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Část D 
 

8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
 

Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením 
(tělesným, zrakovým, sluchovým, mentálním, autismem, vadami řeči, souběžným postižením více 
vadami a vývojovými poruchami učení nebo chování), žáci se zdravotním znevýhodněním 
(zdravotním oslabením, dlouhodobým onemocněním a lehčími zdravotními poruchami vedoucími 
k poruchám učení a chování) a žáci se sociálním  znevýhodněním (z rodinného prostředí s nízkým 
sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy, s nařízenou ústavní výchovou 
nebo uloženou ochrannou výchovou a žáci v postavení azylantů a účastníků řízení o udělení azylu). 
 
8.1  Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním 

Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním se uskutečňuje: 
-  ve školách samostatně zřízených pro tyto žáky; 
-  v samostatných třídách, odděleních nebo studijních skupinách s upravenými vzdělávacími 

programy; 
-  formou individuální integrace do běžných tříd.18  

Ve všech organizačních formách vzdělávání je nutné vytvářet žákům podmínky pro jejich 
úspěšné vzdělávání a uspokojování jejich speciálních vzdělávacích potřeb.   

Z důvodu zdravotního postižení nebo zdravotního znevýhodnění žáků je třeba uplatňovat při 
jejich vzdělávání kombinace speciálně pedagogických postupů a alternativních metod 
s modifikovanými metodami používanými ve vzdělávání běžné populace. Tyto metody nacházejí 
uplatnění zejména při rozvíjení rozumových schopností, orientačních dovedností, zlepšování sociální 
komunikace a dalších specifických dovedností žáků. 

Základní vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním vyžaduje 
odbornou připravenost pedagogických pracovníků, podnětné a vstřícné školní prostředí, které za 
přispění všech podpůrných opatření19 umožňuje žákům rozvíjení jejich vnitřního potenciálu, směruje 
je k celoživotnímu učení, k odpovídajícímu pracovnímu uplatnění, a tím podporuje jejich sociální 
integraci. 

RVP ZV stanovuje odpovídající podmínky pro vzdělávání žáků se zdravotním postižením 
a zdravotním znevýhodněním a je východiskem pro tvorbu ŠVP. Vytvořené ŠVP jsou podkladem pro 
tvorbu individuálních vzdělávacích plánů. 

Na úrovni ŠVP je možné přizpůsobit a upravit vzdělávací obsah základního vzdělávání pro tyto 
žáky tak, aby bylo dosahováno souladu mezi vzdělávacími požadavky a skutečnými možnostmi těchto 
žáků. Ze stejného důvodu je možno stanovit i odlišnou délku vyučovací hodiny. Do ŠVP se zařazují 
speciální vyučovací předměty a předměty speciálně pedagogické péče odpovídající speciálním 
vzdělávacím potřebám žáků podle druhu zdravotního postižení nebo zdravotního znevýhodnění. Jde 
zejména o logopedickou péči, znakový jazyk, prostorovou orientaci a samostatný pohyb zrakově 
postižených, zrakovou stimulaci, práci s optickými pomůckami, čtení a psaní Braillova 
písma, zdravotní tělesnou výchovu, komunikační a sociální dovednosti apod. ŠVP současně uvádí, 
jakých kompenzačních a didaktických pomůcek, speciálních učebnic, výukových programů je ve 
vzdělávání využíváno. 

Při diagnostikování speciálních vzdělávacích potřeb a posuzování možností žáků se zdravotním 
postižením a zdravotním znevýhodněním a při jejich vzdělávání poskytují se souhlasem rodičů nebo 
zákonných zástupců žáka pomoc střediska výchovné péče, školská poradenská zařízení zařazená do 
rejstříku škol a školských zařízení (pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra 
                                                      
18  § 16 odst. 8 zákona č. 561/2004 Sb. 
19  § 1 odst. 2 vyhlášky č. 73/2005 Sb. 
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aj.) a odborní pracovníci školního poradenského pracoviště (zejména speciální pedagog nebo 
psycholog). 
 
Podmínky vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním 

Při plánování a realizaci vzdělávacího procesu je třeba vycházet z konkrétního zjištění a popisu 
speciálních vzdělávacích potřeb a možností žáků. Přestože lze nalézt v jednotlivých skupinách žáků se 
zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním společné charakteristiky vzdělávacích potřeb 
a stejný druh speciálně pedagogické podpory, je třeba mít na zřeteli fakt, že se žáci jako jednotlivci ve 
svých individuálních vzdělávacích potřebách a možnostech liší. Proto i výuka předmětů speciálně 
pedagogické péče probíhá v souladu s principy individualizace a diferenciace vzdělávání.   

Pro úspěšné vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním je 
potřebné zabezpečit tyto podmínky: 

- uplatňovat zdravotní hlediska a respektovat individualitu a potřeby žáka;  

- umožnit využívat všech podpůrných opatření20 při vzdělávání žáků; 

- uplatňovat princip diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při organizaci činností, 
při stanovování obsahu, forem i metod výuky; 

- zabezpečit odbornou výuku předmětů speciálně pedagogické péče; 

- zohlednit druh, stupeň a míru postižení nebo znevýhodnění při hodnocení výsledků vzdělávání; 

- odstraňovat architektonické bariéry a provádět potřebné změny, případně úpravy školního 
prostředí; 

- spolupracovat s rodiči nebo zákonnými zástupci žáka, školskými poradenskými zařízeními 
a odbornými pracovníky školního poradenského pracoviště, v případě potřeby spolupracovat 
s odborníky z jiných resortů (zejména při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů); 

- spolupracovat s ostatními školami, které vzdělávají žáky se zdravotním postižením 
a zdravotním znevýhodněním;  

- podporovat nadání a talent žáků vytvářením vhodné vzdělávací nabídky. 

