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Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění rámcové vzdělávací 
programy středního odborného vzdělávání  

Opatření č. 1 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  

Č. j.: MSMT-21703/2016-1        
V Praze dne 18. srpna 2016 

Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění rámcové vzdělávací 
programy oborů středního vzdělávání kategorie stupně dosaženého vzdělání J, E, H, M a L 
(s výjimkou oborů kategorie L5 – nástavbové studium) a oborů vzdělání v konzervatoři kategorie 
stupně dosaženého vzdělání M a P  

Čl. 1 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s ustanoveními § 4 odst. 4, § 16, § 17 a § 19 
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon), ve znění zákona č. 82/2015 Sb. mění 

rámcové vzdělávací programy oborů středního vzdělávání kategorie stupně dosaženého vzdělání J, E, 
H, M a L0 a rámcové vzdělávací programy oborů vzdělání v konzervatoři kategorie stupně dosaženého 
vzdělání M a P takto: 

1. Část 11 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných se nahrazuje 
textem uvedeným v Dodatku k rámcovým vzdělávacím programům. 

2. V části 5 Organizace vzdělávání se vypouštějí poznámky č. 4 a 5. 

Čl. 2 

Dodatek k rámcovým vzdělávacím programům je uvedený v příloze tohoto opatření. 
 

Čl. 3 

 
Opatření nabývá účinnosti dnem 1. září 2016. Školy upraví své školní vzdělávací programy v souladu 
s Dodatkem k rámcovým vzdělávacím programům nejpozději do 1. září 2017. 

 
Čl. 4 

Do doby uvedení školního vzdělávacího programu do souladu s příslušným rámcovým vzdělávacím 
programem středního odborného vzdělávání, ve znění tohoto opatření, upravuje škola podmínky 
vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných  podle příslušného  rámcového 
vzdělávacího programu středního odborného vzdělávání, ve znění tohoto opatření, s přihlédnutím ke 
speciálním vzdělávacím potřebám žáků. 
 

 
 Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D., v. r. 

ministryně školství, mládeže a tělovýchovy 

 
Příloha: Dodatek k rámcovým vzdělávacím programům středního vzdělávání oborů vzdělání 
kategorie J, E, H, M, L0 a P 
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Opatření č. 2 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  

Č. j.: MSMT-21703/2016-1        
V Praze dne 18. srpna 2016 

 

Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění rámcové vzdělávací 
programy oborů středního vzdělávání kategorie stupně dosaženého vzdělání L5 (nástavbové 
studium) 

Čl. 1 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s ustanoveními § 4 odst. 4, § 16, § 17 a § 19 
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon), ve znění zákona č. 82/2015 Sb. mění 

rámcové vzdělávací programy oborů středního vzdělávání kategorie stupně dosaženého vzdělání L5 
(nástavbové studium) takto: 

1. Část 11 Specifické podmínky vzdělávání v nástavbovém studiu - odstavec d) se ruší. 
2. Zařazuje se text uvedený v Dodatku k  rámcovým vzdělávacím programům. 
3. V části 5 Organizace vzdělávání se vypouštějí poznámky č. 4 a 5. 

 

Čl. 2 

Dodatek k rámcovým vzdělávacím programům je uvedený v příloze tohoto opatření. 
 

                                                                              Čl. 3 
Opatření nabývá účinnosti dnem 1. září 2016. Školy upraví své školní vzdělávací programy v souladu 
s Dodatkem k rámcovým vzdělávacím programům nejpozději do 1. září 2017. 

 
Čl. 4 

Do doby uvedení školního vzdělávacího programu do souladu s příslušným rámcovým vzdělávacím 
programem středního odborného vzdělávání, ve znění tohoto opatření, upravuje škola podmínky 
vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných  podle příslušného  rámcového 
vzdělávacího programu středního odborného vzdělávání, ve znění tohoto opatření, s přihlédnutím ke 
speciálním vzdělávacím potřebám žáků. 
 

 
 

  Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D., v. r. 
ministryně školství, mládeže a tělovýchovy 

 
 

Příloha: Dodatek k rámcovým vzdělávacím programům středního vzdělávání oborů vzdělání 
kategorie L5 (nástavbové studium) 
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Opatření č. 3 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  

Č. j.: MSMT-21703/2016-1        
V Praze dne 18. srpna 2016 

 

Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění rámcové vzdělávací 
programy oborů středního vzdělávání kategorie stupně dosaženého vzdělání C (praktická škola)  

 

Čl. 1 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s ustanoveními § 4 odst. 4, § 16, § 17 a § 19 
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon), ve znění zákona č. 82/2015 Sb. mění 

rámcové vzdělávací programy oborů středního vzdělávání kategorie stupně dosaženého vzdělání C 
(praktická škola jednoletá a praktická škola dvouletá) takto: 

Část 9 Vzdělávání žáků s kombinací postižení se nahrazuje textem uvedeným v Dodatku k rámcovým 
vzdělávacím programům. 

 
Čl. 3 

Dodatek k rámcovým vzdělávacím programům je uvedený v příloze tohoto opatření. 
 

Čl. 2 
Opatření nabývá účinnosti dnem 1. září 2016. Školy upraví své školní vzdělávací programy v souladu 
s Dodatkem k rámcovým vzdělávacím programům nejpozději do 1. září 2017. 
 

Čl. 4 
Do doby uvedení školního vzdělávacího programu do souladu s příslušným rámcovým vzdělávacím 
programem středního odborného vzdělávání, ve znění tohoto opatření, upravuje škola podmínky 
vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných  podle příslušného  rámcového 
vzdělávacího programu středního odborného vzdělávání, ve znění tohoto opatření, s přihlédnutím ke 
speciálním vzdělávacím potřebám žáků. 
 
