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Vzdělávání žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami  

 

Aktualizovaný text RVP ZV - s účinností od 1. 9. 2017   

Část D 

 8 Vzdělávání 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 opatření. 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 

stupňů. 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 ŠPZ24. 

Začlenění podpůrných opatření do jednotlivých stupňů stanoví Příloha č. 1 vyhlášky č. 

27/2016 Sb.  

 

8.1 Pojetí vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními  

Při plánování a realizaci vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními je třeba mít na 

zřeteli fakt, že se žáci ve svých individuálních vzdělávacích potřebách a možnostech liší. 

Účelem podpory vzdělávání těchto žáků je plné zapojení a maximální využití vzdělávacího 

potenciálu každého žáka s ohledem na jeho individuální možnosti a schopnosti. Pedagog tomu 

přizpůsobuje své vzdělávací strategie na základě stanovených podpůrných opatření. Pravidla 

pro použití podpůrných opatření školou a školským zařízením stanovuje vyhláška č. 27/2016 

Sb. 

 Závazný rámec pro obsahové a organizační zabezpečení základního vzdělávání všech žáků 

vymezuje RVP ZV, který je východiskem pro tvorbu ŠVP. Podle ŠVP se uskutečňuje 

vzdělávání všech žáků dané školy. Pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními prvního 

stupně je ŠVP podkladem pro zpracování PLPP a pro žáky s přiznanými podpůrnými 

opatřeními od druhého stupně podkladem pro tvorbu IVP. PLPP a IVP zpracovává škola.  



Na úrovni IVP je možné na doporučení ŠPZ (v případech stanovených Přílohou č. 1 vyhlášky 

č. 27/2016 Sb.) v rámci podpůrných opatření upravit očekávané výstupy stanovené ŠVP25, 

případně upravit vzdělávací obsah26 tak, aby byl zajištěn soulad mezi vzdělávacími 

požadavky a skutečnými možnostmi žáků a aby vzdělávání směřovalo k dosažení jejich 

osobního maxima.  

K úpravám očekávaných výstupů stanovených v ŠVP se využívá podpůrné opatření IVP. To 

umožňuje u žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními, za podmínek stanovených školským 

zákonem a vyhláškou č. 27/2016 Sb., upravovat očekávané výstupy vzdělávání, případně je 

možné přizpůsobit i výběr učiva.   

Úpravy obsahu a realizace vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními od třetího 

stupně podpůrných opatření jsou předmětem metodické podpory. Pedagogickým pracovníkům 

bude zajištěna metodická podpora formou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.  

Náhrada části vzdělávacích obsahů některých vzdělávacích oborů jinými vzdělávacími obsahy 

nebo náhrada celého vzdělávacího obsahu některého vzdělávacího oboru jiným, který lépe 

vyhovuje vzdělávacím možnostem žáků, se využívá podpůrné opatření úprava obsahů a 

výstupů ze vzdělávání, prostřednictvím podpůrného opatření IVP u žáků s přiznanými 

podpůrnými opatřeními, za podmínek stanovených školským zákonem a vyhláškou č. 

27/2016 Sb. V IVP žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními lze v souvislosti s touto 

náhradou části nebo celého vzdělávacího obsahu vzdělávacích oborů, změnit minimální 

časové dotace vzdělávacích oblastí (oborů) stanovené v kapitole 7 RVP ZV.  

 Pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními spočívajícími v úpravě vzdělávacích obsahů 

může být v souladu s principy individualizace a diferenciace vzdělávání zařazována do IVP 

na doporučení ŠPZ speciálně pedagogická a pedagogická intervence28. Počet vyučovacích 

hodin předmětů speciálně pedagogické péče je v závislosti na stupni podpory stanoven v 

Příloze č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb. Časová dotace na předměty speciálně pedagogické péče 

je poskytována z disponibilní časové dotace.  

Při vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením je třeba zohledňovat jejich specifika: 

problémy v učení – čtení, psaní, počítání; nepřesné vnímání času; obtížné rozlišování 

podstatného a podružného; neschopnost pracovat s abstrakcí; snížená možnost učit se na 

základě zkušenosti, pracovat se změnou; problémy s technikou učení; problémy s 

porozuměním významu slov; krátkodobá paměť neumožňující dobré fungování pracovní 

paměti, malá představivost; nedostatečná jazyková způsobilost, nižší schopnost číst a 

pamatovat si čtené, řešit problémy a vnímat souvislosti.  

Mezi podpůrná opatření, která se kromě běžných pedagogických opatření ve vzdělávání žáků 

s lehkým mentálním postižením osvědčují, patří například posilování kognitivních schopností 

s využitím dynamických a tréninkových postupů, intervence s využitím specifických, 

speciálně pedagogických metodik a rozvojových materiálů; pravidelné a systematické 

doučování ve škole, podpora přípravy na školu v rodině, podpora osvojování jazykových 

dovedností, podpora poskytovaná v součinnosti asistenta pedagoga.  



