
Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami: 
 
 Na naší škole integrujeme žáky se specifickými poruchami učení nebo chování a žáky 
se sociálním znevýhodněním do běžných tříd. Integrovaní žáci jsou vzděláváni podle 
individuálních vzdělávacích plánů,  které jsou zpracovány třídním učitelem, zástupcem 
pedagogicko-psychologické poradny, rodiči, příp. dalšími odborníky. Schvaluje ho ředitel 
školy. Při způsobu ověřování znalostí i formy hodnocení se doporučuje hodnotit žáka širším 
slovním hodnocením, pokud s ním rodiče projeví souhlas. 
 

VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIFICKÝMI VÝVOJOVÝMI PORUCHAMI UČENÍ 
 Svým obsahem se vzdělávací proces u žáků se specifickými poruchami učení zásadně 
neodlišuje od vzdělávání ostatních žáků. Prognóza žáka se specifickými poruchami učení je 
vždy individuální. Při výuce je třeba podporovat schopnost koncentrace žáků, usměrňovat 
jejich hyperaktivitu a impulzivní jednání, které většinou poruchy učení provázejí. 
Škola zajistí: 
- individuální práci s žákem, respektování jeho pracovního tempa, časté opakování 

probraného učiva 
- využívání reedukačních postupů podle druhu a stupně poruchy 
- přehledné a strukturované prostředí, pravidelnou relaxaci a režim dne 
- jednotný přístup všech vyučujících 
 

VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S PORUCHAMI CHOVÁNÍ 
  

Aby tito žáci co nejúspěšněji naplnili školní vzdělávací program školy, kterou navštěvují, je 
nutné diferencovat výchovně vzdělávací postupy, formy a metody výchovné a vzdělávací 
práce. 
Škola zajistí: 
- možnost změn v uspořádání třídy pro skupinové vyučování a výchovné činnosti 
- širší možnosti sportovního vyžití k uvolnění psychického a fyzického napětí 
- stanovený režim dne 
 

VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SOCIÁLNÍM ZNEVÝHODNĚNÍM 
 Jsou to žáci z různých menšin u nás žijících, nebo žáci přicházejících k nám v rámci 
migrace. Někteří z těchto žáků se bez závažnějších problémů integrují do běžné školy. Mezi 
žáky se sociálním znevýhodněním patří žáci z rodinného prostředí s nízkým sociálně 
kulturním a ekonomickým postavením, kteří jsou častěji ohroženi sociálně patologickými 
jevy, jako je např. zneužívání návykových látek apod. Proto je nezbytné i všem těmto žákům 
věnovat specifickou péči v rozsahu, který potřebují. Hlavním problémem je nedostatečná 
znalost jazyka. 

Prvořadou pozornost u těchto žáků je nutné věnovat osvojení českého jazyka, zajistit 
možnost získávat takové informace, které jim umožní budování své vlastní identity. Je 
potřebné doplnit vzdělávací obsah specifickými materiály o historii, kultuře a tradicích jejich 
národnosti. Cílem školy musí být integrace žáků z odlišného kulturního a sociálně 
znevýhodňujícího prostředí, ochrana jejich minoritní kultury a podpora jejich úspěšnosti v 
majoritní společnosti. V rámci možností škola vypracuje pro tyto žáky individuální vzdělávací 
programy, které jim maximálně vyhovují.  
Škola zajistí: 



- učitele, případně asistenta pedagoga, který své žáky a jejich rodinné prostředí dobře zná, 
volí vhodné přístupy a vytváří ve třídě i škole příznivé společenské klima 

- individuální péči 
- odlišné metody a formy práce 
- pravidelnou komunikaci a zpětnou vazbu 
- spolupráci s psychologem, sociálním pracovníkem, příp. s dalšími odborníky 
 
 
Převzato a upraveno z ŠVP ZŠ Lysice 
 
 
Komentář: 
Z textu jsou patrné podmínky, činnosti a postupy, které je škola schopna žákům se 
speciálními vzdělávacími potřebami nabídnout. 
 


