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Příloha č. 1 

Vzdělávání žák ů s podp ůrnými opat řeními (novelizace k 1. 9. 2016) 

Identifikace  
    
Za žáka s podpůrnými opatřeními považujeme žáka, který potřebuje úpravu metod výuky, 
didaktických postupů a kritérií hodnocení, úpravu obsahu vzdělávání, případně změnu 
organizace učení a vhodné pomůcky. 
  
Podpůrná opatření 
 
Podpůrná opatření definována školským zákonem jasně definují organizaci vzdělávání, hovoří 
o speciálních učebnicích, pomůckách, kompenzačních pomůckách a podle rozsahu a obsahu 
se člení do I. - V. stupně. 
 
Podpůrná opatření specifikují vybrané druhy podpůrných opatření, která mohou uplatnit ve 
výuce pedagogové s cílem podpořit vzdělávání žáka zejména změnou pedagogických 
postupů, jedná se především o úpravy metod výuky, úpravu obsahu vzdělávání, organizace 
samotné výuky a úpravy kritérií hodnocení žáka. Podpůrná opatření různých stupňů lze 
kombinovat. 
 
I. stupeň podpůrných opatření vždy navrhuje a poskytuje škola bez nutnosti obdržet 
doporučení školského poradenského zařízení včetně písemného informativního souhlasu 
zákonného zástupce žáka. 
II. - V. stupeň podpůrných opatření navrhuje a metodicky provází v jeho naplňování 
školské poradenské zařízení včetně písemného informativního souhlasu zákonného zástupce 
žáka. 
 
První stupeň podpůrného opatření (základní škola), žák s mírnými obtíženi 
 
V první fázi je žákovi poskytována zvýšená individualizace při vzdělávání, na které se 
dohodnou všichni vyučující. Tato individualizace je zpracována do stručného Plánu 
pedagogické podpory, který stručně popisuje, v čem má žák problémy, co se v postupech 
práce změní a jak se vše promítne do metod práce, organizace vzdělávání žáka i jeho 
hodnocení. Vždy se jedná o minimální zásah do vzdělávání. 
 
Popis je stručný a obsahuje pravidelné záznamy všech pedagogů, jak se s žákem pracuje a 
 jakých výsledků bylo dosaženo. Pokud zvolené úpravy v práci s žákem nepovedou ani po 3 
měsících k očekávané změně, obtíže žáka budou pokračovat nebo se budou ještě zhoršovat, 
informuje základní škola zákonného zástupce o dané situaci a vysílá žáka s informovaným 
souhlasem zákonného zástupce do školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC 
 
Druhý - pátý stupeň podpůrného opatření (poradenské zařízení) 
Školské poradenské zařízení vydává škole Doporučení ke vzdělávání žáka se speciálními 
vzdělávacími potřebami, které obsahuje závěry z vyšetření žáka a doporučovaná podpůrná 
opatření. 
 
Podpůrná opatření škola poskytne bezodkladně po obdržení doporučení školského 
poradenského zařízení a udělení písemného informovaného souhlasu zákonného zástupce 
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žáka s jejich poskytováním. Zároveň je v nejbližší možné době zpracován individuální 
vzdělávací plán. IVP je definováno jako samostatný druh podpůrného opatření. 
Není-li ze závažných důvodů možné zabezpečit bezodkladné poskytování doporučeného PO, 
poskytuje škola po projednání se školským poradenským zařízením po dobu nezbytně nutnou 
k zajištění doporučeného podpůrného opatření jiné podpůrné opatření stejného stupně, které v 
nejvyšší možné míře zajistí naplnění vzdělávacích možností žáka vzhledem k jeho speciálním 
vzdělávacím potřebám.  
 
III. stupeň - podpůrných opatření zahrnuje skupinu žáků s lehkým mentálním postižením 
s definovanými úpravami vzdělávání i výstupů ze vzdělávání žáků, navyšuje počet hodin 
speciálně pedagogické péče na 3/hod týdně (zaměření na ČJ, cizí jazyk). 
 
Asistent pedagoga   
V případech vyššího počtu žáků s III. – V. stupněm podpůrných opatření bude posílena práce 
pedagoga asistentem pedagoga nebo dalším pedagogickým pracovníkem v rozsahu od 0,5 do 
1,0 úvazku a to podle charakteru vzdělávacích specifik žáků, kteří budou vzděláváni 
s využíváním podpůrných opatření. 
 
