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Dodatek byl vypracován v rámci změn Rámcového vzdělávacího programu v oblasti inkluze 

– zabezpečení vzdělávání žáků se speciálními potřebami a žáků nadaných a mimořádně 

nadaných. 

Dodatek se doplňuje v těchto bodech: 

 

II. Charakteristika školního vzdělávacího programu 

1. Zaměření školy 

 

Škola se zaměří na:  

       

 v případě podpůrného opatření (spočívajícího v úpravě očekávaných výstupů) 

pro žáky s LMP od třetího stupně podpory, bude pro tvorbu IVP využívána 

minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 

podpůrných opatření stanovená v RVP ZV 

 

3. Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

 

Plán pedagogické podpory (PLPP) a individuální vzdělávací plán (IVP) sestavuje 

třídní učitel nebo učitel konkrétního vyučovacího předmětu za pomoci výchovného poradce. 

PLPP má písemnou podobu. Před jeho zpracováním budou probíhat rozhovory s jednotlivými 

vyučujícími, s cílem stanovení např. metod práce s žákem, způsobů kontroly osvojení znalostí 

a dovedností. Výchovný poradce stanoví termín přípravy PLPP (IVP) a organizuje podle 

potřeby společné schůzky s rodiči, pedagogy, vedením školy i žákem samotným. 

V případě podpůrného opatření (spočívajícího v úpravě očekávaných výstupů) pro 

žáky s LMP od třetího stupně podpory, bude pro tvorbu IVP využívána minimální doporučená 

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



Při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami budeme spolupracovat 

s odbornými vzdělávacími zařízeními. 

Výchovný poradce je pedagogickým pracovníkem, který je pověřen spoluprací se 

školským poradenským zařízením. 

Jako podpůrná opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou v naší 

škole využívána podle doporučení školského poradenského zařízení a přiznaného stupně 

podpory zejména: 

- respektování odlišných stylů učení jednotlivých žáků 

- metody a formy práce, které umožní častější kontrolu a poskytování zpětné vazby žákovi 

- důraz na logickou provázanost a smysluplnost vzdělávacího obsahu 

- respektování pracovního tempa žáků a poskytování dostatečného času k zvládnutí úkolů 

- střídání forem a činností během výuky 

- u mladších žáků využívání skupinové výuky 

- postupný přechod k systému kooperativní výuky 

- v případě doporučení může být pro žáka vložena do vyučovací hodiny krátká přestávka 

-zařazení předmětů speciálně pedagogické péče-logopedická péče 

 

4. Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných 

 

Zabezpečení vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných: 

 

Individuální vzdělávací plán mimořádně nadaného žáka sestavuje třídní učitel ve 

spolupráci s učiteli vyučovacích předmětů, ve kterých se projevuje mimořádné nadání žáka, s 

výchovným poradcem a školským poradenským zařízením. IVP mimořádně nadaného žáka 

má písemnou podobu a při jeho sestavování spolupracuje třídní učitel s rodiči mimořádně 

nadaného žáka. Při sestavování IVP vycházíme z obsahu IVP stanoveného v § 28 vyhlášky č. 

27/2016 Sb. 

Práce na sestavní IVP jsou zahájeny okamžitě po obdržení doporučení školského 

poradenského zařízení. 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, je-li to účelné. IVP může být 

zpracován i pro kratší období než je školní rok. IVP může být doplňován a upravován v 

průběhu školního roku. 

 Výchovný poradce zajistí písemný informovaný souhlas zákonného zástupce žáka, bez 

kterého nemůže být IVP prováděn. Výchovný poradce po podpisu IVP zákonným zástupcem 

žáka a získání písemného informovaného souhlasu zákonného zástupce žáka předá informace 

o zahájení poskytování podpůrných opatření podle IVP zástupci ředitele školy, který je 

zaznamená do školní matriky. 

Péče o nadané a mimořádně nadané žáky je koordinována výchovným poradcem. 

Pedagogové naší školy se vzdělávají v této problematice v rámci jejich DVPP. 

Specifikace provádění podpůrných opatření a úprav vzdělávacího procesu nadaných a 

mimořádně nadaných žáků jakými jsou například: 

- předčasný nástup dítěte ke školní docházce; 

- 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. 
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………………………………….. 
Ing. Vítězslav Juras, ředitel školy 
 

 

Dodatek v rámci konání lyžařského výcvikového kurzu (LVK) 

 

Změna v kapitole 

II. Charakteristika školního vzdělávacího programu 

1. Zaměření školy 

 

Tradiční akce, které jsou součástí školního vzdělávacího programu 

- kdy se v bodě Lyžařský výcvikový kurz mění – „7. ročník“ na „II. stupeň základní 

školy“. Tedy, že při konání LVK nebudou upřednostnění žáci 7. ročníku, ale v účast na LVK 

bude možná pro všechny žáky II. stupně, samozřejmě do naplnění blíže upřesněné kapacity. 

Důvodem je fakt, že počet žáků v 7. ročníku dlouhodobě nedosahuje potřebných kapacit 

k adekvátnímu naplnění kapacit LVK. 


