Střední škola chovu koní a jezdectví Kladruby nad Labem
533 14 Kladruby nad Labem105

Příloha č. 4

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků
nadaných

Podpora vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Dodatek k ŠVP oborů vzdělávání kategorie H

Září 2016
Tato příloha nabývá účinnosti s platností od 1. 9. 2016.

V Kladrubech nad Labem dne 29. 8. 2016

………………………………
MVDr. František Horák
ředitel školy
1

Podpora vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími
1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci, kteří k naplnění
svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění a užívání svých práv na vzdělávání
na rovnoprávném základě s ostatními potřebují poskytnutí podpůrných opatření. Tito žáci
mají právo na bezplatné poskytování podpůrných opatření z výčtu uvedeného v § 16
školského zákona. Podpůrná opatření realizuje škola. Začlenění podpůrných opatření
do jednotlivých stupňů stanoví Příloha č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb.
Podpůrná opatření prvního stupně
Tato opatření lze uplatnit i bez doporučení školského poradenského zařízení a nemají
normovanou finanční náročnost.
Podpůrná opatření prvního stupně slouží ke kompenzaci mírných obtíží ve vzdělávání žáka
(např. pomalejší tempo práce, drobné obtíže ve čtení, psaní, počítáni, problémy se
zapomínáním, drobné obtíže v koncentraci pozornosti atd.), u nichž je možné prostřednictvím
mírných úprav v režimu školní výuky a domácí přípravy dosáhnout zlepšení; zahrnují také
podporu žáků z důvodů akcelerovaného vývoje školních dovedností.
Úpravy ve vzdělávání žáka navrhují pedagogičtí pracovníci, přitom spolupracují
s pedagogickým pracovníkem poskytujícím poradenské služby a zletilým žákem nebo
zákonným zástupcem nezletilého žáka. Obtíže žáka jsou dále vyvolané zejména aktuálně
nepříznivým zdravotním nebo psychickým stavem, případně se jedná o dlouhodobé problémy
malého rozsahu a intenzity. Škola zohlední sociální status, vztahovou síť žáka a jeho sociální
a rodinné prostředí. Podpůrná opatření směřují k naplňování speciálních vzdělávacích potřeb
žáka, které nevyžadují opatření s normovanou finanční náročností.
Pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními prvního stupně zpracovává škola plán
pedagogické podpory.
Poskytování poradenské pomoci ve škole zajišťují zejména poradenští pracovníci školy:
školní metodik prevence se věnuje péči o žáky s rizikovým chováním a prevenci rizikového
chování, výchovný poradce se věnuje podpoře žáků a pedagogických pracovníků při
vzdělávání žáků s potřebou uplatňování podpůrných opatření, pokud ve škole pracuje školní
psycholog nebo školní speciální pedagog, tak se podílí na poskytování poradenských služeb
i realizaci předmětu speciálně pedagogické péče. Poradenský pracovník školy spolupracuje
s dalšími pedagogickými pracovníky, zejména s třídními učiteli, a zajišťuje pravidelnou
komunikaci se zákonným zástupcem žáka nebo zletilým žákem. Pravidelně komunikuje
se školskými poradenskými zařízeními, která zajišťují návrhy podpůrných opatření a podílejí
se na jejich realizaci ve školách. Školy a školská zařízení, která se podílejí na vzdělávání
žáka, postupují za účelem jeho podpory ve vzájemné součinnosti.
Zajištění podpůrných opatření prvního stupně
-

výchovný poradce zpracuje plán pedagogické podpory,
výchovný poradce bude zajišťovat konzultace pedagogických pracovníků, vyhodnocování
zvolených postupů,
škola podle svých podmínek poskytne materiální podporu.
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Východiska podpůrných opatření prvního stupně
-

pozorování v hodině, rozhovor (se žákem nebo zákonným zástupcem žáka),
prověřování znalostí a dovedností žáka a reflexe jeho výsledků,
analýza procesů, výkonů a výsledků činností žáka, využívání portfolia žákovských
prací,
analýza domácí přípravy žáka a dosavadního pedagogického působení školy.

