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     Tímto dodatkem se od 1. 9. 2016 mění školní vzdělávací program Základní školy Soběslav, 

tř. Dr. E. Beneše 50 v části Charakteristika ŠVP kapitole 5 Vzdělávání žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami a žáků nadaných a mimořádně nadaných. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Charakteristika ŠVP 

 

5.1 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

     Pojmem žák se speciálními vzdělávacími potřebami rozumíme jedince, který k naplnění svých 

vzdělávacích možností nebo k uplatnění nebo užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními 

potřebuje poskytnutí podpůrných opatření. Podpůrnými opatřeními označujeme nezbytné úpravy ve 

vzdělávání a školských službách odpovídající zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí nebo jiným 

životním podmínkám žáka. Škola poskytuje podpůrná opatření těmto žákům bezplatně. 

    V rámci podpůrných opatření jde např. o úpravu organizace, obsahu, hodnocení, forem a metod 

vzdělávání a školských služeb, zabezpečení výuky předmětů speciálně pedagogické péče, prodloužení 

délky vzdělávání, úpravu podmínek přijímání ke vzdělávání a ukončování vzdělávání, používání 

kompenzačních pomůcek, speciálních učebnic a učebních pomůcek, vzdělávání podle individuálního 

vzdělávacího plánu, využití asistenta pedagoga a další dle § 16 odst. 2 školského zákona. 

     Podpůrná opatření se podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti člení do pěti stupňů; 

různé druhy nebo stupně podpůrných opatření lze kombinovat. Jejich uplatňování se řídí vyhláškou 

č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. 

    Podpůrná opatření prvního stupně škola uplatňuje i bez doporučení školského poradenského zařízení 

na základě školou vypracovaného plánu pedagogické podpory (PLPP). Podpůrná opatření druhého až 

pátého stupně může škola uplatnit pouze s doporučením ŠPZ po předchozím písemném 

informovaném souhlasu zákonného zástupce žáka. Začlenění podpůrných opatření do jednotlivých 

stupňů stanoví Příloha č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb. 

 

Pojetí vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

     Při plánování a realizaci vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními je třeba vycházet 

z individuálních vzdělávacích potřeb a možností žáků. Cílem podpory vzdělávání těchto žáků je plné 

zapojení a maximální využití vzdělávacího potenciálu každého žáka. Pedagog tomu přizpůsobuje své 

vzdělávací strategie na základě stanovených podpůrných opatření.  

     Pro poskytování podpůrných opatření prvního stupně zpracuje škola plán pedagogické podpory žáka. 

ŠVP je podkladem pro zpracování PLPP a pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními od druhého 

stupně podkladem pro tvorbu IVP. 

   Na úrovni IVP je možné na doporučení ŠPZ (v případech stanovených Přílohou č. 1 vyhlášky 

č. 27/2016 Sb.) v rámci podpůrných opatření upravit očekávané výstupy stanovené ŠVP, 

případně upravit vzdělávací obsah tak, aby byl zajištěn soulad mezi vzdělávacími požadavky 

a skutečnými možnostmi žáků a aby vzdělávání směřovalo k dosažení jejich osobního maxima.  

   K úpravám očekávaných výstupů stanovených v ŠVP se využívá podpůrné opatření IVP, které 

umožňuje u žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními od třetího stupně podpory (týká se žáků 



s lehkým mentálním postižením) upravovat očekávané výstupy vzdělávání, případně je možné 

přizpůsobit i výběr učiva. Úpravy obsahu a realizace vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými 

opatřeními od třetího stupně podpůrných opatření jsou předmětem metodické podpory. V  IVP těchto 

žáků lze části vzdělávacích obsahů některých vzdělávacích oborů nahradit jinými vzdělávacími obsahy 

nebo celý vzdělávací obsah některého vzdělávacího oboru lze nahradit obsahem jiného vzdělávacího 

oboru, který lépe vyhovuje jejich vzdělávacím možnostem. V IVP žáků s přiznanými podpůrnými 

opatřeními třetího stupně (týká se žáků s lehkým mentálním postižením) a čtvrtého stupně lze 

v souvislosti s náhradou části nebo celého vzdělávacího obsahu vzdělávacích oborů změnit minimální 

časové dotace vzdělávacích oblastí (oborů) stanovené v kapitole 7 RVP ZV. Pedagogickým pracovníkům 

bude zajištěna metodická podpora formou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. 

     Pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními spočívajícími v úpravě vzdělávacích obsahů může být 

v souladu s principy individualizace a diferenciace vzdělávání zařazována do IVP na doporučení ŠPZ 

speciálně pedagogická a pedagogická intervence. Počet vyučovacích hodin předmětů speciálně 

pedagogické péče je v závislosti na stupni podpory stanoven v Příloze č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb. 

Časová dotace na předměty speciálně pedagogické péče je poskytována z disponibilní časové dotace. 

   Při vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením je třeba zohledňovat jejich specifika: problémy 

v učení – čtení, psaní, počítání; nepřesné vnímání času; obtížné rozlišování podstatného a podružného; 

neschopnost pracovat s abstrakcí; snížená možnost učit se na základě zkušenosti, pracovat se změnou; 

problémy s technikou učení; problémy s porozuměním významu slov; krátkodobá paměť neumožňující 

dobré fungování pracovní paměti, malá představivost; nedostatečná jazyková způsobilost, nižší 

schopnost číst a pamatovat si čtené, řešit problémy a vnímat souvislosti.  

   Mezi podpůrná opatření, která se kromě běžných pedagogických opatření ve vzdělávání žáků s lehkým 

mentálním postižením osvědčují, patří například posilování kognitivních schopností s využitím 

dynamických a tréninkových postupů, intervence s využitím specifických, speciálně pedagogických 

metodik a rozvojových materiálů; pravidelné a systematické doučování ve škole, podpora přípravy na 

školu v rodině, podpora osvojování jazykových dovedností, podpora poskytovaná v součinnosti asistenta 

pedagoga. 

Systém péče o žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními ve škole 

 PLPP (IVP) sestavuje a písemně vypracovává třídní učitel nebo učitel konkrétního vyučovacího 

předmětu za spolupráce s výchovným poradcem popř. s jinými odborníky 

 Před zpracováním plánů budou probíhat rozhovory s jednotlivými vyučujícími, s cílem stanovení 

metod práce s žákem, způsobů kontroly osvojení znalostí a dovedností.  

 PLPP je zpracován 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 

http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=10846


vyhodnocování naplňování plánu. PLPP škola vyhodnocuje naplňování cílů nejpozději po 

3 měsících od zahájení poskytování PO. 

 Na doporučení školského poradenského zařízení je do IVP zařazována speciálně pedagogická 

a pedagogická intervence, která je podrobněji stanovena v závislosti na stupni podpory v Příloze 

č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb. 

 IVP je zpracován pro žáka od druhého stupně podpůrných opatření a to na základě doporučení 

školského poradenského zařízení (ŠPZ) a žádosti zákonného zástupce žáka. Do IVP je 

zařazována speciálně pedagogická a pedagogická intervence, která je podrobněji stanovena 

v závislosti na stupni podpory v Příloze č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb. 

 IVP bude v průběhu celého školního roku doplňován a upravován podle potřeb žáka. 

 V IVP pro žáky s LMP od třetího stupně podpory bude využívána minimální doporučená úroveň 

pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření stanovená v RVP ZV. 

 IVP se vyhodnocuje dvakrát ročně. 

 

Podmínky vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními 

 Pro úspěšné vzdělávání těchto žáků škola umožní: 

 uplatňování principu diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při organizaci činností a při 

stanovování obsahu, forem i metod výuky; 

 všechna stanovená podpůrná opatření při vzdělávání žáků; 

 při vzdělávání žáka, který nemůže vnímat řeč sluchem, jako součást podpůrných opatření vzdělávání 

v komunikačním systému, který odpovídá jeho potřebám a s jehož užíváním má zkušenost; 

 při vzdělávání žáka, který při komunikaci využívá prostředky alternativní nebo augmentativní 

komunikace, jako součást podpůrných opatření vzdělávání v komunikačním systému, který odpovídá 

jeho vzdělávacím potřebám; 

 v odůvodněných případech odlišnou délku vyučovacích hodin pro žáky se speciálními vzdělávacími 

potřebami nebo dělení a spojování vyučovacích hodin; 

 pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona případné prodloužení základního vzdělávání na 

deset ročníků; 

 formativní hodnocení vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami; 

 spolupráci se zákonnými zástupci žáka, školskými poradenskými zařízeními a odbornými pracovníky 

školního poradenského pracoviště, v případě potřeby spolupráci s odborníky mimo oblast školství 

(zejména při tvorbě IVP); 

 spolupráci s ostatními školami. 

