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Dodatek č. 17 Školního vzdělávacího programu Obchodní akademie Lysá nad Labem, 

obor 63-41-M/02 Obchodní akademie, platného od 1. 9. 2012 - platnost dodatku je 

od 1. 9. 2017  

 

9. Systém péče o žáky se SVP a žáky nadané ve škole 

Podmínky vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními 

Při vzdělávání žáků se SVP a nadaných škola vychází z doporučení školských 

poradenských zařízení, popř. sama zjišťuje konkrétní potřeby žáka. V souladu s uvedeným 

usiluje o maximální využití potenciálu takových žáků.  

Konkrétně: 

 respektuje přiznaná podpůrná opatření, zohledňuje je při hodnocení výsledků 

vzdělávání, 

 respektuje aktuální stav žáka, 

 individuálně stanovuje obsah, formu a metody výuky, 

 povzbuzuje žáky při případných neúspěších a posiluje jejich motivaci k učení, 

 v případě potřeby umožňuje uvolnění zcela nebo zčásti z vyučování určitého 

předmětu nebo z provádění určitých činností tak, aby byly splněny cíle výuky, 

 ze závažných důvodů upravuje očekávané výstupy tak, aby byly splnitelné, 

 věnuje pozornost začleňování těchto žáků do běžného kolektivu a vytváření 

pozitivního klimatu ve třídě a ve škole, 

 spolupracuje s odbornými institucemi, tj. se školskými poradenskými zařízeními a 

dalšími odborníky, v případě potřeby s odborníky mimo oblast školství (lékaři, 

pracovníci OSPOD apod.), 

 spolupracuje s dalšími sociálními partnery školy, zejména s rodiči, a to s rodiči 

žáků se SVP a nadaných i s ostatními, se ZŠ, kde žáci plnili povinnou školní 

docházku apod., 

 spolupracuje se zaměstnavateli při zajištění odborné praxe či při hledání možností 

prvního pracovního uplatnění žáků se SVP a nadaných, 

 realizuje další vzdělávání učitelů všech předmětů zaměřené na vzdělávání žáků se 

SVP (i žáků nadaných), dále pedagogických pracovníků, kteří pracují se žáky se 

SVP a nadanými. 

Podpůrná opatření 

Začlenění podpůrných opatření do stupňů 1 – 5 stanoví Příloha č. 1 vyhlášky č. 27/2016 

Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Podpůrná opatření 1. stupně uplatňuje škola i bez doporučení ŠPZ, stanoví plán 

pedagogické podpory. Ten zpracuje písemně, nebo uvedená podpůrná opatření formuluje 

a zveřejní na místě k tomu určeném tak, aby byla přístupná všem vyučujícím. Podpůrná 
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opatření 2. – 5. stupně škola uplatňuje na základě Doporučení ŠPZ, a to prostřednictvím 

individuálního studijního plánu. 

Vzdělávání žáků se SVP 

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných a mimořádně 

nadaných vychází ze školského zákona a vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných a mimořádně nadaných.  

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 podle § 16 školského zákona. Podpůrná opatření realizuje škola. 

Škola identifikuje žáka se SVP těmito způsoby: 

 oznámením zákonného zástupce, 

 z doporučení ŠPZ – součást přihlášky, 

 zjištěním vyučujících v průběhu studia, nejčastěji v prvních měsících studia. 

Tvorba, realizace a vyhodnocení plánu pedagogické podpory 

Učitelé informují o svých zjištěních výchovného poradce, ten v součinnosti s ředitelem školy 

jedná se zákonnými zástupci a s žákem, popř. doporučí návštěvu ŠPZ. Výchovný poradce 

společně s třídním učitelem a vyučujícími předmětů, ve kterých je třeba uplatnit podpůrná 

opatření, zpracuje PLPP, popřípadě podpůrná opatření formuluje a zveřejní na místě k tomu 

určeném tak, aby byla přístupná všem vyučujícím. Škola přistoupí k uplatňování podpůrných 

opatření 1. stupně tehdy, pokud má žák při vzdělávání takové obtíže, že je nutné jeho 

vzdělávání podpořit prostředky pedagogické intervence (změny v metodách, výukových 

postupech, v organizaci výuky žáka, v hodnocení apod.)  

Jedná-li se o obtíže pouze v jednom předmětu, uplatňuje škola režim tzv. přímé podpory, což 

je individualizace výuky a práce jednoho pedagoga. PLPP nemusí být zpracován.  

Vyžadují-li úpravy spolupráci více pedagogů, vytváří škola (s vědomím ředitele) PLPP.  

V PLPP jsou uvedeny potřeby úprav ve vzdělávání žáka, návrh, jak a v čem se bude 

vzdělávání žáka upravovat a cíle PLPP.  