 

Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D., v. r. 
ministryně školství, mládeže a tělovýchovy 

 
Příloha: Dodatek k rámcovým vzdělávacím programům středního vzdělávání oborů vzdělání 
kategorie C (praktická škola) 
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Přílohy: 
1. Dodatek k RVP středního vzdělávání oborů vzdělání kategorie J, E, H, M, L0 a P 
2. Dodatek k RVP středního vzdělávání oborů vzdělání kategorie L5 
3. Dodatek k RVP středního vzdělávání oborů vzdělání kategorie C 

 

 
Dodatek k rámcovým vzdělávacím programům středního vzdělávání oborů vzdělání kategorie J, E, H, 
M, L0 a P 

11. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
a žáků nadaných1 

11.1    Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci, kteří k naplnění svých 
vzdělávacích možností nebo k uplatnění a užívání svých práv na vzdělávání na rovnoprávném základě 
s ostatními potřebují poskytnutí podpůrných opatření2. Tito žáci mají právo na bezplatné poskytování 
podpůrných opatření z výčtu uvedeného v § 16 školského zákona (ŠZ) Podpůrná opatření realizuje škola 
a školské zařízení. 

Podpůrná opatření se podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti člení do pěti stupňů. 
Podpůrná opatření prvního stupně lze uplatnit i bez doporučení školského poradenského zařízení 
a nemají normovanou finanční náročnost. Podpůrná opatření druhého až pátého stupně může škola nebo 
školské zařízení uplatnit pouze s doporučením školského poradenského zařízení (ŠPZ) 
a s informovaným souhlasem zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka. Začlenění podpůrných 
opatření do jednotlivých stupňů stanoví Příloha č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb.3 (dále jen vyhláška). Různé 
druhy nebo stupně podpůrných opatření lze kombinovat za podmínek daných ŠZ a vyhláškou. 

Závazný rámec pro obsahové a organizační zajištění odborného vzdělání všech žáků tvoří RVP pro 
jednotlivé obory vzdělání, na jejichž základě školy zpracují svůj ŠVP. Pro žáky s přiznanými 
podpůrnými opatřeními prvního stupně je ŠVP podkladem pro zpracování plánu pedagogické podpory 
(PLPP) a pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními od druhého stupně je podkladem pro tvorbu 
individuálního vzdělávacího plánu (IVP). PLPP a IVP zpracovává škola. 

Při poskytování podpůrných opatření je možné zohlednit také § 67 odst. 2 ŠZ, který uvádí, že ředitel 
školy může ze závažných důvodů, zejména zdravotních, uvolnit žáka na žádost zcela nebo zčásti 
z vyučování některého předmětu. Žák uvedený v § 16 odst. 9 ŠZ může být uvolněn (nebo nemusí být 
hodnocen) také z provádění některých činností, ovšem nemůže být uvolněn z předmětu rozhodujícího 
pro odborné zaměření absolventa. Tzn., že žák nemůže být uvolněn z odborných teoretických 
i praktických předmětů (tj. příslušných cvičení, odborného výcviku, učební a odborné praxe) nezbytných 
pro dosažení odborných kompetencí a výsledků vzdělávání vymezených příslušným RVP a ŠVP, 
z předmětů nebo obsahových částí propedeutických pro odborné vzdělávání a pro získání požadovaných 
gramotností nebo předmětů a obsahových částí závěrečné zkoušky, závěrečné zkoušky s výučním 

                                                           
1 Tato kapitola je zpracována obecně pro všechny RVP středního odborného vzdělávání a konzervatoře. Škola ji 
rozpracuje do svého ŠVP s ohledem na obor vzdělání, typ žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků 
nadaných a na další vzdělávací podmínky. 
2 Zákon č. 82/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.  
3 Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění 
pozdějších předpisů. 
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listem, maturitní zkoušky a absolutoria v konzervatoři. V případě potřeby škola nabídne žákovi taková 
podpůrná opatření, která mu umožní zvládnout odborné vzdělávání v celém rozsahu a úspěšně vykonat 
závěrečnou nebo maturitní zkoušku (úpravu podmínek závěrečné a maturitní zkoušky a absolutoria 
v konzervatoři pro žáky se SVP stanoví příslušné prováděcí předpisy vč. vyhlášky č. 27/2016 Sb.). 
Žákovi, který nemůže zvládnout vzdělávání v daném oboru vzdělání z vážných zdravotních nebo jiných 
důvodů, škola nabídne po poradě se ŠPZ a zástupci nezletilého žáka, popř. s jinými institucemi, jiný, 
pro něj vhodnější obor vzdělání (tato nabídka je učiněna žákovi včas, jakmile škola zjistí závažné 
překážky ke vzdělávání žáka v daném oboru vzdělání).  
Nezbytným předpokladem pro přijetí ke vzdělávání a zvládnutí požadavků na odborné vzdělání 
v jednotlivých oborech je splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazečů 
o vzdělávání na střední škole. Požadavky na zdravotní způsobilost uchazečů o vzdělávání na střední 
škole jsou stanoveny v příloze k Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, 
středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů  

Žákům mohou být poskytnuty podle jejich potřeb a na doporučení ŠPZ i další druhy podpůrných 
opatření, např. využití asistenta pedagoga, speciálního pedagoga a dalších odborníků (tlumočníka 
českého znakového jazyka, přepisovatele pro neslyšící aj.), poskytnutí kompenzačních pomůcek 
a speciálních didaktických prostředků, úprava materiálních a organizačních podmínek výuky nebo 
úprava podmínek přijímání a ukončování vzdělávání. Pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními 
může být v souladu s principy individualizace a diferenciace vzdělávání zařazována do IVP na 
doporučení ŠPZ speciálně pedagogická intervence4 nebo pedagogická intervence5. Počet vyučovacích 
hodin předmětů speciálně pedagogické péče je v závislosti na stupni podpory stanoven v Příloze č. 1 
k vyhlášce. Časová dotace na předměty speciálně pedagogické péče je poskytována nad rámec časové 
dotace stanovené RVP. 

Podle potřeb žáků lze zvolit odlišnou délku vyučovací hodiny, pokud to umožňuje RVP (§ 26 odst. 1b) 
ŠZ). Ve výjimečných případech může ředitel školy vzdělávání prodloužit, nejvýše však o 2 školní roky 
(§ 16 odst. 2b) ŠZ). 