Při poskytování podpůrných opatření lze rovněž zohlednit § 67 odst. 2 školského zákona,
který stanoví, že ředitel školy může ze závažných důvodů, zejména zdravotních, uvolnit žáka
na žádost zcela nebo částečně z vyučování některého předmětu. Žák uvedený v § 16 odst. 9
školského zákona může být uvolněn (nebo nemusí být hodnocen) také z provádění některých
činností, ovšem nemůže být uvolněn z předmětu rozhodného pro odborné zaměření
absolventa, tzn. z odborných teoretických a praktických předmětů a předmětů či obsahových
částí závěrečné zkoušky s výučním listem a maturitní zkoušky.
Předpokladem pro přijetí ke vzdělávání a zvládnutí požadavků na odborné vzdělání
v jednotlivých oborech je splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazečů o vzdělávání
na střední škole. Požadavky na zdravotní způsobilost uchazečů o vzdělávání na střední škole
jsou stanoveny v příloze k Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělávání
v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
Podpůrná opatření druhého stupně
Charakter vzdělávacích potřeb žáka, pro kterého je tento stupeň určen, je ovlivněn zejména
aktuálním zdravotním stavem žáka, opožděným vývojem, odlišným kulturním prostředím
nebo jinými životními podmínkami žáka, problémy v počáteční schopnosti učit se
a připravovat se na školní práci, nadáním, specifickými poruchami učení a chování, mírným
oslabením sluchových nebo zrakových funkcí, mírnými řečovými vadami, oslabením
dorozumívacích schopností, poruchami autistického spektra s mírnými obtížemi,
nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka a dalšími specifiky, která vyžadují využívání
individuálního přístupu ke vzdělávacím potřebám žáka, úpravy v organizaci a metodách
výuky, v hodnocení žáka, ve stanovení postupu i forem nápravy a případného využití
podpůrného opatření v podobě individuálního vzdělávacího plánu. Problémy žáka ve
vzdělávání lze charakterizovat jako mírné, lze je obvykle kompenzovat s využitím
speciálních učebnic a speciálních nebo kompenzačních pomůcek, s podporou předmětu
speciálně pedagogické péče a úpravami pedagogické práce.
Zajištění podpůrných opatření druhého stupně
-

doporučení školského poradenského zařízení
pracovník školského poradenského zařízení odpovědný za komunikaci se školou
spolupráce s rodinou a případně dalším subjektem pro naplňování podpory žáka
zařazení žáka do speciálně pedagogické nebo pedagogické intervenční péče podle
skladby obtíží žáka a možností školy organizované školou nebo školskými zařízeními

