(2.8) Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,
žáků nadaných a mimořádně nadaných
Škola vychází vstříc žákům se speciálními vzdělávacími potřebami i žákům nadaným dle potřeb jednotlivců
a možností školy tak, aby došlo k naplnění vzdělávacích možností každého jednotlivce. Řídí se zákonem
561/2004 Sb. v pozdějším znění a vyhláškami o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
a žáků nadaných a vyhláškami o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních.
Koordinátorem mezi subjekty (rodiče, žák, školské poradenské zařízení, vyučující, případně další instituce)
zapojenými do vytváření, realizace a vyhodnocování účinnosti podpůrných opatření je výchovný poradce
školy, který úzce spolupracuje s třídními učiteli.
Škola informuje rodiče žáků o poskytování podpůrných opatření v pokynech zaslaných v pozvánce žáka
k přijímacím zkouškám, v dotazníku pro žáky a rodiče ihned po nástupu do prvního ročníku, na třídních
schůzkách (v prvním ročníku ihned v září). Na konci předposledního ročníku škola (prostřednictvím
výchovného poradce a třídního učitele) seznámí žáky s možností uzpůsobení podmínek při konání
maturitní či závěrečné zkoušky.

(2.8.1) Podpora žáků, jejichž vzdělání vyžaduje uplatnění podpůrných opatření
Jako podpůrná opatření pro žáky s SVP jsou na naší škole využívána podle doporučení ŠPZ zejména:
I.

v úpravě podmínek vzdělání
(metody, formy a organizace výuky, bezbariérový přístup, hodnocení žáka)
a)

metod výuky
o respektování individuálního pracovního tempa žáků a poskytování dostatečného času
k zvládnutí úkolů
o respektování snížené kvality grafických výstupů, případně jejich náhradou použitím
PC programů
o využití speciálních pomůcek při práci žáka doma, při výuce, případně i písemných pracích
o individuální přístup k žákovi a častější kontrola pochopení látky a úkolů během výuky

b)

organizačních forem výuky
o střídání forem a činností během výuky
o využívání i jiných forem výuky než je frontální výuka
o v případě vážných problémů může být pro žáka vložena do vyučovací hodiny krátká přestávka

c)

úpravě obsahu a jeho časového rozložení
o žákovi rozložit si učivo tak, aby měl prostor pro doplnění učiva (například z důvodu omluvené
absence)
o v odůvodněných případech umožňuje žákům úpravu obsahu tak, aby byl kompenzován
handicap žáka

d)

úprava výstupů
o na naší škole není až na výjimky realizována

II.

ve využití kompenzačních pomůcek
(pracovní listy a digitální materiály, pomůcky umožňující vizuální oporu, PC, diktafon)

III. v přístupu pedagogů k žákovi, případně začleněním dalšího nepedagogického pracovníka do výuky
Doporučení ze školského poradenského zařízení (ŠPZ) jsou uložena u výchovného poradce, který zajišťuje
předání informací třídním učitelům a vyučujícím (prostřednictvím intranetové nástěnky a mailové pošty,
informací na pedagogické radě), zajišťuje komunikaci s rodiči a žákem, stanovuje termíny pro tvorbu
a vyhodnocení plánu pedagogické podpory (PLPP) nebo individuálního plánu (IVP) a spolupracuje při jejich
tvorbě. Spolu s třídním učitelem sleduje dodržování uvedených materiálů a případně je uzpůsobuje
potřebám žáka. Výchovný poradce kontroluje zápis dat do školní dokumentace (bakaláři) a eviduje

zakoupené pomůcky pro jednotlivé žáky v rámci podpůrných opatření, zabezpečuje jejich nákup
a zodpovídá za jejich předání žákům. Třídní učitel sleduje situaci ve třídě, vytipovává žáky, kteří mají
problémy se studiem a jsou ohroženi školním neúspěchem, zodpovídá za vytvoření PLPP a IVP, sleduje
jejich dodržování a pomáhá výchovnému poradci v jejich vyhodnocení.
Školní poradenské pracoviště naší školy je tvořeno výchovným poradcem, který zároveň koordinuje jeho
činnost a je pověřen spoluprací s ŠPZ, dále metodikem prevence a jednání se též účastní vždy příslušný
třídní učitel, v některých případech i ředitel či zástupce vedení školy.
Následuje časové rozložení podpory žáků s SVP během studia:
a)

Podpora žáků u přijímacích zkoušek
Pokud bylo k přihlášce na SŠ přiloženo doporučení školského poradenského zařízení, škola zajistí
realizaci navrhovaných podpůrných opatření.

b)