11.2  Vzdělávání nadaných žáků 

V souladu se zněním ŠZ § 17 je povinností škol a školských zařízení vytvářet podmínky pro rozvoj 
nadání žáků. Výuka by měla podněcovat rozvoj potenciálu žáků včetně různých druhů nadání a být 
zaměřena na to, aby se tato nadání mohla ve škole projevit a rozvíjet. 
Za nadaného žáka se podle § 27 odst. 1 vyhlášky považuje především žák, který při adekvátní podpoře 
vykazuje ve srovnání s vrstevníky vysokou úroveň v jedné či více oblastech rozumových schopností, 
v pohybových, manuálních, uměleckých nebo sociálních dovednostech. Za žáka mimořádně nadaného 
se pak považuje především 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 (§ 27 odst. 2 vyhlášky).  
Standardně se v odborném vzdělávání sleduje nadání u žáků skupiny uměleckých oborů, kde je 
povinnou součástí přijímacího řízení talentová zkouška. Jejich vzdělávání včetně organizace výuky 
(vytváření skupin nebo oddělení) se řídí v plném rozsahu příslušným RVP a vyhláškou č. 13/2005 Sb.6 
Ovšem i zde se mohou vyskytnout žáci, kteří svými schopnostmi převyšují ostatní a lze je označit za 
mimořádně nadané.  

                                                           
4 Pod pojmem „speciálně pedagogická intervence“ se rozumí zajištění předmětů speciálně pedagogické péče pro 

žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními, které jsou zaměřeny na oblast logopedických obtíží, řečové výchovy, 
nácviku sociální komunikace, zrakové stimulace apod. 

5 Pod pojmem „pedagogická intervence“ se rozumí vzdělávání žáka s přiznanými podpůrnými opatřeními ve 
vyučovacích předmětech, v nichž je třeba zlepšit jeho výsledky učení, případně kompenzovat nedostatečnou 
domácí přípravu na výuku. 

6 Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů. 
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Zjišťování mimořádného nadání a vzdělávacích potřeb mimořádně nadaného žáka provádí ŠPZ ve 
spolupráci se školou, která žáka vzdělává. Jestliže se u žáka projevuje vyhraněný typ nadání (v oblasti 
pohybové, umělecké, manuální), vyjadřuje se ŠPZ zejména ke specifikům jeho osobnosti, která mohou 
mít vliv na průběh jeho vzdělávání, zatímco míru žákova nadání zhodnotí odborník v příslušném oboru. 
Žákovi s mimořádným nadáním může škola povolit vzdělávání podle IVP nebo ho přeřadit na základě 
zkoušek do vyššího ročníku bez absolvování předchozího ročníku (§ 17 odst. 3 ŠZ; § 28 – § 31 
vyhlášky). 
Nadání, případně mimořádné nadání žáka se může projevit i v jiných než uměleckých oborech vzdělání. 
Může se jednat například o nadání vztahující se k výkonům speciálních manuálních nebo kognitivních 
činností, které žák v základním vzdělávání nevykonával, protože zde nebyly předmětem, resp. obsahem 
vzdělávání, a tento typ nadání tudíž nemohl být u žáka identifikován. Mohou to být i žáci vysoce 
motivovaní ke studiu daného oboru a povolání nebo příslušné technické aj. oblasti vědy a techniky. Je 
žádoucí věnovat těmto žákům zvýšenou pozornost a využívat pro rozvoj jejich nadání také podpůrná 
opatření vymezená pro vzdělávání těchto žáků ŠZ a vyhláškou. Jedná se nejen o vzdělávání podle IVP 
u žáků s diagnostikovaným mimořádným nadáním, ale také o možnost rozšířit obsah vzdělávání, popř. 
i výstupy vzdělávání, nad RVP a ŠVP, vytvářet skupiny nadaných žáků z různých ročníků, umožnit 
žákům účastnit se výuky ve vyšším ročníku, popř. se paralelně vzdělávat formou stáží na jiné škole 
včetně VOŠ (popř. na vysoké škole) nebo na odborných pracovištích, účastnit se studijních a jiných 
pobytů v zahraničí (např. v rámci programu ERASMUS+), zapojovat je do různých projektů (školních 
i projektů sociálních partnerů), soutěží a jiných aktivit rozvíjejících nadání žáků. 

11.3  Systém péče o žáky se SVP a žáky nadané ve škole 

Ve ŠVP škola popíše systém péče o žáky se SVP a žáky nadané vzhledem k charakteru oboru vzdělání 
a podmínkám vzdělávání.  
Zejména stanoví: 

 pravidla, postup tvorby, realizace a vyhodnocování PLPP; 

 pravidla, postup tvorby, realizace a vyhodnocování IVP pro žáky se SVP, popř. i pro žáky 
mimořádně nadané; 

 systém vyhledávání a podpory žáků nadaných a žáků mimořádně nadaných. 

Uvede (nebo stanoví pravidla pro poskytování) další formy podpory kromě podpůrných opatření 
uvedených v ŠZ, pokud je poskytuje, nebo bude poskytovat, např. speciální podpory žákům ze 
znevýhodněného sociálního nebo z odlišného kulturního prostředí, motivační nebo prospěchová 
stipendia poskytovaná školou ve spolupráci se zaměstnavateli nebo s dalšími subjekty.  

Pokud bude žákům se SVP poskytována speciálně pedagogická péče, mohou být součástí ŠVP také 
učební osnovy příslušných předmětů; příklady konkrétních zaměření předmětů speciálně pedagogické 
péče jsou uvedeny v Příloze č. 1 k vyhlášce.  
Je vhodné určit ve škole pracovníka, který se bude komplexně věnovat vzdělávání žáků se SVP, sledovat 
využívání a vyhodnocování poskytovaných podpůrných opatření, komunikovat se ŠPZ, žáky a rodiči 
nezletilých žáků, s dalšími pracovníky školy (např. s učiteli příslušných vyučovacích předmětů, 
koordinátory a instruktory praktického vyučování u zaměstnavatelů, výchovným poradcem nebo 
školním psychologem), popř. s dalšími institucemi (§ 10 a § 11 vyhlášky); v případě poskytování 
podpůrných opatření druhého a vyšších stupňů má škola povinnost určit pedagogického pracovníka 
odpovídajícího za spolupráci se ŠPZ. Podobně je vhodné ustanovit pracovníka i pro péči o nadané 
a mimořádně nadané žáky. 
 
