
Příloha č. 3 

Úprava školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání dle Rámcového 

vzdělávací program pro základní vzdělávání platného od 1. 9. 2016  "„ŠKOLA – OKNO 

BUDOUCNOSTI“ č. j. 3/2013 

 

Kapitola 3. Charakteristika ŠVP 

Doplněna věta: Školní vzdělávací program vychází z aktuálního RVP ZV 

 

Kapitola  3.4. Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

je doplněna o popis péče o žáky se speciálními potřebami a s nadáním a mimořádným 

nadáním. 

 

Péče o žáky se speciálními potřebami 

Naše škola pracuje pro rodiče a žáky i jako poradenské pracoviště. Vždy je k dispozici 

výchovný poradce, školního metodika prevence a třídních učitelů. Na škole, dle personálních 

a finančních podmínek pracuje i speciální pedagog a školní psycholog.  Školské poradenské 

pracoviště pro naši školu je především v Bruntále. 

Pro žáky s potřebou podpůrných opatření bude vypracován soubor těchto opatření 

vyučujícími předmětů, kde žák tato opatření potřebuje. Třídní učitel s výchovným poradcem 

tento plán zpracují do daného dokumentu a kontrolují, jednou měsíčně, jeho efektivitu a 

dodržování. Rodičům vysvětlí, co tento program obsahuje a jaké jsou jejich úkoly v rámci 

těchto opatření, poté rodiče podepíší informovaný souhlas s těmito opatřeními. Pokud plán 

podpůrných opatření nepovede ke zlepšení problémů žáka, bude ten po 3 měsících od 

zavedení podpůrných opatření, odeslán podle povahy problému do školského poradenského 

zařízení (PPP, SPC). Spolu s žákem bude do poradny odeslán i plán pedagogické podpory s 

jeho vyhodnocením. Žádost o vyšetření vypisuje třídní učitel s výchovným poradcem a 

speciálním pedagogem. 

Na základě vyšetření ve školském poradenském zařízení je vytvořen Individuální studijní plán 

žáka,ten vypracují pro své předměty jednotliví vyučující, a třídní učitel spolu se speciálním 

pedagogem a výchovným poradcem zajistí zapracování do celkového plánu, jeho schválení a 

odeslání včetně podpisů stran. Také kontrolují jeho dodržování a případné zapracování změn. 

Ke kontrole plánu jsou zváni i rodiče. 

Třídní učitel s výchovným poradcem zajistí informovaný souhlas rodičů jak s plánem 

podpůrných opatření, tak s individuálním plánem. 

Zástupce ředitele školy spolu s výchovným poradcem zajistí neprodleně po doručení zápis 

stupně podpůrných opatření do školní matriky a ředitel školy zajistí další pracovníky, kteří 

budou tato opatření provádět (asistent pedagoga, speciální pedagog a další pedagogický 

pracovník provádějící podporu pedagogického procesu). 

Předměty speciálně pedagogické péče vybere speciální pedagog a do 30 dnů zpracuje plán 

speciálně pedagogické péče. 

V případě žáka s lehkým mentálním postižením použijí vyučující výstupy z Rámcového 

vzdělávacího programu (vydaného v lednu 2016). Tyto výstupy si mohou upravit, ale nikdy 

ne na nižší požadavky, než stanoví tento program. Úprava výstupů bude použita v těch 

předmětech, které doporučí školské poradenské pracoviště. Výstupy budou součástí 

individuálního plánu žáka a budou vypracovány do 30 dnů od převzetí zprávy ze školského 

poradenského zařízení. 

 



Práce s dětmi mimořádně nadanými a nadanými 

Mimořádně nadané a nadané děti budou pracovat podle plánu pedagogické podpory (PLPP), 

který pro ně vypracuje učitel předmětu, ve kterém žáci toto nadání projevují. V případě 

mimořádného nadání bude mimořádně nadaný žák, po konzultaci třídního učitele, učitele 

předmětu, kde žák mimořádné nadání projevuje s rodiči odeslán na šetření do školského 

poradenského zařízení. 

V případě doporučení mu bude výše uvedenými učiteli a výchovným poradcem vypracován 

individuální vzdělávací program, který bude pro jeho vzdělávání závazný. V obou případech 

třídní učitel zajistí informovaný souhlas rodičů. 