 

8.2 Systém péče o žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními ve škole 

 V ŠVP škola stanoví:  

 

 

V ŠVP může škola případně stanovit:  

vzdělávacími potřebami (zájmové organizace, vzdělávací instituce, sponzoři atd.);  

potřebami;  

speciálními vzdělávacími potřebami, jakými jsou například: dělení a spojování hodin, 

prodloužení základního vzdělávání na 10 let, odlišná délka vyučovacích hodin;  

ní osnovy předmětů speciálně pedagogické péče.  

Příklady konkrétních zaměření předmětů speciálně pedagogické péče jsou uvedeny v Příloze 

č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb. Osnovy předmětů speciálně pedagogické péče jsou v ŠVP 

vytvářeny podle specifik obtíží žáků, škola dodržuje nejvyšší počet povinných vyučovacích 

hodin, případně využívá jejich dělení.   

V případě škol a tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona jsou v ŠVP vždy uváděny 

předměty speciálně pedagogické péče, ostatní školy tak činí v případě poskytování tohoto 

podpůrného opatření konkrétnímu žákovi. 

 Škola zřízená podle § 16 odst. 9 vypracuje samostatný ŠVP podle RVP ZV. V případě třídy 

zřízené podle § 16 odst. 9 může škola vypracovat ŠVP například formou přílohy ke 

stávajícímu ŠVP (příloha bude mít strukturu ŠVP, ale nebudou v ní uvedeny ty části, které by 

kopírovaly stávající ŠVP).  

                                                      

 Pro žáky s jiným než mentálním postižením uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona je 

možné ve školním vzdělávacím programu upravit očekávané výstupy nebo nahradit 

vzdělávací obsah, jehož realizaci objektivně neumožňuje jejich znevýhodnění, jiným 

vzdělávacím obsahem, pokud to vyžadují speciální vzdělávací potřeby žáků, a to pouze tehdy, 

pokud to vyplývá z doporučení školského poradenského zařízení.  

 

8.3 Podmínky vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními  



Pro úspěšné vzdělávání těchto žáků je potřebné zabezpečit (případně umožnit):  

činností a při stanovování obsahu, forem i metod výuky;  

hna stanovená podpůrná opatření při vzdělávání žáků;  

uchem, jako součást podpůrných opatření 

vzdělávání v komunikačním systému, který odpovídá jeho potřebám a s jehož užíváním má 

zkušenost;  

augmentativní komunikace, jako součást podpůrných opatření vzdělávání v komunikačním 

systému, který odpovídá jeho vzdělávacím potřebám;  

vzdělávacími potřebami nebo dělení a spojování vyučovacích hodin ;  

o žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona případné prodloužení základního 

vzdělávání na deset ročníků;  

 

zeními a odbornými 

pracovníky školního poradenského pracoviště, v případě potřeby spolupráci s odborníky 

mimo oblast školství (zejména při tvorbě IVP);  

 

                                                      

 

9 Vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných  

Nadaným žákem se rozumí jedinec, 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. Za mimořádně nadaného žáka se v 

souladu s vyhláškou č. 27/2016 Sb. považuje 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.  

9.1 Pojetí péče o nadané a mimořádně nadané žáky ve škole  

Škola je povinna vytvářet ve svém školním vzdělávacím programu a při jeho realizaci 

podmínky k co největšímu využití potenciálu každého žáka s ohledem na jeho individuální 

možnosti. To platí v plné míře i pro vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných. Výuka 

žáků by měla probíhat takovým způsobem, aby byl stimulován rozvoj jejich potenciálu včetně 



různých druhů nadání a aby se tato nadání mohla ve škole projevit a pokud možno i uplatnit a 

dále rozvíjet. Škola je povinna využít pro podporu nadání a mimořádného nadání podpůrných 

opatření podle individuálních vzdělávacích potřeb žáků v rozsahu prvního až čtvrtého stupně 

podpory.  Při vyhledávání nadaných a mimořádně nadaných žáků je třeba věnovat pozornost i 

žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.   

9.2 Systém péče o nadané a mimořádně nadané žáky ve škole  

Při vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků vychází způsob jejich vzdělávání 

důsledně z principu nejlepšího zájmu žáka.  V ŠVP škola stanoví:  

ní PLPP nadaného a mimořádně 

nadaného žáka;  

, realizace a vyhodnocování IVP mimořádně nadaného žáka. V 

ŠVP může škola případně stanovit:  

 

la pro zapojení dalších subjektů do systému péče o nadané a mimořádně nadané žáky 

školy (zájmové organizace, vzdělávací instituce, sponzoři atd.);  

mimořádně nadaných žáků jakými jsou například:  

 

 

 

nebo v jiné škole;  

straně žáka;  

specifických úkolů, projektů;  

 

               

 