Podpůrná opatření třetího stupně
Použití podpůrného opatření ve třetím stupni je podmíněno stanovením podpůrných opatření
školským poradenským zařízením na základě diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb
žáka, případně vychází z vyhodnocení účinnosti nižších stupňů podpůrných opatření
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poskytovaných žákovi. Charakter speciálních vzdělávacích potřeb žáka vyžaduje již znatelné
úpravy v metodách práce, v organizaci a průběhu vzdělávání, v úpravě školního
vzdělávacího programu, v hodnocení žáka. Rozsah těchto opatření zahrnuje zejména úpravy
ve strategiích práce s učivem, úpravy v podmínkách a postupech školní práce a domácí
přípravy, včetně posilování motivace a postojů ke školní práci, v odůvodněných případech
pak také úpravy obsahů
vzdělání a výstupů ze vzdělání. Charakter vzdělávacích potřeb
žáka je nejčastěji ovlivněn závažnými specifickými poruchami učení, odlišným kulturním
prostředím a jinými životními podmínkami žáka, poruchami chování, těžkou poruchou řeči
(dorozumívacích schopností), řečovými vadami těžšího stupně, poruchami autistického
spektra, lehkým mentálním postižením, zrakovým a sluchovým postižením (slabozrakost,
nedoslýchavost), tělesným postižením, neznalostí vyučovacího jazyka, dalšími obtížemi,
které mají významný dopad na kvalitu a průběh vzdělávání žáka, případně je ovlivněn
mimořádným intelektovým nadáním. Charakter speciálních vzdělávacích potřeb žáka je
takový, že vyžaduje již i podporu práce pedagogického pracovníka asistentem pedagoga (pro
maximálně 4 žáky), dále využívání komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých
osob a využívání prostředků alternativní nebo augmentativní komunikace podle potřeb žáka,
podporu speciálně pedagogického centra v případě podpory nácviku prostorové orientace
a využívání alternativních forem komunikace. Vhodná je také spolupráce
s odborníky jiných resortů, pokud to vyžaduje zájem žáka (lékaři, sociální pracovníci,
terapeuti atd.). Délka poskytování podpůrných opatření se řídí charakterem speciálních
vzdělávacích potřeb žáka, pohybuje se v řádu od několika měsíců až do konce trvání školní
docházky. Délka může být upravována v závislosti na posouzení aktuálního stavu žáka
a na dalších okolnostech (například na závěrech kontrolního vyšetření).
Zajištění podpůrných opatření třetího stupně
Doporučení školského poradenského zařízení, konzultant na straně vzdělavatele, spolupráce
se žákem a zákonným zástupcem žáka a případně dalším subjektem pro naplňování podpory
u žáka. Zařazení žáka do speciálně pedagogické péče (předměty speciálně pedagogické
péče) nebo pedagogické intervenční péče, podle skladby speciálních vzdělávacích potřeb
žáka a možností školy, organizované školou; pedagogická intervence pak i školským
zařízením (školní družina, školní klub, středisko volného času nebo dům dětí a mládeže).
Podpora práce pedagogického pracovníka asistentem pedagoga, případně školním
psychologem, speciálním pedagogem. V případě ukončení poskytování podpůrného opatření
je povinností školského zařízení tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci žáka nebo
žákovi a škole.
Podpůrná opatření čtvrtého stupně
Použití podpůrného opatření ve čtvrtém stupni je podmíněno stanovením podpůrných
opatření školským poradenským zařízením na základě diagnostiky speciálních vzdělávacích
potřeb žáka (včetně vyjádření lékařů a dalších odborníků), případně vychází z vyhodnocení
účinnosti nižších stupňů podpůrných opatření poskytovaných žákovi. Charakter speciálních
vzdělávacích potřeb žáka ve vzdělávání již vyžaduje významné úpravy v metodách
a v organizaci vzdělávání, úpravy v obsahu vzdělávání, dále možnost úprav výstupů
ze vzdělávání, se zřetelem k rozvíjení schopností a dovedností žáka, ke kompenzaci důsledků
zdravotního postižení. Vždy se přihlíží k aktuálnímu zdravotnímu stavu žáka. Žák
vzdělávaný ve třídě, která není zřízena podle § 16 odst. 9 zákona, je vzděláván s podporou
individuálního vzdělávacího plánu. Do individuálního vzdělávacího plánu žáka jsou
zařazeny také předměty speciálně pedagogické péče, zaměřené na konkrétní potřeby žáka
ve vztahu k typu jeho obtíží, druhu postižení a k jeho projevům. Podpůrná opatření tohoto
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stupně jsou určena zejména pro žáky se závažnými poruchami chování, se středně těžkým
a těžkým mentálním postižením (včetně komorbidit), s těžkým zrakovým nebo sluchovým
postižením, se závažnými vadami řeči, s poruchami autistického spektra, se závažným
tělesným postižením. Dále mimořádně nadané žáky, kteří vyžadují výraznou individualizaci
vzdělávání nad rámec příslušného stupně vzdělání, dosahují mimořádných výsledků
a vyžadují i úpravy ve formách vzdělávání.
Zajištění podpůrných opatření čtvrtého stupně
-

-

-

doporučení školského poradenského zařízení,
konzultant na straně školy nebo školského zařízení,
spolupráce se žákem, zákonným zástupcem žáka a případně s dalším subjektem pro
naplňování podpůrných opatření u žáka,
koordinátorem péče je školské poradenské zařízení, které pravidelně vyhodnocuje
efektivitu zvolených podpůrných opatření pro žáka ve spolupráci s rodinou a školou,
v závislosti na charakteru speciálních vzdělávacích potřeb žáka,
podpora poradenským pracovníkem školy, využívání služeb asistentů pedagoga,
tlumočníka českého znakového jazyka, přepisovatele pro neslyšící, speciálního pedagoga,
školního psychologa, případně jiného pedagogického pracovníka poskytování vzdělávání
nebo školských služeb v prostorách stavebně nebo technicky upravených,
zajištění služeb speciálně pedagogického centra v prostorové orientaci žáků a v podpoře
užívání alternativních forem komunikace,
metodická podpora pedagogických pracovníků školy.