Plán pedagogické podpory i individuální vzdělávací program bude kontrolován, případně 

hodnocen a doplňován jednou měsíčně výše uvedenými pedagogickými pracovníky, přizváni 

budou i rodiče žáka. 

V rámci péče o mimořádně nadané žáky je možné po konzultaci se školským poradenským 

zařazením: 

- Přijmout žáka předčasně ke školní docházce 

- Zajistit účast žáka, či žáků ve vyučovacích předmětech ve vyšším ročníku 

- Obohatit vzdělávací obsah pro tyto žáky 

- Zadávat žákovi specifické úkoly a projekty 

- Umožnit účast na soutěžích a projektech včetně celostátních a mezinárodních 

 

Naší snahou je mít ve škole prostředí, kde se dětem s velmi různorodými 

vzdělávacími potřebami dostávají nejen ke kvalitní a kvalifikované vzdělávací péče, ale kde 

se současně cítí bezpečně a spokojeně.  

 

V celém školním vzdělávacím programu "„ŠKOLA – OKNO BUDOUCNOSTI“ č. j. 

3/2013 je pojmem žák se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním a 

sociálním znevýhodněním nahrazen pojmem žák s přiznanými podpůrnými opatřeními 

nebo žák s podpůrným opatřením prvního až pátého stupně. speciálními vzdělávacími 

potřebami. 

 

 

 

V kapitole 4. Učební plán je upraven rozpis jednotlivých hodin dle předmětů a ročníků.  

 

Časová dotace předmětů 1.stupně:  1. – 5.ročník 

Celkem povinně hodin: 20 22 25 25 26 118 

Vzdělávací oblasti:   Vyučovací předměty: 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník součet 

Jazyk a jazyková komunikace 52 

Český jazyk 6+2 6+2 7+2 7+2 7+2 43 

Anglický jazyk     3 3 3 9 

       

Matematika a její aplikace 22 Matematika 4+1 4+1 4 4 4 22 

Informační a komunikační technologie 4 Informatika   0+1 0+1 0+1 1 4 



Člověk a jeho svět 13 

Prvouka 2 2 2     6 

Vlastivěda       1 1+1 3 

Přírodověda       2 2 4 

Umění a kultura 12 

Hudební výchova 1 1 1 1 1 5 

Výtvarná výchova 1 2 2 1 1 7 

Člověk a zdraví 10 Tělesná výchova 2 2 2 2 2 10 

Člověk a svět práce 5 Pracovní činnosti 1 1 1 1 1 5 

 

Časová dotace předmětů 2.stupně:  6. – 9.ročník 

Celkem povinně hodin: 29 30 32 31 122 

Vzdělávací oblasti:   Vyučovací předměty: 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník součet 

Jazyk a jazyková komunikace 36 

Český jazyk 4+1 3+1 4+1 4 18 

Anglický jazyk 3 3 3 3 12 

Německý jazyk   2 2 2 6 

Matematika a její aplikace 18 Matematika 4+1 4 3+1 4+1 18 

Informační a komunikační technologie 4 Informatika 0 0+1 0+1 1 3 

Člověk a společnost 12 

Dějepis 1+1 2 2 2 8 

Občanská výchova 1 1 1 1 4 

Člověk a příroda 25 

Fyzika 2 2 1+1 1 7 

Chemie     2 2 4 

Přírodopis 2 2 1+1 1 7 

Zeměpis 2 2 1 1+1 7 

Umění a kultura 10 

Hudební výchova 1 1 1 1 4 

Výtvarná výchova 1+1 1+1 1+1 2 8 

Člověk a zdraví 12 

Tělesná výchova 2 2 2 2 8 

Rodinná výchova 1 1 0+1 0+1 4 



Člověk a svět práce 5 

Pracovní činnosti 1 1 1 0+1 4 

Volba povolání        0 

 

 

 

Doplnění kapitoly č. 5. Učební osnovy 

Výstupy žáků se speciálními vzdělávacími potřebami jsou součástí jejich individuálního 

vzdělávacího programu. 

 

 

Doplněna kapitola č. 7 Terminologie 

(zpracovaná podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání vydaného v 

lednu 2016 a podle novely školského zákona č.82/2015 Sb.) 

