
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením, žáci se 
zdravotním znevýhodněním, žáci se sociálním znevýhodněním.  

Žáci se zdravotním postižením - s tělesným, zrakovým, sluchovým, mentálním, s autismem, vadami řeči, 
souběžným postižením více vadami a vývojovými poruchami učení nebo chování. 

Žáci se zdravotním znevýhodněním - zdravotně oslabení, dlouhodobě onemocnění, s lehčími zdravotními 
poruchami vedoucími k poruchám učení a chování, kteří vyžadují zohlednění při vzdělávání. 

Žáci se sociálním znevýhodněním - z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, 
ohrožení sociálně patologickými jevy, s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou a 
žáci v postavení azylantů a účastníků řízení o udělení azylu. 

 
  

I. Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním 
  

1. Vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení (SPU) a chování (SPCH) 

Na doporučení třídního učitele a ostatních vyučujících a se souhlasem zákonných zástupců posíláme žáky, 
u kterých se projevují některé symptomy SPU,  
na vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny (PPP).  
 
Na základě vyšetření a doporučení jsou pak tito žáci zařazováni do reedukační péče. 

Jestliže PPP doporučí žáka k integraci, je žákovi, po předchozí písemné žádosti zákonných zástupců 
žáka o povolení vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu,  
se souhlasem ředitele školy plán vypracován. 

 
Po schválení žádosti uzavírá ředitelství školy se zákonnými zástupci žáka dohodu  
o vzájemné úzké spolupráci při nápravě.  
Součástí dohody je individuální vzdělávací plán (IVP), podle kterého se bude se žákem pracovat. 

IVP obsahuje: 
závěry a doporučení z vyšetření v PPP,  
konkrétní způsoby reedukace,  
pomůcky, které se budou v případě potřeby používat při nápravě,  
způsob hodnocení,  
podmínky vzájemné spolupráce se zákonnými zástupci při nápravě. 

Za zpracování IVP odpovídá učitel problémového předmětu a ředitel školy.  
Na vypracování IVP se budou podílet školské poradenské zařízení, zákonný zástupce žáka, třídní učitel a 
vyučující učitelé problémových předmětů žáka. Pomocníky a supervizory budou výchovná poradkyně a 
speciální pedagožka (PPP). IVP může být doplňován a upravován  
v průběhu celého školního roku podle potřeby. 

Ředitel školy seznámí s IVP zákonného zástupce žáka, který tuto skutečnost potvrdí svým podpisem § 6 
odst. 4 vyhlášky č. 73/2005 Sb.. 

 
Při klasifikaci přihlížíme ke stupni a druhu specifické poruchy. 

Obsahem se vzdělávací proces žáků s SPU zásadně neodlišuje  
od vzdělávání ostatních žáků. 

  



  

2. Vzdělávání žáků s ostatními formami zdravotního znevýhodnění 

Vzdělávání žáků se zdravotním znevýhodněním bude organizováno na základě speciálních potřeb žáka. 

Obsahem se vzdělávací proces žáků se zdravotním znevýhodněním zásadně neodlišuje  
od vzdělávání ostatních žáků. 

Speciální potřeby žáka budou zaznamenány v jeho IVP, který bude obsahovat: 
závěry a doporučení z vyšetření nutného při diagnostikování formy zdravotního znevýhodnění (PPP, 
praktický lékař, speciálně pedagogická centra (SPC) aj.),  
konkrétní organizace vzdělávání žáka,  
způsob hodnocení,  
podmínky vzájemné spolupráce se zákonnými zástupci. 
 
Za zpracování IVP odpovídá třídní učitel a ředitel školy. Na zpracování IVP se budou podílet třídní 
učitel, vyučující učitelé problémových předmětů žáka, výchovný poradce a ředitel školy. IVP může být 
doplňován a upravován v průběhu celého školního roku podle potřeby. 

Ředitel školy seznámí s IVP zákonného zástupce žáka, který tuto skutečnost potvrdí svým podpisem § 6 
odst. 4 vyhlášky č. 73/2005 Sb. 

  

  

3. Vzdělávání žáků se zdravotním postižením 

Zařazení žáka se zdravotním postižením do speciálního vzdělávání bude v souladu s vyhláškou č.73/2005 
Sb. 

O zařazení žáka se zdravotním postižením rozhodne ředitel školy na základě doporučení školského 
poradenského zařízení a souhlasu zákonného zástupce žáka podle § 9 vyhlášky č. 73/2005 Sb. 

Pokud ředitel školy, s ohledem na možnosti školy, nezařadí žáka se zdravotním postižením, který má 
povinnost plnit školní docházku, oznámí tuto skutečnost zákonnému zástupci žáka, krajskému úřadu a obci, 
v níž má žák trvalý pobyt. 

Žáci s těžkým zdravotním postižením (§1 odst.4 vyhlášky č.73/2005 Sb.) budou integrováni na naší 
škole pouze v případě výrazné spolupráce zákonných zástupců žáka a v souladu s možnostmi 
školy. 

Při plánování a realizaci vzdělávacího procesu budeme vycházet z konkrétního zjištění a popisu speciálních 
vzdělávacích potřeb a možností žáka.  
Speciální potřeby žáka budou zaznamenány v jeho IVP, který bude obsahovat:  
závěry a doporučení z vyšetření nutného při diagnostikování formy zdravotního postižení (PPP, praktický 
lékař, SPC aj.),  
konkrétní organizace vzdělávání žáka,  
pomůcky a metody výuky, které se budou v případě potřeby používat,  
způsob hodnocení,  
podmínky vzájemné spolupráce se zákonnými zástupci. 

Za zpracování IVP odpovídá třídní učitel a ředitel školy. Na zpracování IVP se budou podílet třídní 
učitel, vyučující učitelé problémových předmětů žáka, výchovný poradce a ředitel školy. IVP může být 
doplňován a upravován v průběhu celého školního roku podle potřeby. 

Ředitel školy seznámí s IVP zákonného zástupce žáka, který tuto skutečnost potvrdí svým podpisem §6 
odst. 4 vyhlášky č. 73/2005 Sb.. 

Další podmínky týkající se vzdělávání žáků se zdravotním postižením: 



- pokud zdravotní postižení žáka objektivně neumožňuje realizaci vzdělávacího obsahu některého 
vzdělávacího oboru RVP ZV nebo jeho části,   může ředitel školy povolit náhradu příslušného vzdělávacího 
obsahu nebo jeho části příbuzným, případně jiným vzdělávacím obsahem, který lépe vyhovuje jeho 
vzdělávacím možnostem 

- ředitel školy může umožnit v případě potřeby, v souladu s právními předpisy §7 vyhlášky č.73/2005 Sb., 
působení asistenta pedagoga ve třídě 

- všechna tato opatření budou součástí IVP žáka, pokud budou realizována 

  

 