Normovaná finanční náročnost
Normovaná finanční náročnost se stanoví pro jednotlivá opatření, pokud nejsou již hrazena,
na základě jiných právních předpisů:
- speciální učebnice a speciální učební pomůcky,
- kompenzační pomůcky,
- úprava prostředí, úprava pracovního místa žáka,
- mzdové náklady na další pedagogické pracovníky, zejména na asistenta pedagoga
a poskytovatele speciálně pedagogické péče,
- mzdové náklady na tlumočníky českého znakového jazyka a přepisovatele pro neslyšící,
školní psychology, školní speciální pedagogy,
- zajištění používání komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob,
- zajištění využívání prostředků alternativní nebo augmentativní komunikace.
Podpůrná opatření pátého stupně
Použití podpůrného opatření v pátém stupni je podmíněno předchozím stanovením
podpůrných opatření školským poradenským zařízením na základě diagnostiky speciálních
vzdělávacích potřeb. Charakter speciálních vzdělávacích potřeb žáka vyžaduje nejvyšší míru
přizpůsobení organizace, průběhu a obsahu vzdělávání, podporu rozvoje schopností
a dovedností žáka a kompenzaci důsledků jeho zdravotního postižení. Organizace vzdělávání
žáka a volba metod výuky plně akceptuje zdravotní stav žáka a omezení, která z něho
vyplývají. Je určen výhradně žákům s nejtěžšími stupni zdravotních postižení, zpravidla
souběžným postižením více vadami, vyžadujících vysokou úroveň podpory, zohledněný
v úpravách organizace, obsahu, forem a metod vzdělávání; volba podpůrných opatření plně
respektuje možnosti a omezení žáka při výběru vzdělávacích obsahů a metod, hodnocení
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výsledků vzdělávání žáka. Vzdělávání žáka v tomto stupni zpravidla vyžaduje úpravu
pracovního prostředí. V případě potřeby je možné využívat komunikační systémy neslyšících
a hluchoslepých osob nebo prostředky alternativní nebo augmentativní komunikace. Žáci
jsou obvykle vzděláváni s podporou asistenta pedagoga, speciálního pedagoga a druhého
pedagogického pracovníka, často s přítomností další osoby důležité pro podporu žáka. Výuka
je realizována speciálními pedagogy, případně s jejich intenzivní podporou.
Zajištění podpůrných opatření pátého stupně
Doporučení školského poradenského zařízení, konzultant na straně vzdělavatele, spolupráce
s rodinou a případně dalším subjektem pro naplňování podpůrných opatření u žáka.
Koordinátorem péče je školské poradenské zařízení, které pravidelně vyhodnocuje efektivitu
zvolených podpůrných opatření pro žáka ve spolupráci s rodinou a školou, intenzivně
spolupracuje se školou a školským poradenským zařízením.
Poskytování vzdělávání nebo školských služeb v prostorách stavebně nebo technicky
upravených. Zajištění služeb speciálně pedagogického centra v prostorové orientaci žáků
a v podpoře užívání alternativních forem komunikace. Pokud žák využívá služeb školských
zařízení, vztahují se na něho podpůrná opatření pro zapojení ve školských zařízeních pro
čtvrtý stupeň podpůrných opatření.
Normovaná finanční náročnost
Normovaná finanční náročnost se stanoví pro jednotlivá opatření, pokud nejsou již hrazena
na základě jiných právních předpisů:
- speciální učebnice a speciální učební pomůcky,
- kompenzační pomůcky,
- úprava prostředí, úprava pracovního místa žáka,
- mzdové náklady na další pedagogické pracovníky, včetně nákladů na asistenta pedagoga
a poskytovatele speciálně pedagogické péče,
- mzdové náklady na tlumočníky českého znakového jazyka a přepisovatele pro neslyšící,
- zajištění používání komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob,
- zajištění využívání prostředků alternativní nebo augmentativní komunikace, služby
školních psychologů, speciálních pedagogů služby školského poradenského zařízení.
Podpůrná opatření druhého až pátého stupně lze uplatnit pouze s doporučením školského
poradenského zařízení a s informovaným souhlasem zletilého žáka nebo zákonného zástupce
žáka. Začlenění podpůrných opatření do jednotlivých stupňů stanoví Příloha č. 1 vyhlášky
č.27/2010 Sb. Různé druhy nebo stupně podpůrných opatření lze kombinovat za podmínek
daných školským zákonem a vyhláškou.