Vyučující žáka navrhnou úpravy vzdělávání ve svém předmětu. Výchovný poradce a třídní 

učitel tyto návrhy sloučí, zformulují obsah podpůrných opatření (prvního stupně) s využitím 

§ 10 a přílohy 1 části A vyhlášky č. 27/2016 Sb. a třídní učitel PLPP zkompletuje (vzor je 

v příloze 3 vyhlášky).  

S PLPP jsou seznámeni všichni učitele předmětů, zákonný zástupce žáka i žák a ředitel školy. 

Zařazení žáka do 1. stupně podpory je zároveň zaznamenáno do školní matriky.  

PLPP je realizován po dobu tří měsíců a průběžně je učiteli vyhodnocován, popř. 

aktualizován. PLPP může být na základě poznatků učitelů průběžně upravován.  
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Po třech měsících, v souvislosti s uzavřením čtvrtletní klasifikace (termín je součástí PLPP) 

všichni učitelé zúčastnění na PLPP společně se zákonným zástupcem a žákem plán vyhodnotí.  

O výsledcích informuje výchovný poradce ředitele školy, který rozhodne o dalším postupu 

následovně:  

 podpůrná opatření 1. stupně nebyla dostačující.  

Škola doporučí zákonnému zástupci nebo zletilému žákovi, aby využil poradenské 

pomoci ŠPZ. Do doby, než škola obdrží doporučení ŠPZ, pokračuje v poskytování PO 

prvního stupně.  

 podpůrná opatření plní svůj účel, ale je zapotřebí je upravit a aktualizovat.  

Učitelé provedou úpravu ve svých předmětech a třídní učitel společně s výchovným 

poradcem aktualizaci zapracují do PLPP. Stanoví termín nového vyhodnocení PLPP. 

S aktualizovaným plánem jsou následovně seznámeni učitelé předmětů, žák, zákonný 

zástupce žáka a ředitel školy 

 podpůrná opatření jsou dostatečná a nadále potřebná. 

Učitelé pokračují v poskytování PO a výchovný poradce společně s třídním učitelem 

stanoví termín dalšího vyhodnocení PLPP. 

 žákovy výsledky nevyžadují další poskytování podpůrných opatření. 

Poskytování podpůrných opatření je ukončeno. 

Tvorba, realizace a vyhodnocení individuálního vzdělávacího plánu 

Je-li třeba použít vzhledem k SVP žáka podpůrná opatření 2. – 5. stupně, zpracuje škola 

individuální vzdělávací plán, a to na základě doporučení ŠPZ, podepsání informovaného 

souhlasu a žádosti zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka. IVP je zpracován do 

1 měsíce od obdržení Doporučení ŠPZ, podpůrná opatření škola poskytuje bezodkladně po 

obdržení doporučení ŠPZ. 

Výchovný poradce ve spolupráci s třídním učitelem, učiteli předmětů, popř. s žákem a se 

zákonným zástupcem žáka konzultují možnosti potřebných podpůrných opatření a následně 

zpracují IVP, v němž jsou uvedena konkrétních PO na základě doporučení ŠPZ, včetně 

stanovení priorit vzdělávání v předmětech, ve kterých bude výuka podle IVP probíhat. 

Při zpracovávání IVP škola postupuje podle § 3, § 4 a přílohy 1, část A vyhlášky č. 27/2016 

Sb. (v příloze 2 je vzor IVP).  

V případě, že se jedná o podpůrná opatření pouze v jednom předmětu, ředitel školy pověří 

jednáním se zákonnými zástupci přímo učitele tohoto předmětu. Koordinací IVP je pověřen 

výchovný poradce spolu s třídním učitelem.  

S IVP jsou seznámeni všichni učitelé předmětů, zákonný zástupce žáka, žák a ředitel školy. 

Výuka žáka podle IVP je zároveň zaznamenána do školní matriky.  
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Při realizaci IVP spolupracují vyučující předmětů s výchovným poradcem, třídním učitelem, 

žákem a zákonnými zástupci. Učitelé spolu s výchovným poradcem a třídním učitelem 

konzultují a průběžně vyhodnocují zvolené postupy, v případě potřeby se IVP aktualizuje.  

Minimálně jednou ročně je školou IVP konzultován se ŠPZ. Závěry vyhodnocení ze strany 

ŠPZ mohou vést ke změnám v IVP na základě nového doporučení ŠPZ. Také dílčí 

vyhodnocení školou může vést ke změně v IVP, ale pouze v souladu s doporučením ŠPZ. 

Výchovný poradce společně s třídním učitelem poté IVP upraví a s aktualizovaným IVP 

seznámí učitele předmětů, žáka, zákonného zástupce žáka a ředitele školy.  