Pro dosažení úspěšnosti při vzdělávání těchto žáků je třeba zejména: 

 povzbuzovat žáky při případných neúspěších a posilovat jejich motivaci k učení; 
 uplatňovat formativní hodnocení žáků;  
 poskytovat pomoc při osvojování si vhodných učebních způsobů a postupů se zřetelem 

k individuálním obtížím jednotlivců;  



7 
 

 věnovat pozornost začleňování těchto žáků do běžného kolektivu a vytváření pozitivního klimatu 
ve třídě a ve škole;  

 spolupracovat s odbornými institucemi, tj. se ŠPZ a odbornými pracovníky školního poradenského 
pracoviště, v případě potřeby také s odborníky mimo oblast školství (odbornými lékaři nebo 
pracovníky z oblasti sociálně právní ochrany žáka apod.); 

 spolupracovat s dalšími sociálními partnery školy, zejména s rodiči žáků (jak žáků se SVP při řešení 
individuálních zdravotních či učebních obtíží žáků, tak s ostatními rodiči) a také se základními 
školami, ve kterých žáci plnili povinnou školní docházku (zjistit, jaká podpora byla žákovi 
poskytována na základní škole); 

 spolupracovat se zaměstnavateli při zajišťování praktické části přípravy na povolání (odborného 
výcviku, učební a odborné praxe) nebo při hledání možností prvního pracovního uplatnění 
absolventů se zdravotním postižením; je vhodné seznámit zaměstnavatele, u něhož se bude 
realizovat praktická výuka žáků se SVP, a zejména instruktora dané skupiny se specifiky vzdělávání 
těchto žáků a přístupu k nim; 

 realizovat další vzdělávání učitelů všech předmětů zaměřené na vzdělávání žáků se SVP (i žáků 
nadaných) a uplatňování adekvátních metod a forem výuky, hodnocení a komunikace s těmito žáky. 
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Dodatek k rámcovým vzdělávacím programům středního vzdělávání oborů vzdělání kategorie L5 
(nástavbové studium) 

12. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
a žáků nadaných1 

12.1 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci, kteří k naplnění svých 
vzdělávacích možností nebo k uplatnění a užívání svých práv na vzdělávání na rovnoprávném základě 
s ostatními potřebují poskytnutí podpůrných opatření2. Tito žáci mají právo na bezplatné poskytování 
podpůrných opatření z výčtu uvedeného v § 16 školského zákona (ŠZ) Podpůrná opatření realizuje škola 
a školské zařízení. 

Podpůrná opatření se podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti člení do pěti stupňů. 
Podpůrná opatření prvního stupně lze uplatnit i bez doporučení školského poradenského zařízení 
a nemají normovanou finanční náročnost. Podpůrná opatření druhého až pátého stupně může škola nebo 
školské zařízení uplatnit pouze s doporučením školského poradenského zařízení (ŠPZ) 
a s informovaným souhlasem zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka. Začlenění podpůrných 
opatření do jednotlivých stupňů stanoví Příloha č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb.3 (dále jen vyhláška). Různé 
druhy nebo stupně podpůrných opatření lze kombinovat za podmínek daných ŠZ a vyhláškou. 

Závazný rámec pro obsahové a organizační zajištění odborného vzdělání všech žáků tvoří RVP pro 
jednotlivé obory vzdělání, na jejichž základě školy zpracují svůj ŠVP. Pro žáky s přiznanými 
podpůrnými opatřeními prvního stupně je ŠVP podkladem pro zpracování plánu pedagogické podpory 
(PLPP) a pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními od druhého stupně je podkladem pro tvorbu 
individuálního vzdělávacího plánu (IVP). PLPP a IVP zpracovává škola. 

Při poskytování podpůrných opatření je možné zohlednit také § 67 odst. 2 ŠZ, který uvádí, že ředitel 
školy může ze závažných důvodů, zejména zdravotních, uvolnit žáka na žádost zcela nebo zčásti 
z vyučování některého předmětu. Žák uvedený v § 16 odst. 9 ŠZ může být uvolněn (nebo nemusí být 
hodnocen) také z provádění některých činností, ovšem nemůže být uvolněn z předmětu rozhodujícího 
pro odborné zaměření absolventa. Tzn., že žák nemůže být uvolněn z odborných teoretických 
i praktických předmětů (tj. příslušných cvičení, odborného výcviku, učební a odborné praxe) nezbytných 
pro dosažení odborných kompetencí a výsledků vzdělávání vymezených příslušným RVP a ŠVP, 
z předmětů nebo obsahových částí propedeutických pro odborné vzdělávání a pro získání požadovaných 
gramotností nebo předmětů a obsahových částí závěrečné zkoušky, závěrečné zkoušky s výučním 
listem, maturitní zkoušky a absolutoria v konzervatoři. V případě potřeby škola nabídne žákovi taková 
podpůrná opatření, která mu umožní zvládnout odborné vzdělávání v celém rozsahu a úspěšně vykonat 
závěrečnou nebo maturitní zkoušku (úpravu podmínek závěrečné a maturitní zkoušky a absolutoria 
v konzervatoři pro žáky se SVP stanoví příslušné prováděcí předpisy vč. vyhlášky č. 27/2016 Sb.). 
Žákovi, který nemůže zvládnout vzdělávání v daném oboru vzdělání z vážných zdravotních nebo jiných 
důvodů, škola nabídne po poradě se ŠPZ a zástupci nezletilého žáka, popř. s jinými institucemi, jiný, 

