovným 

poradcem, školním psychologem , obousměrná komunikace mezi školou a rodinou žáka. 

4. Vypracování individuálního vzdělávacího plánu. 

5. Vysvětlení a ujasnění způsobu hodnocení žáka (slovní hodnocení ,úlevy, úprava ŠVP). 

6. Zabezpečení potřebných kompenzačních a didaktických pomůcek. 

7. Vytvoření optimálního pracovního prostředí, vytváření přátelské atmosféry.  

8. Pro práci volit metody a formy, které povedou k aktivnímu přístupu žáka. 

9. Dodržení zásady všestrannosti (dbáme na to, aby dítě mohlo své znevýhodnění kompenzovat i jinými činnostmi, v nichž je úspěšné). 

10. V případě potřeby, v souladu s právními předpisy, působení asistenta pedagoga ve třídě. 

 

 

 

         

 

 

 



   3.4.  Vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných 

Nadaný žák  

- žák, který při adekvátní podpoře vykazuje ve srovnání s vrstevníky vysokou úroveň v jedné či  

více oblastech rozumových schopností, v pohybových, manuálních, uměleckých nebo sociálních 

dovednostech 

 

Mimořádně nadaný žák  

- žák, jehož rozložení schopností dosahuje mimořádné úrovně při vysoké tvořivosti v celém okruhu činností nebo v jednotlivých oblastech rozumových 

schopností, v pohybových, manuálních, uměleckých nebo sociálních dovednostech. Zjišťování mimořádného nadání včetně vzdělávacích potřeb žáka provádí 

školské poradenské zařízení ve spolupráci se školou, která žáka vzdělává.  

Identifikace mimořádného nadání je dlouhodobý proces. Uplatňují se při něm metody pedagogické, psychologické, pedagogicko-psychologické i laické. Jde 

především o pozorování žáka ve školní práci, rozbor výsledků práce žáka a portfolio žáka, hodnocení testů a úloh, rozhovory se žákem a jeho rodiči.  

Individuální vzdělávací plán mimořádně nadaného žáka sestavuje třídní učitel ve spolupráci s učiteli vyučovacích předmětů, ve kterých se projevuje mimořádné 

nadání žáka, s výchovným poradcem a školským poradenským zařízením. IVP mimořádně nadaného žáka má 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 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 a získání písemného informovaného souhlasu zákonného zástupce žáka předá informace o zahájení poskytování podpůrných 

opatření podle IVP i ředitele školy, který je zaznamená do školní matriky. Škola seznámí s individuálním vzdělávacím plánem všechny vyučující žáka. 

 

Školní poradenské pracoviště naší školy je tvořeno výchovným poradcem, který zároveň koordinuje jeho činnost, školním psychologem, který na naší škole 

pracuje dva dny v týdnu. Péče o nadané a mimořádně nadané žáky je koordinována výchovným poradcem pověřeným ředitelem školy. 



Specifikace provádění podpůrných opatření a úprav vzdělávacího procesu nadaných a mimořádně nadaných žáků jakými jsou například: 

-  účast žáka na výuce jednoho nebo více vyučovacích předmětů ve vyšších ročnících školy  

-  obohacování vzdělávacího obsahu; 

- zadávání specifických úkolů, projektů (nezávislost, kreativní myšlení) 

- individuální příprava a účast na soutěžích včetně celostátních a mezinárodních kol 

- nabídka volitelných vyučovacích předmětů a zájmových aktivit 

- přeřazení do vyššího ročníku 

- pověření žáka vedením skupiny se samostatnými úkoly 

- učitel připravuje školní práci, která rozvíjí úroveň jeho dovedností v oblasti jeho nadání. 

 

Identifikace mimořádně nadaného žáka: 

 

     - žák svými znalostmi přesahuje stanovené požadavky 

 - sklon k perfekcionismu, s tím související způsob komunikace s učiteli 

 - vlastní pracovní tempo 

 - rychlá orientace v učebních postupech 

 - dobrá paměť, hledání a nacházení kreativních postupů 

 - výrazný talent v oblasti výchovných předmětů (výtvarný, hudební, sportovní…) 

 - potřeba projevení a uplatnění znalostí a dovedností ve školním prostředí 

 

 

 


