
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
 
Žáci se specifickými poruchami učení  

Žáci, u kterých se projevují příznaky některé z vývojových poruch učení, posíláme se 
souhlasem rodičů na vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny. Na základě vyšetření 
a doporučení poradny jsou pak tyto děti zařazovány do reedukační péče. S dětmi pracují 
vyškolené asistentky (na 1. stupni) a zkušené učitelky českého jazyka (na 2. stupni). Každý 
týden probíhá jedna vyučovací hodina pravidelné dyslektické  nápravy se souhlasem a za 
spolupráce rodičů. V případě, že pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně 
pedagogické centrum diagnostikuje vývojovou poruchu učení  je na žádost zákonných 
zástupců dítěte vypracován individuální vzdělávací plán, podle kterého se s dítětem v průběhu 
školního roku pracuje. V něm uvádíme závěry a doporučení z vyšetření v PPP, na co se 
konkrétně v reedukaci zaměříme, pomůcky, které se budou při nápravě používat, způsob 
hodnocení, termín reedukační péče, jméno paní učitelky, která bude s dítětem pracovat. Při 
klasifikaci těchto dětí přihlížíme k vývojové poruše a hodnotíme s tolerancí. 

Na základě doporučení PPP, SPC je možné vzdělávat žáka v určitém předmětu v jiném 
postupném ročníku. 

 
Žáci zrakově a sluchově postižení 

Vzdělávání žáků zrakově postižených bude probíhat ve třídách na 1. a 2. stupni školy 
formou individuální integrace. Žáci se budou vzdělávat podle zpracovaného učebního plánu 
běžných tříd a na základě individuálních vzdělávacích plánů. 

V rámci disponibilní dotace budou realizovány podle individuálních potřeb jednotlivých 
žáků předměty speciální péče – zejména:  
• prostorová orientace a samostatný pohyb zrakově a sluchově postižených 
• zraková a sluchová stimulace 
• práce s optickými pomůckami 
• logopedická péče 
• zdravotní tělesná výchova 

Rozvrh hodin a týdenní časové dotace budou jako dosud zpracovány na každý školní rok 
tak, aby byl naplněn učební plán daného ročníku ve spolupráci s SPC. Podle stupně postižení 
bude požadována přítomnost osobního asistenta, který bude pomáhat žákovi (jednomu či 
více) při přizpůsobení se školnímu prostředí, bude pomáhat učitelům při komunikaci 
s takovýmto dítětem, pomáhat při komunikaci dítěte s ostatními žáky a také při komunikaci 
školy s rodiči postiženého žáka. 
 
Žáci tělesné postižení 

Vzdělávání žáků tělesně postižených bude probíhat ve třídách na 1. a 2. stupni školy 
formou individuální integrace. Žáci se budou vzdělávat podle zpracovaného učebního plánu 
běžných tříd a na základě individuálních vzdělávacích plánů. Ve spolupráci a na doporučení 
speciálně pedagogického centra budou realizovány změny v učebním plánu, týkající se 
přeřazení žáka z tělesné výchovy do zdravotní tělesné výchovy, omezení ve výtvarné 
výchově, pracovních činnostech, případně v ostatních vyučovacích předmětech. Protože škola 
není bezbariérová, je nutné požadovat přítomnost osobního asistenta, který bude pomáhat 
žákovi (jednomu či více) při přizpůsobení se školnímu prostředí, bude pomáhat učitelům při 
komunikaci s takovýmto dítětem, pomáhat při komunikaci dítěte s ostatními žáky a také při 
komunikaci školy s rodiči postiženého žáka. Učitel musí žáky na přítomnost postiženého 
spolužáka předem připravit, stanovit pravidla chování a způsob komunikace ve třídě i mimo 
vyučování. 



 
Žáci s autismem 

Jedná se o žáky s lehčími formami autismu (s autistickými rysy ). Vzdělávání těchto žáků 
bude probíhat ve třídách na 1. a 2. stupni školy formou individuální integrace. Ve spolupráci 
a na doporučení speciálně pedagogického centra se budou žáci vzdělávat podle zpracovaného 
individuálního vzdělávacího plánu.  

Učitel musí  s žáky, stanovit pravidla chování a způsob komunikace ve třídě i mimo 
vyučování s takto postiženými spolužáky. 

Na základě posouzení SPC o závažnosti postižení bude požadována přítomnost osobního 
asistenta, který bude pomáhat žákovi (jednomu či více) při přizpůsobení se školnímu 
prostředí, bude pomáhat učitelům při komunikaci s takovým to dítětem, pomáhat při 
komunikaci dítěte s ostatními žáky a také při komunikaci školy s rodiči postiženého žáka. 

Na základě doporučení PPP, SPC je možné vzdělávat žáka v určitém předmětu v jiném 
postupném ročníku. 
 
Žáci s poruchami chování 

Jedná se o žáky hyperaktivní, popřípadě s edukativními problémy, kteří nerespektují 
některé normy společenského chování, jsou nepřizpůsobiví, impulsivní a snadno unavitelní. 

Vzdělávání těchto žáků bude probíhat ve třídách na 1. a 2. stupni školy formou 
individuální integrace. 

Ve spolupráci a na doporučení pedagogicko-psychologické poradny se budou žáci 
vzdělávat podle zpracovaného individuálního výchovně-vzdělávacího plánu. V procesu 
vytváření klíčových kompetencí bude nutné klást zvýšený důraz na samostatné rozhodování, 
kritické myšlení, jednání bez podléhání manipulacím a výchovu k práci a ke spolupráci. 

Učitel musí s žáky, stanovit přesná pravidla chování a způsob komunikace ve třídě 
i mimo vyučování s tímto žákem. Zavést systém pochval a trestů. 
 
Žáci s více vadami 

Vzdělávání žáků s více vadami bude probíhat ve třídách na 1. a 2. stupni školy formou 
individuální integrace. Žáci se budou vzdělávat podle zpracovaného učebního plánu běžných 
tříd a na základě individuálních vzdělávacích plánů. Ve spolupráci a na doporučení 
příslušných speciálně pedagogických center nebo pedagogicko-psychologických poraden 
budou realizovány změny v učebním plánu, týkající se těchto žáků. Na základě posouzení 
SPC nebo PPP o závažnosti postižení bude požadována přítomnost osobního asistenta, který 
bude pomáhat žákovi (jednomu či více) při přizpůsobení se školnímu prostředí, bude pomáhat 
učitelům při komunikaci s takovým to dítětem, pomáhat při komunikaci dítěte s ostatními 
žáky a také při komunikaci školy s rodiči postiženého žáka. 

Na základě doporučení PPP, SPC je možné vzdělávat žáka v určitém předmětu v jiném 
postupném ročníku. 
 
 
Převzato a upraveno ze ŠVP ZŠ Turnov 
 
 
Komentář: 
Ukázka podrobnějšího zpracování. Při popisu postupů uplatňovaných ve vztahu k žákům  
se speciálními vzdělávacími potřebami škola vycházela  ze skladby žáků, kteří školu 
navštěvují. Proto je některým typům postižení žáků věnována větší pozornost. 
 