Další podmínky týkající se vzdělávání žáků se zdravotním postižením:  
- umožnit využití vyšší časové dotace (ve všech ročnících) k posílení předmětů, které vzhledem 

k postižení žáků vyšší časovou dotaci vyžadují; 

- umožnit využití maximální týdenní časové dotace stanovené pro jednotlivé ročníky ve školském 
zákoně21 k zařazení předmětů speciálně pedagogické péče; 

- upravit a formulovat očekávané výstupy vzdělávacích oborů v jednotlivých obdobích22 tak, aby 
byly pro tyto žáky z hlediska jejich možností reálné a splnitelné, a těmto výstupům přizpůsobit 
i výběr učiva; 

- umožnit ve ŠVP – pokud zdravotní postižení žáka (žáků) objektivně neumožňuje realizaci 
vzdělávacího obsahu některého vzdělávacího oboru RVP ZV nebo jeho části – nahradit 
příslušný vzdělávací obsah nebo jeho část příbuzným, případně jiným vzdělávacím obsahem, 
který lépe vyhovuje jeho (jejich) vzdělávacím možnostem (viz poznámky k RUP); 

- uplatňovat alternativní formy komunikace – znaková řeč, Braillovo písmo, náhradní formy 
komunikace; 

- umožnit v případě potřeby, v souladu s právními předpisy, působení asistenta pedagoga ve třídě 
nebo studijní skupině. 

                                                      
20  § 1 odst. 2 vyhlášky č. 73/2005 Sb. 
21  § 26 odst. 2 zákon  č. 561/2004 Sb.  
22  V případě desetileté školní docházky se na 1. stupni dělí období: 1. období 1.-3. ročník, 2. období 4.-6. ročník. 
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8.2  Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním 

Do této skupiny patří žáci23, kteří pocházejí z prostředí sociálně nebo kulturně a jazykově 
odlišného od prostředí, v němž vyrůstají žáci pocházející z majoritní populace. Jsou to žáci z různých 
u nás již žijících menšin nebo žáci přicházející k nám v rámci migrace (především azylanti a účastníci 
řízení o udělení azylu). Počet těchto žáků se ve školách stále zvyšuje. Někteří z těchto žáků se bez 
závažnějších problémů integrují do běžné školy, jiní se mohou setkávat s různými obtížemi pro svou 
jazykovou odlišnost nebo proto, že jsou hluboce ovlivněni svými rodinami a jejich kulturními vzorci, 
projevujícími se v chování, jednání, odlišné hodnotové stupnici, stylu života, pojetí výchovy dětí, 
vztahu ke vzdělání apod. Žáci z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním a ekonomickým 
postavením jsou častěji ohroženi sociálně patologickými jevy. Proto je nezbytné i všem těmto žákům 
věnovat specifickou péči v rozsahu, který potřebují. 

Hlavním problémem při vzdělávání žáků z kulturně odlišného prostředí již od vstupu do školy 
je ve většině případů jejich nedostatečná znalost vzdělávacího jazyka, což je příznačné pro většinu 
příslušníků menšin a etnik, u nichž vzdělávání neprobíhá v jejich mateřském jazyce. U těchto žáků 
bude proto nutné nejen věnovat pozornost osvojení českého jazyka, ale i seznámení s českým 
prostředím, jeho kulturními zvyklostmi a tradicemi. Na druhé straně je však třeba zajistit těmto žákům, 
ve shodě se školským zákonem a za podmínek stanovených tímto zákonem, vzdělávání v jazyce 
příslušné národnostní menšiny a zajistit možnost získávat v průběhu školní docházky i takové 
informace, které jim umožní vybírat si z nich prvky pro budování své vlastní identity. K tomu je 
potřebné doplnit vzdělávací obsah specifickými materiály o historii, kultuře a tradicích jejich 
národnosti. 

Dlouhodobým cílem školy musí být integrace žáků z odlišného kulturního a sociálně 
znevýhodňujícího prostředí, ochrana jejich minoritní kultury a podpora jejich úspěšnosti v majoritní 
společnosti. Proto je nezbytné, aby škola při přípravě ŠVP vnímala jinou národnost, etnicitu či 
hodnotovou orientaci všech svých žáků a v rámci možností pružně reagovala na jejich kulturní rozdíly, 
případně vypracovala pro tyto žáky individuální vzdělávací plány, které by jejich potřebám maximálně 
vyhovovaly. 

Podmínky vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním 

Pro úspěšné vzdělávání žáků z kulturně odlišného a mnohdy i sociálně znevýhodňujícího 
prostředí je nejdůležitějším činitelem především učitel, který své žáky i jejich rodinné prostředí dobře 
zná, dovede volit vhodné přístupy a vytvářet ve třídě i ve škole příznivé společenské klima. 

Škola musí využívat výukové postupy vhodné pro rozmanité učební styly žáků a různé způsoby 
organizace výuky, plánovat výuku tak, aby vycházela ze zájmů, zkušeností a potřeb žáků různých 
kultur, etnik a sociálního prostředí. 

Pro úspěšné vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním je potřebné zabezpečit tyto 
podmínky: 

- individuální nebo skupinovou péči; 

- přípravné třídy; 

- pomoc asistenta pedagoga; 

- menší počet žáků ve třídě;  

- odpovídající metody a formy práce; 

- specifické učebnice a materiály; 

- pravidelnou komunikaci a zpětnou vazbu; 

- spolupráci s psychologem, speciálním pedagogem – etopedem, sociálním pracovníkem, 
případně s dalšími odborníky. 

                                                      
23  § 16 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. 