                                                           
1. Tato kapitola je zpracována obecně pro všechny RVP středního odborného vzdělávání. Škola ji rozpracuje do 
svého ŠVP s ohledem na obor vzdělání, typ žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných a na 
další vzdělávací podmínky. 
2 Zákon č. 82/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.  
3 Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění 
pozdějších předpisů. 
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pro něj vhodnější obor vzdělání (tato nabídka je učiněna žákovi včas, jakmile škola zjistí závažné 
překážky ke vzdělávání žáka v daném oboru vzdělání).  
Nezbytným předpokladem pro přijetí ke vzdělávání a zvládnutí požadavků na odborné vzdělání 
v jednotlivých oborech je splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazečů 
o vzdělávání na střední škole. Požadavky na zdravotní způsobilost uchazečů o vzdělávání na střední 
škole jsou stanoveny v příloze k Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, 
středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů  

Žákům mohou být poskytnuty podle jejich potřeb a na doporučení ŠPZ i další druhy podpůrných 
opatření, např. využití asistenta pedagoga, speciálního pedagoga a dalších odborníků (tlumočníka 
českého znakového jazyka, přepisovatele pro neslyšící aj.), poskytnutí kompenzačních pomůcek 
a speciálních didaktických prostředků, úprava materiálních a organizačních podmínek výuky nebo 
úprava podmínek přijímání a ukončování vzdělávání. Pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními 
může být v souladu s principy individualizace a diferenciace vzdělávání zařazována do IVP na 
doporučení ŠPZ speciálně pedagogická intervence4 nebo pedagogická intervence5. Počet vyučovacích 
hodin předmětů speciálně pedagogické péče je v závislosti na stupni podpory stanoven v Příloze č. 1 
k vyhlášce. Časová dotace na předměty speciálně pedagogické péče je poskytována nad rámec časové 
dotace stanovené RVP. 

Podle potřeb žáků lze zvolit odlišnou délku vyučovací hodiny, pokud to umožňuje RVP (§ 26 odst. 1b) 
ŠZ). Ve výjimečných případech může ředitel školy vzdělávání prodloužit, nejvýše však o 2 školní roky 
(§ 16 odst. 2b) ŠZ). 
 

12.2  Vzdělávání nadaných žáků 

V souladu se zněním ŠZ § 17 je povinností škol a školských zařízení vytvářet podmínky pro rozvoj 
nadání žáků. Výuka by měla podněcovat rozvoj potenciálu žáků včetně různých druhů nadání a být 
zaměřena na to, aby se tato nadání mohla ve škole projevit a rozvíjet. 
Za nadaného žáka se podle § 27 odst. 1 vyhlášky považuje především žák, který při adekvátní podpoře 
vykazuje ve srovnání s vrstevníky vysokou úroveň v jedné či více oblastech rozumových schopností, 
v pohybových, manuálních, uměleckých nebo sociálních dovednostech. Za žáka mimořádně nadaného 
se pak považuje především 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 (§ 27 odst. 2 vyhlášky).  
Standardně se v odborném vzdělávání sleduje nadání u žáků skupiny uměleckých oborů, kde je 
povinnou součástí přijímacího řízení talentová zkouška. Jejich vzdělávání včetně organizace výuky 
(vytváření skupin nebo oddělení) se řídí v plném rozsahu příslušným RVP a vyhláškou č. 13/2005 Sb.6 
Ovšem i zde se mohou vyskytnout žáci, kteří svými schopnostmi převyšují ostatní a lze je označit za 
mimořádně nadané.  
Zjišťování mimořádného nadání a vzdělávacích potřeb mimořádně nadaného žáka provádí ŠPZ ve 
spolupráci se školou, která žáka vzdělává. Jestliže se u žáka projevuje vyhraněný typ nadání (v oblasti 
pohybové, umělecké, manuální), vyjadřuje se ŠPZ zejména ke specifikům jeho osobnosti, která mohou 
mít vliv na průběh jeho vzdělávání, zatímco míru žákova nadání zhodnotí odborník v příslušném oboru. 
Žákovi s mimořádným nadáním může škola povolit vzdělávání podle IVP nebo ho přeřadit na základě 
zkoušek do vyššího ročníku bez absolvování předchozího ročníku (§ 17 odst. 3 ŠZ; § 28 – § 31 
vyhlášky). 

                                                           
4 Pod pojmem „speciálně pedagogická intervence“ se rozumí zajištění předmětů speciálně pedagogické péče pro 

žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními, které jsou zaměřeny na oblast logopedických obtíží, řečové výchovy, 
nácviku sociální komunikace, zrakové stimulace apod. 

5 Pod pojmem „pedagogická intervence“ se rozumí vzdělávání žáka s přiznanými podpůrnými opatřeními ve 
vyučovacích předmětech, v nichž je třeba zlepšit jeho výsledky učení, případně kompenzovat nedostatečnou 
domácí přípravu na výuku. 

6 Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů. 
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Nadání, případně mimořádné nadání žáka se může projevit i v jiných než uměleckých oborech vzdělání. 
Může se jednat například o nadání vztahující se k výkonům speciálních manuálních nebo kognitivních 
činností, které žák v základním vzdělávání nevykonával, protože zde nebyly předmětem, resp. obsahem 
vzdělávání, a tento typ nadání tudíž nemohl být u žáka identifikován. Mohou to být i žáci vysoce 
motivovaní ke studiu daného oboru a povolání nebo příslušné technické aj. oblasti vědy a techniky. Je 
žádoucí věnovat těmto žákům zvýšenou pozornost a využívat pro rozvoj jejich nadání také podpůrná 
opatření vymezená pro vzdělávání těchto žáků ŠZ a vyhláškou. Jedná se nejen o vzdělávání podle IVP 
u žáků s diagnostikovaným mimořádným nadáním, ale také o možnost rozšířit obsah vzdělávání, popř. 
i výstupy vzdělávání, nad RVP a ŠVP, vytvářet skupiny nadaných žáků z různých ročníků, umožnit 
žákům účastnit se výuky ve vyšším ročníku, popř. se paralelně vzdělávat formou stáží na jiné škole 
včetně VOŠ (popř. na vysoké škole) nebo na odborných pracovištích, účastnit se studijních a jiných 
pobytů v zahraničí (např. v rámci programu ERASMUS+), zapojovat je do různých projektů (školních 
i projektů sociálních partnerů), soutěží a jiných aktivit rozvíjejících nadání žáků.  

