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VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A ŽÁKŮ NADANÝCH 
 
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných probíhá v souladu s §§ 16, 
16a, 16b a 17 Školského zákona a poskytování podpůrných opatření se řídí vyhláškou č. 27/2016 
Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. 
 
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 opatření. Tito žáci mají právo na bezplatné poskytování podpůrných opatření z výčtu 
uvedeného v § 16 Školského zákona. Podpůrná opatření realizuje škola. Podpůrná opatření se podle 
organizační, pedagogické a finanční náročnosti člení do pěti stupňů. Podpůrná opatření prvního 
stupně uplatňuje škola i bez doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ) na základě plánu 
pedagogické podpory (PLPP). Podpůrná opatření druhého až pátého stupně lze uplatnit pouze 
s doporučením ŠPZ (PPP, SPC). Začlenění podpůrných opatření do jednotlivých stupňů stanoví 
Příloha č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
 
Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování PLPP žáka se speciálními vzdělávacími 
potřebami 

PLPP sestavuje třídní učitel nebo učitel konkrétního vyučovacího předmětu za pomoci výchovného 
poradce a to na základě potřeb úprav ve vzdělávání.  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 a organizuje společné schůzky s rodiči, pedagogy, vedením školy i žákem samotným. 
S PLPP je seznámen žák, zákonný zástupce a všichni vyučující. Vyhodnocení PLPP proběhne po 
3 měsících. Pedagogové vyhodnocují efektivitu zvolených úprav. Pokud se ani s dodatečnou 
podporou pedagogů vzdělávání žáka nezlepší a nemá trend zlepšovat nebo je jeho stav naopak 
setrvalý nebo se horší - pak se žákovi a zákonným zástupcům doporučí, aby navštívili školské 
poradenské zařízení. Škola zajistí předání PLPP školskému poradenskému zařízení, aby se předešlo 
uplatňování neúčinných podpůrných opatření. 
 
Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování IVP žáka se speciálními vzdělávacími 
potřebami 

Individuální vzdělávací plán (IVP) zpracovává škola pro žáka od druhého stupně podpůrných 
opatření, a to na základě doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ) a žádosti zákonného 
zástupce. IVP vychází ze školního vzdělávacího programu (ŠVP). Obsahuje mj. údaje o skladbě 
druhů a stupňů podpůrných opatření poskytovaných v kombinaci s tímto plánem. IVP vyhodnocuje 
ŠPZ dvakrát ročně. 
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. Minimální doporučená úroveň, která je stanovena v RVP ZV pro 3., 5. 
a 9. ročník, bude na základě Doporučení školského poradenského zařízení rozpracována pro 
konkrétní ročník v IVP žáka s přiznaným podpůrným opatřením. Postup tvorby, realizace a 
vyhodnocování IVP je stejný jako v případě IVP ostatních žáků. IVP může být během roku upravován 
podle potřeb žáka. Při tvorbě IVP bude využíváno metodické podpory školního poradenského 
pracoviště a metodické podpory na Metodickém portále RVP.CZ 
Při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami spolupracuje naše škola s těmito 
školskými poradenskými zařízeními: Pedagogicko-psychologická poradna Královéhradeckého kraje 
(pracoviště Rychnov nad Kněžnou, Náchod, Hradec Králové), Speciální pedagogické centrum Hradec 
Králové, Rychnov nad Kněžnou a Náchod. Pracovníci těchto institucí poskytují konzultace podle 
potřeby. 
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Jako podpůrná opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou v naší škole využívána 
podle doporučení školského poradenského zařízení a přiznaného stupně podpory zejména: 
 
Zabezpečení výuky žáků nadaných a mimořádně nadaných 

Nadaným žákem se rozumí jedinec, který při adekvátní stimulaci vykazuje ve srovnání s vrstevníky 
vysokou úroveň v jedné či více oblastech rozumových schopností, intelektových činností nebo 
v pohybových, manuálních, uměleckých nebo sociálních dovednostech. Mimořádně nadaným žákem 
se v souladu s vyhláškou č. 27/2016 Sb. rozumí žák, jehož nadání dosahuje mimořádné úrovně při 
vysoké tvořivosti v celém okruhu činností nebo v jednotlivých oblastech rozumových schopností. 
 
Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování PLPP nadaného a mimořádně nadaného 
žáka 

Tvorba, realizace a vyhodnocování PLPP u těchto žáků je prováděna na základě pokynu ředitele 
školy a za spolupráce s výchovným poradcem, popř. jinými odborníky. PLPP nadaného a mimořádně 
nadaného žáka sestavuje třídní učitel ve spolupráci s učiteli vyučovacích předmětů, ve kterých se 
projevuje mimořádné nadání žáka. 
 
Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování IVP nadaného a mimořádně nadaného 
žáka 

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. 
 
Zabezpečení výuky žáků pocházejících z jazykově odlišného prostředí 

Po příchodu žáka bez znalosti češtiny do školy, zajišťuje škola v souladu s § 20 Školského zákona 
organizaci jazykové přípravy, ve které se žák učí základům češtiny jako druhého jazyka. Cílem tohoto 
opatření je co nejdříve vyrovnat komunikační bariéru žáka s odlišným mateřským jazykem – podporou 
rychlého osvojení základů českého jazyka a usnadněním orientace v českém jazyce. Žákovi se tím 
pomáhá osvojit si komunikační základy češtiny jako druhého jazyka a zorientovat se v psané podobě 
češtiny a v základních gramatických jevech, díky čemuž se pak mohou žáci snadněji zapojit do běžné 
výuky. 
 

NÁVŠTĚVA LOGOPEDA – INFORMACE PRO RODIČE 
 
Škola je začátek období plnění dlouhodobého vývojového úkolu. Dítě má právo být ve škole úspěšné. 
Připravenost pro školní práci se týká i správné komunikační schopnosti.  
Pokud máte u Vašeho dítěte problémy s vadou výslovností hlásek, doporučujeme Vám návštěvu 
speciálního logopeda. 
Kontakty:  

• Speciálně pedagogické centrum Rychnov nad Kněžnou 
web: www.spcrychnov.cz, tel. 491 421 813; 606 729 574, e-mail: info@spcrychov.cz 
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• Klinický logoped Mgr. Pavlína Kulhavá 
web: KLINICKÝ LOGOPED MGR. PAVLÍNA KULHAVÁ (euweb.cz), tel. 605 167 031 

• Pracoviště klinické psychologie Mgr. Lucie Hornové – Rychnov nad Kněžnou – opožděný 
vývoj řeči, zadrhávání 
web: www.psychologrk.com, tel. 731 619 821 

• Mgr. Daniela Koblásová (logoped, Dobruška) 
web: https:// www.logomedic.cz/, tel. 608 048 442 

• Mgr. Radka Stratílková (klinický logoped, Dobruška) 
web: https:// www.logomedic.cz/, tel. 607 713 482 
 
 

Nikdy své dítě a jeho poruchu řeči nepodceňujte, zavčas podnikněte kroky k jejímu odstranění, 
dodržujte doporučení a rady logopeda! 
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