
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
 
Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením, žáci se 
zdravotním znevýhodněním a žáci se sociálním znevýhodněním. 
Při práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je nutná spolupráce školy, žáka, jeho rodičů a 
školského poradenského zařízení. 
V rámci školy jde pak především o spolupráci třídního učitele, ostatních vyučujících žáka, výchovného poradce 
a vedení školy. Tito jmenovaní spolu s pracovníky školských poradenských zařízení budou spolupracovat při 
řešení problémů týkajících se vzdělávání těchto dětí. Velký význam pro úspěšné vzdělávání má spolupráce a 
komunikace mezi školou a rodinou žáka. Za nutné také považujeme stálé zkvalitňování odbornosti 
pedagogických pracovníků. 
 
Zásady komunikace učitele s rodičem: 
• vytvoření klidné atmosféry (pochvala dítěte, optimismus) 
• dopřání dostatku času pro rozhovor s rodiči (vhodnost využití konzultačních hodin) 
• popsání (nehodnocení) situací, chování a příhod se žákem (nedávat dítěti „nálepky“) 
• uvádění zdrojů svých informací (totéž umožnit rodičům) 
• ujasnění si pojmů spolu s rodiči (nastolení „pravidel hry“) 
• uvádění konkrétních příkladů a objasňování svých stanovisek (rozebrat s rodiči možné souvislosti, uvést 

důvody, co vše učitel zvážil, než se rozhodl takto reagovat) 
• snaha citlivě rodičům poradit a nabídnout jim pomoc 
 
 
 



Vzdělávání žáků se zdravotním postižením 
 
Vycházíme ze zákona č. 561/2004,  vyhlášky č. 73/2005 a z RVP ZV, kapitoly č. 8, kde jsou popsány možnosti a 
podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 
O zařazení dítěte do školy rozhoduje ředitel po dohodě s rodiči či zákonnými zástupci žáka na základě 
lékařského a speciálně-pedagogického vyšetření a s přihlédnutím k možnostem školy (architektonické řešení, 
možnost asistenta pedagoga, počet žáků ve třídě, zkušenosti a vzdělání učitelského sboru, zabezpečení 
materiálně technickým vybavením školy, spolupráce se školským poradenským zařízením, spolupráce s rodiči 
apod.) i místním specifikům (dopravní obslužnost, dostupnost zdravotně sociální péče, vzdálenost jiné školy od 
bydliště dítěte a tak dále). 
Za nezbytnou spolupráci s odborným pracovištěm považujeme: 
• seznámení všech pedagogů, ale i spolužáků, s daným postižením žáka (možnost přednášek a konzultací 

vztahujícím se k postižení žáka) 
• dohoda s rodiči a odborným pracovištěm na možnostech úzké spolupráce 
• pomoc při vypracování individuálního vzdělávacího plánu 
• vysvětlení a ojasnění způsobu hodnocení žáka (slovní hodnocení, možnosti úlev) 
• zabezpečení potřebných kompenzačních a didaktických pomůcek 
• zajištění odborné literatury 
 
Zásady práce pro žáky se zdravotním postižením: 
• respektování zvláštností a možností žáka 
• včasné poskytnutí speciální pomoci (čím dříve, tím lepší výsledek práce) 
• dodržení jednotlivých vývojových etap (důležité je „nepřeskakovat“) 
• utvoření optimálního pracovního prostředí včetně vstřícné přátelské atmosféry 



• zajištění kompenzačních a didaktických pomůcek 
• užívání speciálních metody a forem při práci 
• dodržení zásady všestrannosti (dbáme na to, aby dítě mohlo své znevýhodnění kompenzovat i jinými 

činnostmi, v nichž je úspěšné) 
• dodržení zásady soustavnosti (snaha zapojit žáka do všech vzdělávacích aktivit) 
 
Vzdělávání žáků zdravotním znevýhodněním 
 
Vycházíme ze zákona č. 561/ 2004 a z vyhlášky č. 73/2005 
Při diagnóze specifické poruchy učení postupujeme následovně: 
• seznámíme všechny pedagogy s poruchou žáka a s jejími specifiky 
• dohodneme se s rodiči na možnostech úzké spolupráce, stanovíme termíny pravidelných schůzek (zpravidla 

jednou měsíčně), v případě potřeby budou schůzky častější 
• vysvětlíme vyučujícím způsoby hodnocení žáka a možnostmi úlev 
• vypracujeme individuální vzdělávací plán 
• seznámíme spolužáky s rozdílným způsobem hodnocení 
• zajistíme žákovi potřebné pomůcky 
• zajistíme docházení žáka do reedukačních kroužků, zřízených při škole 
 
Zásady pro práci s dětmi se specifickými poruchami učení: 
• kladení reálných cílů, postupné zvyšování nároků 
• podporování snahy, pochvala při sebemenším zlepšení výkonu, nedostatky neporovnávat s ostatními 
• dodržení častých přestávek, střídání pracovního tempa 



• odstranění rušivých vlivů při práci 
• navození příjemné a soustředěné atmosféry při práci 
• vyhledávání činností, ve kterých může být žák úspěšný 
• zařazování relaxačního cvičení 
 
Při práci s dětmi se specifickými poruchami učení je velmi důležité získat pro spolupráci jejich rodiče, bez kterých 
nelze dosáhnout úspěchu. Je třeba získat si jejich důvěru, poskytovat jim jasné a srozumitelné informace, 
podporovat a povzbuzovat je při nápravě specifické poruchy učení jejich dítěte. 

 
Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním 
 
Do této skupiny patří žáci, kteří pocházejí z prostředí sociálně, kulturně a jazykově odlišného. Hlavní problémem 
bývá zpravidla i nedostatečná znalost vzdělávacího jazyka. 
Pozornost je třeba při práci s těmito dětmi věnovat nejen osvojení českého jazyka, seznámení se s českým 
prostředím, kulturními zvyklostmi a tradicemi, ale ve shodě se školským zákonem umožnit těmto dětem 
budování jejich vlastní identity, která bude vycházet z jejich původního prostředí. 
Zásady pro práci s dětmi se sociálním znevýhodněním: 
• v případě potřeby vypracování individuálních vzdělávacích plánů 
• zajištění skupinové nebo individuální péče 
• snížení počtu žáků ve třídě 
• zajištění specifických učebnic a pomůcek 
• volba odpovídajících metod a forem práce 
• případná pomoc asistenta pedagoga 



• nastolení pravidelné spolupráce s rodinou a odborným pracovištěm 
• vytvoření příznivého klimatu pro tyto žáky ve školním prostředí 
 
 
Převzato a upraveno ze ŠVP ZŠ Lesní, Liberec 
 
 
Komentář: 
Z textu jsou patrné podmínky, činnosti a postupy, které je škola schopna žákům se speciálními vzdělávacími potřebami nabídnout. Navíc 
jsou zde zařazeny zásady pro komunikaci mezi učitelem a rodičem, kterou škola považuje v této problematice za velmi důležitou. 
 
 


