Systém péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami a žáky nadané ve škole
Škola spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními (ŠPZ), kterými jsou hlavně
pedagogicko-psychologická poradna (PPP), speciálně-pedagogické centrum (SPC) a středisko
výchovné péče (SVP), od kterých získává informace o žácích, kteří potřebují podpůrná
opatření.
Podpůrná opatření (PO) jsou vlastně zohledněním vzdělávacích potřeb žáka v oblasti
poruch učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyspraxie, atd.) a jsou rozdělena do 5 stupňů.
Stupně PO:
1. první stupeň PO odpovídá dřívějšímu zohlednění žáka ve výuce vzhledem k jeho poruchám
učení, škola vypracuje PLPP
Na základě zprávy vypracuje PLPP, se kterým seznámí žáka, zákonné zástupce i ŠPZ. Po
třech měsících PLPP vyhodnotí. Pokud jsou nedostatky odstranitelné a nejedná se o vážné
problémy v rámci výuky, pokračuje škola ve stejném režimu. Pokud žák nemůže zvládnout
vzdělávání v daném oboru z vážných zdravotních nebo jiných důvodů (např. příprava na
výuku není soustavná, zanedbává školní povinnosti, apod.), škola nabídne po poradě se ŠPZ a
zástupci nezletilého žáka, popř. s jinými institucemi, jiný, pro něj vhodnější obor vzdělání.
2. druhý až pátý stupeň PO odpovídá dřívějšímu zohlednění těžkého stupně poruchy učení
nebo se jedná o žáka postiženého tělesně nebo o autistu.
Podkladem pro práci s žákem je Doporučení ŠPZ, které však musí být vypracováno po
předchozí konzultaci se školou, aby nedocházelo k tomu, že navrhovaná opatření škola
nemůže poskytnout nebo jsou v rozporu s cíli vzdělávání (např. omezení učiva), součástí
těchto opatření je IVP, pokud se ŠPZ a škola na jeho potřebnosti dohodnou. Mnoho žáků
může zvládnout výuku i bez IVP a další administrativní náročnosti. Pokud není IVP,
vypracuje škola PLPP. Pokud je IVP, jeho podoba je plně v kompetenci ředitele školy,
hodnocení provádí ŠPZ jednou za rok.
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