 

  

Augmentivní a alternativní komunikace 

Se pokouší přechodně nebo trvale kompenzovat projevy poruchy a postižení u osob se 

závažným postižením řeči, jazyka a psaní. 

Augmentativní systémy komunikace mají podporovat již existující, ale pro běžné 

dorozumívání nedostatečné komunikační schopnosti. 

Alternativní komunikační systémy se používají jako náhrada mluvené řeči. 

 

Běžná škola, třída 

 Škola nebo třída, která není samostatně zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. 

 

Doporučení ke vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami 
Závazný dokument pro úpravu vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami, na 

základě kterého škola pracuje s podpůrnými opatřeními a žádá o finanční prostředky. 

 

Individuální vzdělávací plán 

Podpůrné opatření od druhého stupně podpory. Závazný dokument napomáhající zajištění 

podpůrných opatření u žáka. Jeho obsah vychází ze školního vzdělávacího programu a 

umožňuje úpravy vzdělávacího obsahu podle možností žáka. 

 

Přehled podpůrných opatření 

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 27/2016 Sb. vymezující podpůrná opatření pro první až pátý stupeň 

podpory. 

 

Lehká mentální retardace 

Mentální postižení (IQ 50 –69) snížení rozumových schopností v důsledku organického 

postižení mozku. U žáků dochází k zaostávání duševního vývoje, i když většina z nich 

dosáhne úplné nezávislosti v osobní péči a domácích praktických dovednostech. 

 

Obor vzdělávání základní škola speciální 

Jeden z oborů soustavy vzdělávání. Jeho ukončením získá žák stupeň vzdělání základy 

vzdělání. Pro realizaci oboru vzdělání základní škola speciální je v souladu se školským 

zákonem vydán Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální. 

 

Pedagogická intervence 



Vzdělávání uzpůsobené specifikům žáka s přiznanými podpůrnými opatřeními ve 

vyučovacích předmětech, v nichž je třeba zlepšit jeho výsledky učení, případně kompenzovat 

nedostatečnou domácí přípravu na výuku. Je vymezena v individuálním vzdělávacím plánu. 

 

Plán pedagogické podpory 

Podpůrné opatření pro první stupeň podpory, závazný dokument napomáhající zajištění 

podpůrných opatření u žáka. 

 

Podpůrná opatření 

Nezbytné úpravy organizace, obsahu, metod, forem, hodnocení a podmínek vzdělávání a 

školských služeb, které se člení do stupňů podle organizační a finanční náročnosti, odpovídají 

zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí nebo jiným životním podmínkám žáka. Jsou 

vymezena v § 16 odst. 2 školského zákona 

 

Předměty speciálně pedagogické péče 

Vyučovací předměty pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními, které jsou zaměřeny na 

oblast logopedických obtíží, řečové výchovy, nácviku sociální komunikace, zrakové 

stimulace atd. Tyto předměty budou součástí individuálního vzdělávacího plánu. 

 

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání 

Dokument, který stanoví obecný rámec pro vzdělávání v oboru vzdělání základní škola, 

kterým se dosahuje stupně základní vzdělání. 

 

Speciálně pedagogická intervence 

Pedagogické péče pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními, které jsou zaměřeny na 

oblast logopedických obtíží, řečové výchovy, nácviku sociální komunikace, zrakové 

stimulace apod. 

 

Stupeň podpory 

Vyjádření míry organizační, pedagogické a finanční náročnosti podpůrného opatření. 

Podpůrná opatření se člení podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti do pěti 

stupňů. 

 

Školské poradenské zařízení 

Zařízení vykonávající pedagogicko - psychologickou činnost ve školách a školských 

zařízeních (pedagogicko-psychologická poradna a speciálně pedagogické centrum). 

 

Úrovně pro úpravu očekávaných výstupů 

Úrovně pro úpravu očekávaných výstupů v individuálním vzdělávacím plánu slouží pro 

úpravu očekávaných výstupů podle§ 16 odst. 2 písm. e školského zákona. Jsou pro žáky s 

přiznanými podpůrnými opatřeními od třetího stupně očekávané výstupy stanovené v 

Rámcovém vzdělávacím programu pro obor vzdělání základní škola. 

 