 



5.2 Vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných 

     Nadaným žákem se rozumí jedinec, 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. Za mimořádně nadaného žáka považujeme jedince, 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. 

Pojetí péče o nadané a mimořádně nadané žáky ve škole 

     Škola vytváří ve svém školním vzdělávacím programu a při jeho realizaci podmínky k co největšímu 

využití potenciálu každého žáka s ohledem na jeho individuální možnosti. To platí v plné míře i pro 

vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných. 

  Výuka žáků probíhá takovým způsobem, aby byl stimulován rozvoj jejich potenciálu včetně různých 

druhů nadání a aby se tato nadání mohla ve škole projevit a pokud možno i uplatnit a dále rozvíjet. 

   Škola využívá pro podporu nadání a mimořádného nadání podpůrných opatření podle individuálních 

vzdělávacích potřeb žáků v rozsahu prvního až čtvrtého stupně podpory.  

   Při vyhledávání nadaných a mimořádně nadaných žáků je věnována pozornost i žákům se speciálními 

vzdělávacími potřebami. 

Systém péče o nadané a mimořádně nadané žáky  

 PLPP (IVP) těchto žáků sestavuje a písemně vypracovává třídní učitel nebo učitel konkrétního 

vyučovacího předmětu, ve kterém se projevuje mimořádné nadání žáka, za spolupráce 

s výchovným poradcem popř. s jinými odborníky 

 Při sestavování IVP se vychází z obsahu IVP stanoveného v § 28 vyhlášky č. 27/2016 Sb. 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. IVP může být zpracován i pro kratší období než je školní rok.  

 IVP může být doplňován a upravován v průběhu školního roku, IVP se vyhodnocuje dvakrát 

ročně. 

 

 



Specifikace provádění podpůrných opatření a úprav vzdělávacího procesu nadaných 

a  mimořádně nadaných žáků: 

 předčasný nástup dítěte ke školní docházce;  

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

 specializované třídy pro vzdělávání mimořádně nadaných žáků; 

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

v jiné škole; 

 občasné (dočasné) vytváření skupin pro vybrané předměty s otevřenou možností volby na straně 

žáka; 

 umožnění účasti žáka na aktivitách souvisejících s rozvojem jeho nadání  

 obohacování vzdělávacího obsahu; 

 zadávání specifických úkolů, projektů; 

 příprava a účast na soutěžích včetně celostátních a mezinárodních kol; 

 nabídka volitelných vyučovacích předmětů, nepovinných předmětů a zájmových aktivit. 

 
 

Učební plán  
 

     Na 1. stupni dochází ke změně počtu hodin ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace – 

vzdělávací obor Český jazyk a literatura – minimální časová dotace se mění z 35 na 33 hodin 

a  disponibilní časová dotace ze 14 na 16 hodin. 

 

Učební osnovy 
 

     Požadované výstupy vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných 

a mimořádně nadaných jsou uvedeny v Rámcovém vzdělávacím programu základního vzdělávání. 

Do učebních osnov žáků se SVP budou zahrnuty učební osnovy předmětů speciálně pedagogické péče 

dle doporučení ŠPZ. 

V Soběslavi dne 29. 6. 2016                                        ____________________________________ 

                                                                                             Mgr. Vlastimil Říha, ředitel školy 

 

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 byl projednán v pedagogické radě dne 30. 6. 2016.  

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 byl projednán školskou radou dne 5. 9. 2016.  

 

                                                                                     _____________________________________    

                                                                                         Mgr. Pavel Lintner, předseda školské rady    