2. Vzdělávání nadaných žáků
Podle § 17 školského zákona je povinností školy vytvářet podmínky pro rozvoj nadání žáků.
Cílem výuky je podněcovat rozvoj potenciálu žáků včetně různých druhů nadání a zaměřit se
na jejich rozvoj ve škole.
Podle § 27 odst. 1 vyhlášky je za nadaného žáka považován 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.
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Za žáka mimořádně nadaného je pak považován 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 (§ 27 odst. 2 vyhlášky).
Zjišťování mimořádného nadání a vzdělávacích potřeb mimořádně nadaného žáka provádí
školské poradenské zařízení v úzké spolupráci se školou. Školské poradenské zařízení se
vyjadřuje zejména ke specifikům žákovy osobnosti, která mohou mít vliv na průběh jeho
vzdělávání. Míru žákova nadání pak zhodnotí odborník v příslušném oboru.
Žákovi s mimořádným nadáním může škola povolit vzdělávání podle IVP nebo ho přeřadit
na základě zkoušek do vyššího ročníku bez absolvování předchozího ročníku (§ 17 odst. 3
školského zákona, § 28 - § 31 vyhlášky).
Nadání, případně mimořádné nadání žáka, se projevuje i mimo umělecké obory vzdělání. Jde
například o nadání vztahující se k výkonům speciálních manuálních nebo kognitivních
činností. Může jít také o žáky vysoce motivované ke studiu daného oboru a povolání nebo
příslušné technické oblasti vědy a techniky. Těmto žákům je potřeba věnovat zvýšenou
pozornost a využívat pro rozvoj jejich nadání také podpůrná opatření vymezená pro
vzdělávání těchto žáků školským zákonem a vyhláškou.
Možností vzdělávat tyto žáky je nejen vzdělávání podle IVP, ale také lze rozšířit obsah
vzdělávání nad rámec ŠVP, vytvářet skupiny nadaných žáků z různých ročníků, umožnit
žákům účastnit se výuky ve vyšším ročníku nebo se paralelně vzdělávat formou stáží na jiné
škole včetně VOŠ nebo na odborných pracovištích, účastnit se studijních a jiných
pobytů v zahraničí (např. v rámci programu ERASMUS+), zapojovat žáky do různých
projektů (školních i projektů sociálních partnerů, soutěží a jiných aktivit rozvíjejících nadání
žáků.
Hlavní zásady pro vzdělávání žáků se SVP a žáků nadaných:
-

-

povzbuzovat žáky při případných neúspěších a posilovat jejich motivaci k učení,
uplatňovat formativní hodnocení žáků,
poskytovat pomoc při osvojování si vhodných učebních způsobů a postupů se zřetelem
k individuálním obtížím jednotlivců,
věnovat pozornost začleňování těchto žáků do běžného kolektivu a vytváření pozitivního
klimatu ve třídě a ve škole,
spolupracovat s odbornými institucemi – se školským poradenským zařízením
a odbornými pracovníky školského poradenského zařízení, popřípadě s odborníky mimo
oblast školství (odbornými lékaři žáka,…),
spolupracovat s dalšími sociálními partnery školy, zejména s rodiči žáků (jak žáků se SVP
při řešení individuálních zdravotních či učebních obtíží žáků, tak s ostatními rodiči) a také
se základními školami, ve kterých žáci plnili povinnou školní docházku.
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