
Dodatek č. 4 

ke školnímu vzdělávacímu programu „Škola pro všechny“ ze dne 1. 9. 2011 

Na základě vyhlášky č. 147/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 73/2005 Sb. se doplňuje 

„Charakteristika ŠVP“ v oddíle „Zabezpečení výuky ţáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami“ o péči o ţáky se zdravotním a sociálním znevýhodněním. 

Doplnění:  Zabezpečení výuky žáků se zdravotním a sociálním znevýhodněním 

K ţákům se zdravotním znevýhodněním přistupujeme podle typu, rozsahu a projevů speciálních 

vzdělávacích potřeb ţáka diagnostikovaných školským poradenským zařízením. 

Za ţáka se sociálním znevýhodněním povaţujeme v souladu s vyhláškou 147/2011 Sb., o 

vzdělávání ţáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, ţáků a studentů mimořádně 

nadaných ţáka z prostředí, kde se mu nedostává potřebné podpory k řádnému průběhu vzdělávání a 

ţáka znevýhodněného nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka. 

V souladu s citovanou legislativou uskutečňujeme vzdělávání této skupiny ţáků s vyuţitím 

následujících vyrovnávacích opatření: 

- vyuţívání pedagogických a speciálně – pedagogických postupů v běţné výuce, které 

odpovídají vzdělávacím potřebám ţáků a jsou doporučeny školním poradenským pracovištěm 

- poskytování individuální podpory v rámci výuky a přípravy na výuku zajištěné podle rozsahu 

speciálních vzdělávacích potřeb ţáka běţným vyučujícím nebo školním speciálním 

pedagogem 

- poskytování skupinové podpory v rámci výuky a přípravy na výuku zajištěné formou krouţků 

se speciálně pedagogickou náplní 

- vyuţívání poradenských sluţeb školy zajišťovaných školním poradenským pracovištěm, které 

svými sluţbami podporuje buď přímo ţáky, nebo metodicky napomáhá vyučujícím a rodičům 

ţáků při efektivní práci s nimi 

- podpora asistenta pedagoga ve třídě, kde se vzdělávají tito ţáci 

- zpracování podpůrného plánu pedagogické podpory pro ţáky se zdravotním nebo sociálním 

znevýhodněním, kteří i přes výše uvedená vyrovnávací opatření a zodpovědný a 

spolupracující přístup k domácí přípravě ve výuce selhávají 

- při zajištění vzdělávání ţáků se zdravotním znevýhodněním spolupracujeme se školskými 

poradenskými zařízeními, při zajištění vzdělávání ţáků se sociálním znevýhodněním 

spolupracujeme v odůvodněných případech s orgány sociálně-právní ochrany dětí 

 

V Ţidlochovicích dne 1. 9. 2011 

 

Ing. Jana Králová 

  ředitelka školy 


