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3.3 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami (SVP)  

Činnost školního poradenského pracoviště naší školy koordinuje výchovný poradce. Jeho 

další pracovníci působí v rámci evropského projektu „Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání 

ve městě Ostrava“, jehož garantem je statutární město Ostrava. Školní speciální pedagog, 

školní psycholog a školní sociální pedagog ve škole pracují na poloviční úvazek. 

Při vzdělávání žáků se SVP spolupracuje naše škola se školskými poradenskými zařízeními 

(ŠPZ), zejména s Pedagogicko-psychologickou poradnou, Ostrava-Zábřeh, p.o. a Speciálně 

pedagogickým centrem při Základní škole, Ostrava-Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a, p.o. Pracovníci 

obou institucí poskytují pracovníkům školy konzultace a další pomoc.  

Podpůrná opatření dělíme do pěti stupňů. Podpůrná opatření prvního stupně uplatňuje škola 

i bez doporučení školského poradenského zařízení (dále ŠPZ) na podkladě vypracování plánu 

pedagogické podpory (PLPP). Podpůrná opatření druhého až pátého stupně lze uplatnit pouze 

s doporučením ŠPZ.  

Pokud se jedná o podpůrná opatření spočívající v úpravě očekávaných výstupů pro žáka 

s lehkým mentálním postižením (LMP) od třetího stupně podpory, bude pro vytváření IVP 

využívána minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 

podpůrných opatření stanovená v RVP ZV. 

Plán pedagogické podpory sestavuje třídní učitel nebo učitel konkrétního vyučovacího 

předmětu za pomoci výchovného poradce, popř. dalších pracovníků školního poradenského 

pracoviště (speciální pedagog, školní psycholog). PLPP má písemnou podobu. Před jeho 

zpracováním probíhají rozhovory s jednotlivými vyučujícími, jejichž cílem je stanovení 

metod práce s žákem i způsobů kontroly osvojení znalostí a dovedností. Výchovný poradce 

stanoví termín přípravy PLPP a organizuje konzultace s rodiči, pedagogy, vedením školy 

i žákem samotným. 

V případě podpůrného opatření, které by spočívalo v úpravě očekávaných výstupů pro žáky 

s lehkým mentálním postižením (LMP) od třetího stupně podpory, bude pro tvorbu IVP 

využívána minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 

podpůrných opatření stanovená v RVP ZV. 
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Jako podpůrná opatření pro žáky se SVP jsou v naší škole využívána podle doporučení 

konkrétního školského poradenského zařízení a přiznaného stupně podpory zejména: 

a) v oblasti metod výuky: respektování odlišných stylů učení jednotlivých žáků, metody 

a formy práce, které umožní častější kontrolu a poskytování zpětné vazby žákovi, 

respektování pracovního tempa žáků a poskytování dostatečného času k zvládnutí úkolů, 

b) v oblasti organizace výuky: střídání forem a činností během výuky, využívání skupinové 

výuky, vložení krátké přestávky do vyučovací hodiny, 

c) další speciálně pedagogická péče: podle doporučení školského poradenského se realizuje 

pedagogická intervence (individuální nebo skupinová práce pedagogického pracovníka se 

žákem v rozsahu jedné hodiny týdně) u žáků s vývojovými poruchami učení nebo vývojovou 

dysfázií. Charakter předmětu speciálně pedagogické péče má výuka logopedie pro žáky 

s poruchami řeči. 

 