IV. stupeň -  podpůrných opatření zahrnuje žáka s mentálním postižením, který vyžaduje 
významné úpravy průběhu vzdělávání na úrovni obsahu i výstupů. Jedná se také o žáky s 
vadami zraku a sluchu a dalšími zdravotními postiženími definovanými v §16 odst. 9 
školského zákona. 
 
Pro tento stupeň podpůrných opatření jsou zahrnuta podpůrná opatření umožňující využívání 
škol SPC (speciálně pedagogických center). Práce pedagoga se žáky s charakterem obtíží, 
který odpovídá čtvrtému stupni podpůrných opatření, pak často vyžaduje podporu asistenta 
pedagoga na 1 žáka. 
 
V. stupeň -  podpůrná opatření pátého stupně jsou ve stejné struktuře jako opatření nižších 
stupňů. Pracuje se s podporou žáků, jejichž vzdělávání vyžaduje maximální podporu v 
organizaci, průběhu vzdělávání.  
Podmínkou je vzdělávání žáků s podporou speciálních pedagogů, snížení počtu hodin. 
 
Příklady pedagogicko-organizačních úprav 
 
individuální vzdělávací plány vypracované podle zprávy ŠPZ 
individuální péče – speciálně pedagogická péče v rozsahu 3 hod týdně 
pomoc asistenta pedagoga (od III. stupně podpůrných opatření) 
odpovídající metody a formy práce, specifické učebnice a pomůcky 
spolupráce s psychologem, speciálním pedagogem či sociálním pracovníkem 
 
Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním 
 
Identifikace     
 
Do této skupiny patří žáci, kteří pocházejí z prostředí sociálně nebo kulturně a jazykově 
odlišného od prostředí, v němž vyrůstají žáci, pocházející z majoritní populace. Jsou to žáci 
z různých u nás již žijících menšin nebo žáci přicházející k nám v rámci migrace (především 
azylanti a účastníci řízení o udělení azylu). 
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Žáci z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním a ekonomickým postavením jsou 
častěji ohroženi sociálně patologickými jevy. Proto je nezbytné i všem těmto žákům věnovat 
specifickou péči v rozsahu, který potřebují. 
 
Hlavním problémem při vzdělávání žáků z kulturně odlišného prostředí již od vstupu do školy 
je ve většině případů jejich nedostatečná znalost vzdělávacího jazyka, což je příznačné pro 
většinu příslušníků menšin a etnik, u nichž vzdělávání neprobíhá v jejich mateřském jazyce. U 
těchto žáků bude proto nutné nejen věnovat pozornost osvojení českého jazyka, ale i 
seznámení s českým prostředím, jeho kulturními zvyklostmi a tradicemi 
 
Příklady pedagogicko-organizačních úprav 
individuální péče, speciálně pedagogická péče 1 hod týdně 
odpovídající metody a formy práce 
specifické učebnice a pomůcky 
 
Vzdělávání žáků mimořádně nadaných 
 
Identifikace nadání 
 
Identifikace mimořádného nadání je dlouhodobý proces. Především u žáků do 9 - ti let je 
náročné jednoznačně stanovit, zda se jedná o mimořádné nadání, nebo o nerovnoměrný 
(zrychlený) vývoj. 
Pomoc při identifikaci a při následné péči o mimořádně nadaného žáka poskytují školská 
poradenská zařízení zařazena do rejstříku škol a školských zařízení, vše na základě písemného 
souhlasu rodičů či zákonného zástupce.  
 
Specifika mimořádně nadaných žáků 
 
žák svými znalostmi přesahuje stanovené požadavky 
problematický přístup k pravidlům školní práce 
tendence k vytváření vlastních pravidel 
sklon k perfekcionismu a s tím související způsob komunikace s učiteli, který může být i 
kontroverzní 
vlastní pracovní tempo 
malá ochota ke spolupráci v kolektivu 
rychlá orientace v učebních postupech 
kvalitní koncentrace, dobrá paměť, hledání a nacházení kreativních postupů 
zvýšená motivace k rozšiřování základního učiva do hloubky, především ve vyučovacích 
předmětech, které reprezentují nadání dítěte 
potřeba projevení a uplatnění znalostí a dovedností ve školním prostředí 
 
Příklady pedagogicko-organizačních úprav 
 
individuální vzdělávací plány 
doplnění, rozšíření a prohloubení vzdělávacího obsahu 
zadávání specifických úkolů 
občasné (dočasné) vytváření skupin pro vybrané předměty s otevřenou možností volby na 
straně žáka 
účast ve výuce některých předmětů se staršími žáky 

 