12.3 Systém péče o žáky se SVP a žáky nadané ve škole 

Ve ŠVP škola popíše systém péče o žáky se SVP a žáky nadané vzhledem k charakteru oboru vzdělání 
a podmínkám vzdělávání.  
Zejména stanoví: 

 pravidla, postup tvorby, realizace a vyhodnocování PLPP; 

 pravidla, postup tvorby, realizace a vyhodnocování IVP pro žáky se SVP, popř. i pro žáky 
mimořádně nadané; 

 systém vyhledávání a podpory žáků nadaných a žáků mimořádně nadaných. 

Uvede (nebo stanoví pravidla pro poskytování) další formy podpory kromě podpůrných opatření 
uvedených v ŠZ, pokud je poskytuje, nebo bude poskytovat, např. speciální podpory žákům ze 
znevýhodněného sociálního nebo z odlišného kulturního prostředí, motivační nebo prospěchová 
stipendia poskytovaná školou ve spolupráci se zaměstnavateli nebo s dalšími subjekty. Pokud bude 
žákům se SVP poskytována speciálně pedagogická péče, mohou být součástí ŠVP také učební osnovy 
příslušných předmětů; příklady konkrétních zaměření předmětů speciálně pedagogické péče jsou 
uvedeny v Příloze č. 1 k vyhlášce.  
Je vhodné určit ve škole pracovníka, který se bude komplexně věnovat vzdělávání žáků se SVP, sledovat 
využívání a vyhodnocování poskytovaných podpůrných opatření, komunikovat se ŠPZ, žáky a rodiči 
nezletilých žáků, s dalšími pracovníky školy (např. s učiteli příslušných vyučovacích předmětů, 
koordinátory a instruktory praktického vyučování u zaměstnavatelů, výchovným poradcem nebo 
školním psychologem), popř. s dalšími institucemi (§ 10 a § 11 vyhlášky); v případě poskytování 
podpůrných opatření druhého a vyšších stupňů má škola povinnost určit pedagogického pracovníka 
odpovídajícího za spolupráci se ŠPZ. Podobně je vhodné ustanovit pracovníka i pro péči o nadané 
a mimořádně nadané žáky. 
Pro dosažení úspěšnosti při vzdělávání těchto žáků je třeba zejména: 

 povzbuzovat žáky při případných neúspěších a posilovat jejich motivaci k učení; 
 uplatňovat formativní hodnocení žáků;  
 poskytovat pomoc při osvojování si vhodných učebních způsobů a postupů se zřetelem 

k individuálním obtížím jednotlivců;  
 věnovat pozornost začleňování těchto žáků do běžného kolektivu a vytváření pozitivního klimatu 

ve třídě a ve škole;  
 spolupracovat s odbornými institucemi, tj. se ŠPZ a odbornými pracovníky školního poradenského 

pracoviště, v případě potřeby také s odborníky mimo oblast školství (odbornými lékaři nebo 
pracovníky z oblasti sociálně právní ochrany žáka apod.); 

 spolupracovat s dalšími sociálními partnery školy, zejména s rodiči žáků (jak žáků se SVP při řešení 
individuálních zdravotních či učebních obtíží žáků, tak s ostatními rodiči) a také se základními 
školami, ve kterých žáci plnili povinnou školní docházku (zjistit, jaká podpora byla žákovi 
poskytována na základní škole); 
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 spolupracovat se zaměstnavateli při zajišťování praktické části přípravy na povolání (odborného 
výcviku, učební a odborné praxe) nebo při hledání možností prvního pracovního uplatnění 
absolventů se zdravotním postižením; je vhodné seznámit zaměstnavatele, u něhož se bude 
realizovat praktická výuka žáků se SVP, a zejména instruktora dané skupiny, se specifiky vzdělávání 
těchto žáků a přístupu k nim; 

 realizovat další vzdělávání učitelů všech předmětů zaměřené na vzdělávání žáků se SVP (i žáků 
nadaných) a uplatňování adekvátních metod a forem výuky, hodnocení a komunikace s těmito žáky. 
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Dodatek k rámcovým vzdělávacím programům středního vzdělávání oborů vzdělání kategorie C 
(praktická škola) 

9 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků 
nadaných1 

9.1 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci, kteří k naplnění svých 
vzdělávacích možností nebo k uplatnění a užívání svých práv na vzdělávání na rovnoprávném základě 
s ostatními potřebují poskytnutí podpůrných opatření2. Tito žáci mají právo na bezplatné poskytování 
podpůrných opatření z výčtu uvedeného v § 16 školského zákona (ŠZ) Podpůrná opatření realizuje škola 
a školské zařízení. 

Podpůrná opatření se podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti člení do pěti stupňů. 
Podpůrná opatření prvního stupně lze uplatnit i bez doporučení školského poradenského zařízení 
a nemají normovanou finanční náročnost. Podpůrná opatření druhého až pátého stupně může škola nebo 
školské zařízení uplatnit pouze s doporučením školského poradenského zařízení (ŠPZ) 
a s informovaným souhlasem zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka. Začlenění podpůrných 
opatření do jednotlivých stupňů stanoví Příloha č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb.3 (dále jen vyhláška). Různé 
druhy nebo stupně podpůrných opatření lze kombinovat za podmínek daných ŠZ a vyhláškou. 

Závazný rámec pro obsahové a organizační zajištění odborného vzdělání všech žáků tvoří RVP pro 
jednotlivé obory vzdělání, na jejichž základě školy zpracují svůj ŠVP. Pro žáky s přiznanými 
podpůrnými opatřeními prvního stupně je ŠVP podkladem pro zpracování plánu pedagogické podpory 
(PLPP) a pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními od druhého stupně je podkladem pro tvorbu 
individuálního vzdělávacího plánu (IVP). PLPP a IVP zpracovává škola. 