Poskytování veškerých podpůrných opatření je možné jen na základě podepsaného 

informovaného souhlasu zletilým žákem nebo zákonným zástupcem žáka.  

Podpůrná opatření a úpravy vzdělávacího procesu nadaných a mimořádně 

nadaných žáků  

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.  

Škola identifikuje nadaného či mimořádně nadaného těmito způsoby: 

 oznámením zákonného zástupce, oznámení ZŠ, 

 z doporučení ŠPZ,  

 zjištěním vyučujících v průběhu studia, nejčastěji v prvních měsících studia. 

U nadaných žáků škola uplatňuje podpůrná opatření 1. stupně zpracováním PLPP.  

Mimořádně nadanému žáku na základě doporučení ŠPZ zpracuje IVP, popř. po absolvování 

rozdílových zkoušek umožní přeřazení do vyššího ročníku, aniž by absolvoval předchozí 

ročník.  

Příklady podpůrných opatření pro nadané a mimořádně nadané žáky: 

 rozšíření obsahu vzdělávání, 

 začlenění žáka do vytvořené skupiny nadaných žáků z různých ročníků, 

 účast žáka na výuce jednoho nebo více vyučovacích předmětů ve vyšších ročnících 

školy 

 umožnění stáže na jiné škole, 

 umožnění stáže na odborných pracovištích, 

 účast na zahraniční praxi, 

 účast v různých projektech dle nadání a zaměření žáka, 

- účast v soutěžích a dalších aktivitách, které rozvíjejí žákovo nadání. 
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Zodpovědné osoby a jejich role v systému péče o žáky se SVP  

Zodpovědnými osobami v systému péče o žáky se SVP a nadané jsou všichni vyučující. 

Poradenskými pracovníky školy jsou výchovný poradce, kariérový poradce, metodik prevence 

a třídní učitel. Komplexně se péči o žáky se SVP a nadané věnuje ředitel školy. 

Ředitel školy se komplexně věnuje vzdělávání žáků se SVP a nadaných. Sleduje využívání a 

vyhodnocování poskytovaných podpůrných opatření, komunikuje se ŠPZ, žáky a rodiči 

nezletilých žáků, s dalšími pracovníky školy – učiteli příslušných vyučovacích předmětů, 

výchovným poradcem, koordinátorem praxe, popř. s dalšími institucemi. 

Výchovný poradce odpovídá za spolupráci se ŠPZ.  

Výchovný poradce 

 vyhledává a identifikuje žáky, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost, 

a připravuje návrhy na další péči o tyto žáky, komunikuje s rodiči, 

 spolupracuje na přípravě, kontrole a evidenci plánu pedagogické podpory pro žáky 

s potřebou podpůrného opatření v 1. stupni, 

 zprostředkovává diagnostiku speciálních vzdělávacích potřeb a mimořádného nadání 

ve školských poradenských zařízeních, 

 spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními při zajišťování podpůrných 

opatření, 

 zprostředkovává doporučení ŠPZ vyučujícím, připravuje podmínky pro vzdělávání 

žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, koordinuje poskytování poradenských 

služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními,  

 pomáhá pedagogickým pracovníkům s přípravou a vyhodnocováním individuálních 

vzdělávacích plánů a s naplňováním podpůrných opatření, 

 metodicky pomáhá s pedagogickou diagnostikou a intervencí, integrací, prací 

s nadanými žáky apod., 

 shromažďuje informace o žácích v poradenské péči poradenských zařízení. 

Kariérový poradce 

Sleduje žáky se SVP i nadané v oblasti praxe, spolupracuje se zaměstnavateli při zajištění 

jejich odborné praxe. 

Zjišťuje možnosti pracovního uplatnění žáků se SVP i nadaných, vyhledává možnosti prvního 

pracovního uplatnění žáků se SVP i nadaných. 

Školní metodik prevence 

 pracuje s žáky, kteří mají obtíže v oblasti sociálních vztahů, s žáky s rizikovým 

chováním a problémy, které negativně ovlivňují jejich vzdělávání, 

 koordinuje přípravu a realizaci integrace žáků-cizinců,  

 spolupracuje s třídními učiteli při identifikaci možností rozvoje rizikového chování 

žáků, 

 realizuje integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole a koordinuje 

poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům.  
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Třídní učitel 

 komunikuje se zákonnými zástupci žáků a s žáky se speciálními vzdělávacími 

potřebami či nadanými, 

 pomáhá s vyhledáváním žáků se SVP a nadaných, 

 spolupracuje na přípravě, vyhodnocování a evidenci PLPP a IVP pro žáky s potřebou 

podpůrných opatření. 

 


