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3.5 Zabezpečení výuky žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami
Žákem se speciálními vzdělávacími potřebami je žák, který k naplnění svých vzdělávacích možností
nebo k uplatnění a užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje poskytnutí
podpůrných opatření1). Tito žáci mají právo na bezplatné poskytování podpůrných opatření z výčtu
uvedeného v § 16 školského zákona. Podpůrná opatření realizuje škola a školské zařízení.
Podpůrná opatření se podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti člení do pěti stupňů2).
Podpůrná opatření prvního stupně uplatňuje škola nebo školské zařízení i bez doporučení školského
poradenského zařízení na základě plánu pedagogické podpory (PLPP). Podpůrná opatření druhého
až pátého stupně lze uplatnit pouze s doporučením ŠPZ3). Začlenění podpůrných opatření do
jednotlivých stupňů stanoví Příloha č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb.
Pokud má být integrace úspěšná, nelze opomíjet spolupráci učitele a rodičů. Rodič i učitel by
se měli vzájemně respektovat a spolupracovat podle těchto zásad:







mít dostatek času na vzájemná setkání
vytvořit vstřícnou a klidnou atmosféru
ujasnit si s rodiči pojmy
uvést zdroje svých informací
uvádět konkrétní příklady a objasnit svá stanoviska
snažit se rodičům poradit a nabídnout jim pomoc

V souladu s vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků
nadaných, se výstupy minimální doporučené úrovně využijí v případě podpůrných opatření od třetího stupně
pouze u žáků s lehkým mentálním postižením. Výstupy, upravené v IVP žáků s lehkým mentálním postižením
na základě minimální doporučené úrovně v rámci podpůrných opatření, jsou na vyšší úrovni než očekávané
výstupy stanovené v RVP ZŠS.

Vzdělávání žáků se zdravotním postižením
Zdravotním postižením se rozumí mentální, tělesné, zrakové či sluchové
postižení, vady řeči, souběžné postižení více vadami, artismus a vývojové poruchy
učení nebo chování.
Při stanovení zásad a forem tohoto vzdělávání jsme vycházeli s Směrnice
MŠMT ČR č.j. 13710/2001-24 k integraci dětí a žáků se speciálně vzdělávacími
potřebami do škol a školských zařízení.
Podmínky úspěšného vzdělávání:
 vyučující se seznámí s postižením, způsobem hodnocení, úlevami a
tolerancí
 škola, rodina a odborné pracoviště budou úzce spolupracovat
 vypracuje se IVP
 seznámíme spolužáky s handicapem
 umožníme žákovi práci s potřebnými pomůckami
 zaměříme se na všestrannost a soustavnost práce s dětmi s handicapem
 budeme podporovat další vzdělávání učitelů
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Vzdělávání žáků se zdravotním znevýhodněním
Zdravotním znevýhodněním se rozumí zdravotní oslabení, dlouhodobá nemoc
nebo lehčí zdravotní poruchy vedoucí k poruchám učení a chování, které vyžadují
zohlednění při vzdělávání.
Při stanovení zásad a forem tohoto vzdělávání vycházíme z Metodického
pokynu MŠMT ČR č.j. 13711/2001-24 a Směrnice MŠMT ČR č.j. 13710/2001-24
k integraci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do škol a školských
zařízení.
S dětmi se specifickou poruchou učení pracujeme tak, aby mohly prokázat a
využít svoje skutečné vědomosti a dovednosti v souladu s rozumovým potenciálem
nezatíženým obtížemi vyplývajícími z jeho poruchy.
Podmínky úspěšného vzdělávání:
 vyučující se seznámí s poruchou
 ujasní si způsoby hodnocení, úlevy, toleranci
 vypracuje IVP
 umožníme žákovi práci s potřebnými pomůckami
 seznámíme spolužáky s rozdílným způsobem hodnocení
 úzce spolupracujeme s rodiči
Zásady práce s dětmi se specifickými poruchami učení:
 klást reálné cíle
 ocenit i snahu
 postupně zvyšovat nároky
 při práci odstranit rušivé vlivy
 pracovat často, ale krátkodobě
 pravidelně relaxovat

Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním
Pro úspěšné vzdělávání žáků z kulturně odlišného a mnohdy sociálně
znevýhodňujícího prostředí je nejdůležitějším činitelem především učitel, který své
žáky i jejich rodinné prostředí dobře zná, dovede volit vhodné přístupy a vytvářet ve
třídě příznivé společenské klima.
Podmínky vzdělávání:
 přípravná třída
 individuální či skupinová péče
 menší počet žáků ve třídě
 odpovídající metody a formy práce
 specifické učebnice a materiály
 spolupráce s rodinou
 spolupráce s odborníky poradenského pracoviště