Při poskytování podpůrných opatření je možné zohlednit také § 67 odst. 2 ŠZ, který uvádí, že ředitel 
školy může ze závažných důvodů, zejména zdravotních, uvolnit žáka na žádost zcela nebo zčásti 
z vyučování některého předmětu. Žák uvedený v § 16 odst. 9 ŠZ může být uvolněn (nebo nemusí být 
hodnocen) také z provádění některých činností, ovšem nemůže být uvolněn z předmětu rozhodujícího 
pro odborné zaměření absolventa. Tzn., že žák nemůže být uvolněn z odborných teoretických 
i praktických předmětů (tj. příslušných cvičení, odborného výcviku, učební a odborné praxe) nezbytných 
pro dosažení odborných kompetencí a výsledků vzdělávání vymezených příslušným RVP a ŠVP, 
z předmětů nebo obsahových částí propedeutických pro odborné vzdělávání a pro získání požadovaných 
gramotností nebo předmětů a obsahových částí závěrečné zkoušky, závěrečné zkoušky s výučním 
listem, maturitní zkoušky a absolutoria v konzervatoři. V případě potřeby škola nabídne žákovi taková 
podpůrná opatření, která mu umožní zvládnout odborné vzdělávání v celém rozsahu a úspěšně vykonat 
závěrečnou nebo maturitní zkoušku (úpravu podmínek závěrečné a maturitní zkoušky a absolutoria 
v konzervatoři pro žáky se SVP stanoví příslušné prováděcí předpisy vč. vyhlášky č. 27/2016 Sb.). 

                                                           
1 Tato kapitola je zpracována obecně pro všechny RVP středního odborného vzdělávání. Škola ji rozpracuje do 
svého ŠVP s ohledem na obor vzdělání, typ žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných a na 
další vzdělávací podmínky. 
2 Zákon č. 82/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.  
3 Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění 
pozdějších předpisů. 
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Žákovi, který nemůže zvládnout vzdělávání v daném oboru vzdělání z vážných zdravotních nebo jiných 
důvodů, škola nabídne po poradě se ŠPZ a zástupci nezletilého žáka, popř. s jinými institucemi, jiný, 
pro něj vhodnější obor vzdělání (tato nabídka je učiněna žákovi včas, jakmile škola zjistí závažné 
překážky ke vzdělávání žáka v daném oboru vzdělání).  
Nezbytným předpokladem pro přijetí ke vzdělávání a zvládnutí požadavků na odborné vzdělání 
v jednotlivých oborech je splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazečů 
o vzdělávání na střední škole. Požadavky na zdravotní způsobilost uchazečů o vzdělávání na střední 
škole jsou stanoveny v příloze k Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, 
středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů  

Žákům mohou být poskytnuty podle jejich potřeb a na doporučení ŠPZ i další druhy podpůrných 
opatření, např. využití asistenta pedagoga, speciálního pedagoga a dalších odborníků (tlumočníka 
českého znakového jazyka, přepisovatele pro neslyšící aj.), poskytnutí kompenzačních pomůcek 
a speciálních didaktických prostředků, úprava materiálních a organizačních podmínek výuky nebo 
úprava podmínek přijímání a ukončování vzdělávání. Pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními 
může být v souladu s principy individualizace a diferenciace vzdělávání zařazována do IVP na 
doporučení ŠPZ speciálně pedagogická intervence4 nebo pedagogická intervence5. Počet vyučovacích 
hodin předmětů speciálně pedagogické péče je v závislosti na stupni podpory stanoven v Příloze č. 1 
k vyhlášce. Časová dotace na předměty speciálně pedagogické péče je poskytována nad rámec časové 
dotace stanovené RVP. 

Podle potřeb žáků lze zvolit odlišnou délku vyučovací hodiny, pokud to umožňuje RVP (§ 26 odst. 1b) 
ŠZ). Ve výjimečných případech může ředitel školy vzdělávání prodloužit, nejvýše však o 2 školní roky 
(§ 16 odst. 2b) ŠZ). 
 

9.2 Vzdělávání nadaných žáků 

V souladu se zněním ŠZ § 17 je povinností škol a školských zařízení vytvářet podmínky pro rozvoj 
nadání žáků. Výuka by měla podněcovat rozvoj potenciálu žáků včetně různých druhů nadání a být 
zaměřena na to, aby se tato nadání mohla ve škole projevit a rozvíjet. 
Za nadaného žáka se podle § 27 odst. 1 vyhlášky považuje především žák, který při adekvátní podpoře 
vykazuje ve srovnání s vrstevníky vysokou úroveň v jedné či více oblastech rozumových schopností, 
v pohybových, manuálních, uměleckých nebo sociálních dovednostech. Za žáka mimořádně nadaného 
se pak považuje především 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 (§ 27 odst. 2 vyhlášky).  
Standardně se v odborném vzdělávání sleduje nadání u žáků skupiny uměleckých oborů, kde je 
povinnou součástí přijímacího řízení talentová zkouška. Jejich vzdělávání včetně organizace výuky 
(vytváření skupin nebo oddělení) se řídí v plném rozsahu příslušným RVP a vyhláškou č. 13/2005 Sb.6 
Ovšem i zde se mohou vyskytnout žáci, kteří svými schopnostmi převyšují ostatní a lze je označit za 
mimořádně nadané.  
Zjišťování mimořádného nadání a vzdělávacích potřeb mimořádně nadaného žáka provádí ŠPZ ve 
spolupráci se školou, která žáka vzdělává. Jestliže se u žáka projevuje vyhraněný typ nadání (v oblasti 
pohybové, umělecké, manuální), vyjadřuje se ŠPZ zejména ke specifikům jeho osobnosti, která mohou 
mít vliv na průběh jeho vzdělávání, zatímco míru žákova nadání zhodnotí odborník v příslušném oboru. 
Žákovi s mimořádným nadáním může škola povolit vzdělávání podle IVP nebo ho přeřadit na základě 

                                                           
4 Pod pojmem „speciálně pedagogická intervence“ se rozumí zajištění předmětů speciálně pedagogické péče pro 

žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními, které jsou zaměřeny na oblast logopedických obtíží, řečové výchovy, 
nácviku sociální komunikace, zrakové stimulace apod. 