Podpora žáků v prvním ročníku
Ihned po nástupu do prvního ročníku předají třídní učitelé žákům dotazník pro zákonné zástupce,
který umožňuje zjistit škole handicapované žáky a oblast handicapu. Současně v něm žádáme rodiče
o předložení materiálů ze školského poradenského zařízení a plánu pedagogické podpory ze ZŠ.
Na základě těchto materiálů a písemného informovaného souhlasu zákonného zástupce žáka začne
třídní učitel (TU) ve spolupráci s výchovným poradcem (VP), ŠPZ, rodiči a vyučujícími vytvářet plán
pedagogické podpory (PLPP) nebo individuální plán (IVP) pro první ročník. Účinnost navržených
opatření je vyhodnocována u PLPP nejpozději po 3 měsících, u IVP nejméně jednou ročně od zahájení
realizace daných opatření - na základě rozhovoru třídního učitele s žákem a vyjádření ostatních
vyučujících vyhodnotí třídní učitel s VP účinnost PLPP či IVP. Oba dokumenty je možné průběžně
upravovat a doplňovat dle aktuální situace.
Vyučující prvních ročníků sledují schopnosti a výkony žáků a v případě nesrovnalostí kontaktují
třídního učitele, který probere situaci s ostatními vyučujícími a sdělí výchovnému poradci. Ten
rozhodne spolu s členy školního poradenského pracoviště o tom, zda postačí individualizace výuky
či bude vytvořen plán pedagogické podpory, popřípadě zda rovnou doporučí žákovi vyšetření v ŠPZ.
Po 3 měsících od zahájení poskytování podpůrných opatření třídní učitel vyhodnotí jejich účinnost – na
základě rozhovoru s žákem a vyjádření ostatních vyučujících. V případě nedostatečnosti informuje TU
výchovného poradce a ten informuje zákonného zástupce o potřebě využít pomoc ŠPZ.

c)

Podpora žáků ve vyšších ročnících
Žákům ve vyšších ročnících jsou přiznány PO dle platného doporučení z ŠPZ či SVP. Postup tvorby,
realizace a vyhodnocení je shodný s pravidly v odstavci b). Vyučující i nadále sledují schopnosti
a výkony žáků, zejména žáků nově příchozích, a v případě nesrovnalostí kontaktují třídního učitele,
který probere situaci s ostatními vyučujícími a sdělí závěry výchovnému poradci. Ten rozhodne o tom,
zda budou žákovi poskytnuta podpůrná opatření a vytvořen plán pedagogické podpory. Další postup
je identický s bodem b)

d)

Podpora žáků v posledním ročníku studia
Škola ve druhém pololetí třetího ročníku informuje žáky o možnosti uzpůsobení podmínek u maturitní
zkoušky či u závěrečné zkoušky a postupu, který musí žáci dodržet. Na základě doporučení ŠPZ pak
upraví podmínky zkoušek dle platné legislativy.

(2.8.2) Podpora žáků nadaných a mimořádně nadaných
Vyhledáváním nadaných žáků jsou pověřeni vždy vyučující daného předmětu. Ti sdělí své poznatky TU,
který po konzultaci s ostatními vyučujícími daného žáka poskytne informace VP, a všichni společně stanoví
další postup. Pracovně rozlišujeme 3 typy nadaných žáků.
a)

žák vykazující nadání v jednom předmětu
Talent takového žáka rozvíjí vyučující daného předmětu – zadáváním náročnějších úloh ve výuce
či k domácí přípravě, zadáváním referátů, zapojením žáka do odborných soutěží. Kromě toho se mu
vyučující věnuje individuálně ve výuce (volí vhodné metody výuky – problémovou, projektovou

či samostatnou práci) a při konzultačních hodinách. Žákovi lze vypracovat vyučujícím daného
předmětu PLPP, vyučující pak provádí i jeho úpravy a vyhodnocení.
b)

žák vykazující mimořádné nadání v jednom předmětu
Vyučující se věnuje tomuto žákovi obdobně jako v bodě a), může mu však doporučit vzdělávání podle
individuálního plánu. Ředitel školy pak může na základě žádosti zletilého žáka či zákonného zástupce
nezletilého žáka a doporučení ŠPZ povolit žákovi individuální vzdělávací plán. IVP vytváří, realizuje
a vyhodnocuje vyučující daného předmětu, popřípadě komise sestavená z odborníků na dané učivo.

c)

žák vykazující nadání či mimořádné nadání ve více předmětech
Vyučující předmětů, ve kterých žák projevuje nadání, se snaží podchytit zájem žáka o další vzdělávání
a nadstavbové aktivity. Úlohou vyučujících je též pomoci žákovi vyprofilovat jeho talent a usměrnit
jeho aktivity, aby žák mohl uplatnit své nadání, ale nebyl přetížen.
V případě mimořádného nadání v určité oblasti vzdělávání je umožněno žáku postoupit do vyššího
ročníku – na základě žádosti zletilého žáka či zákonného zástupce nezletilého žáka a po vykonání
zkoušek z učiva ročníku, který žák nebude absolvovat.

Kromě uvedených podpůrných opatření, která plynou ze zákona, škola poskytuje žákům prospěchová
stipendia, což chápeme jako význačný motivační faktor.

