
 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami  

Hlavním prostředkem naší školy, který umožňuje zapojení žáků se speciálními vzdě-
lávacími potřebami do běžné každodenní výuky i ostatních aktivit, je INKLUZIVNOST. A 
to jak v přístupu k žákům, volbě forem výuky, tak i v metodách práce. Nezbytnou součástí 
práce s těmito žáky je pravidelný osobní kontakt s rodiči a odborná spolupráce s PPP. 

Na škole pracuje pedagog s aprobací speciální pedagogika, žáci jsou integrováni 
do běžných tříd.  

Avizované rodinné prostředí školy a nízké počty žáků ve třídách umožňují všestranný 
rozvoj a zvládnutí učiva i žákům s diagnostikovanou dysgrafií, dyslexií, popř. jinými SPU. 
Jednotliví vyučující připravují pro tyto žáky originální výukové materiály na základě doporu-
čení PPP a odborných lékařů, ve větší míře je používán výukový software, ve výjimečných 
případech je možné vypracovat individuální vzdělávací plán.  

V případě vážnějších či dlouhodobějších zdravotních problémů jsou žáci v kontaktu se 
svými pedagogy a spolužáky (osobně, prostřednictvím rodičů či přes internet) a jsou jim po-
skytovány osobní konzultace a všestranná pomoc tak, aby zvládli učivo v předepsaném roz-
sahu.  

Při náročnějších sportovních aktivitách (lyžařský výcvik, všestranný sportovní kurz, 
plavecký výcvik, vodácký kurz…) je důsledně dbáno na zapojení všech žáků v rámci jejich 
nejen fyzických, ale i psychických možností (fobie, tělesná postižení a omezení…). 

 
 
Komentář: 
 
Zpracování části „Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami“ je pře-
hledné a odpovídá struktuře ŠVP. Z textu jsou patrné podmínky, které je škola schopna 
žákům se speciálními vzdělávacími potřebami zajistit. Důraz je kladen na individuální 
přístup k žákům a vytváření příležitostí pro naplnění jejich diferencovaných potřeb. 
Zajímavým údajem je informace o zajištění péče o žáky s diagnostikovanými specifickými 
poruchami učení. Na škole pracuje plně kvalifikovaný pedagog, který se žákům se speci-
fickými poruchami učení věnuje. Škola svým zaměřením na práci se žáky s SPU usnadňu-
je integraci potenciálně neúspěšných žáků do společnosti a nabízí jim perspektivu dalšího 
studia na vysoké škole, rozvinutí jejich specifických nadání a plnohodnotného začlenění 
do světa práce.  
 