5 Pod pojmem „pedagogická intervence“ se rozumí vzdělávání žáka s přiznanými podpůrnými opatřeními ve 
vyučovacích předmětech, v nichž je třeba zlepšit jeho výsledky učení, případně kompenzovat nedostatečnou 
domácí přípravu na výuku. 

6 Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů. 
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zkoušek do vyššího ročníku bez absolvování předchozího ročníku (§ 17 odst. 3 ŠZ; § 28 – § 31 
vyhlášky). 
Nadání, případně mimořádné nadání žáka se může projevit i v jiných než uměleckých oborech vzdělání. 
Může se jednat například o nadání vztahující se k výkonům speciálních manuálních nebo kognitivních 
činností, které žák v základním vzdělávání nevykonával, protože zde nebyly předmětem, resp. obsahem 
vzdělávání, a tento typ nadání tudíž nemohl být u žáka identifikován. Mohou to být i žáci vysoce 
motivovaní ke studiu daného oboru a povolání nebo příslušné technické aj. oblasti vědy a techniky. Je 
žádoucí věnovat těmto žákům zvýšenou pozornost a využívat pro rozvoj jejich nadání také podpůrná 
opatření vymezená pro vzdělávání těchto žáků ŠZ a vyhláškou. Jedná se nejen o vzdělávání podle IVP 
u žáků s diagnostikovaným mimořádným nadáním, ale také o možnost rozšířit obsah vzdělávání, popř. 
i výstupy vzdělávání, nad RVP a ŠVP, vytvářet skupiny nadaných žáků z různých ročníků, umožnit 
žákům účastnit se výuky ve vyšším ročníku, popř. se paralelně vzdělávat formou stáží na jiné škole 
včetně VOŠ (popř. na vysoké škole) nebo na odborných pracovištích, účastnit se studijních a jiných 
pobytů v zahraničí (např. v rámci programu ERASMUS+), zapojovat je do různých projektů (školních 
i projektů sociálních partnerů), soutěží a jiných aktivit rozvíjejících nadání žáků.  

9.3 Systém péče o žáky se SVP a žáky nadané ve škole 

Ve ŠVP škola popíše systém péče o žáky se SVP a žáky nadané vzhledem k charakteru oboru vzdělání 
a podmínkám vzdělávání.  
Zejména stanoví: 

 pravidla, postup tvorby, realizace a vyhodnocování PLPP; 

 pravidla, postup tvorby, realizace a vyhodnocování IVP pro žáky se SVP, popř. i pro žáky 
mimořádně nadané; 

 systém vyhledávání a podpory žáků nadaných a žáků mimořádně nadaných. 

Uvede (nebo stanoví pravidla pro poskytování) další formy podpory kromě podpůrných opatření 
uvedených v ŠZ, pokud je poskytuje, nebo bude poskytovat, např. speciální podpory žákům ze 
znevýhodněného sociálního nebo z odlišného kulturního prostředí, motivační nebo prospěchová 
stipendia poskytovaná školou ve spolupráci se zaměstnavateli nebo s dalšími subjekty.  Pokud bude 
žákům se SVP poskytována speciálně pedagogická péče, mohou být součástí ŠVP také učební osnovy 
příslušných předmětů; příklady konkrétních zaměření předmětů speciálně pedagogické péče jsou 
uvedeny v Příloze č. 1 k vyhlášce.   
Je vhodné určit ve škole pracovníka, který se bude komplexně věnovat vzdělávání žáků se SVP, sledovat 
využívání a vyhodnocování poskytovaných podpůrných opatření, komunikovat se ŠPZ, žáky a rodiči 
nezletilých žáků, s dalšími pracovníky školy (např. s učiteli příslušných vyučovacích předmětů, 
koordinátory a instruktory praktického vyučování u zaměstnavatelů, výchovným poradcem nebo 
školním psychologem), popř. s dalšími institucemi (§ 10 a § 11 vyhlášky); v případě poskytování 
podpůrných opatření druhého a vyšších stupňů má škola povinnost určit pedagogického pracovníka 
odpovídajícího za spolupráci se ŠPZ. Podobně je vhodné ustanovit pracovníka i pro péči o nadané 
a mimořádně nadané žáky. 
Pro dosažení úspěšnosti při vzdělávání těchto žáků je třeba zejména: 

 povzbuzovat žáky při případných neúspěších a posilovat jejich motivaci k učení; 
 uplatňovat formativní hodnocení žáků;  
 poskytovat pomoc při osvojování si vhodných učebních způsobů a postupů se zřetelem 

k individuálním obtížím jednotlivců;  
 věnovat pozornost začleňování těchto žáků do běžného kolektivu a vytváření pozitivního klimatu 

ve třídě a ve škole;  
 spolupracovat s odbornými institucemi, tj. se ŠPZ a odbornými pracovníky školního poradenského 

pracoviště, v případě potřeby také s odborníky mimo oblast školství (odbornými lékaři nebo 
pracovníky z oblasti sociálně právní ochrany žáka apod.); 

 spolupracovat s dalšími sociálními partnery školy, zejména s rodiči žáků (jak žáků se SVP při řešení 
individuálních zdravotních či učebních obtíží žáků, tak s ostatními rodiči) a také se základními 
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školami, ve kterých žáci plnili povinnou školní docházku (zjistit, jaká podpora byla žákovi 
poskytována na základní škole); 

 spolupracovat se zaměstnavateli při zajišťování praktické části přípravy na povolání (odborného 
výcviku, učební a odborné praxe) nebo při hledání možností prvního pracovního uplatnění 
absolventů se zdravotním postižením; je vhodné seznámit zaměstnavatele, u něhož se bude 
realizovat praktická výuka žáků se SVP, a zejména instruktora dané skupiny se specifiky vzdělávání 
těchto žáků a přístupu k nim; 

 realizovat další vzdělávání učitelů všech předmětů zaměřené na vzdělávání žáků se SVP (i žáků 
nadaných) a uplatňování adekvátních metod a forem výuky, hodnocení a komunikace s těmito žáky. 

 
 

 

 
 

 

 

 


