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Vnitřní předpis Základní školy Brno, Hroznová 1, 

k  vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami  

a žáků nadaných 

 

Článek I – Úvod 

 

     Tento vnitřní předpis zabezpečuje jednotný postup při vzdělávání žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami a žáků nadaných na ZŠ Hroznová 1, Brno. Je v souladu se zákonem 

č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním a vyšším odborném vzdělávání (školský 

zákon). Vychází z vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami a žáků nadaných, a je v souladu se „Školním řádem ZŠ Hroznová 1, Brno“. 

 

Článek II – Postup školy při zabezpečení vzdělávání žáků, u kterých se projevuje potřeba 

podpůrných opatření prvního stupně. 

 

1) Žák, jehož vzdělávání vyžaduje z důvodu jeho speciálních potřeb podpůrná opatření, je 

žák s mírnými obtížemi ve vzdělávání, s akcelerovaným vývojem školních dovedností, 

aktuálně zhoršeným zdravotním nebo psychickým stavem, nebo s problémy se začleněním 

do kolektivu.  

2) TU (nebo kterýkoli vyučující) na základě pozorování, prověřování znalostí a dovedností 

žáka, analýzou jeho výsledků a/nebo po rozhovoru s rodiči identifikuje žáka, který má 

mírné problémy ve vzdělávání nebo v zapojení do kolektivu, anebo jsou jeho školní 

dovednosti akcelerovány, a případně se domluví s výchovným poradcem na náslechu 

v hodině. 

3) V první fázi pomoci selhávajícímu nebo nadanému žákovi poskytne vyučující přímou 

podporu, tedy individualizuje výuku, aby zmapoval možné formy podpory žáka. 

4) V případě, že přímá podpora není dostačující, třídní učitel ve spolupráci s výchovným 

poradcem, případně s ostatními vyučujícími, zpracuje plán pedagogické podpory (PLPP). 

(Druhá fáze) 

5) PLPP zahrnuje popis obtíží a vzdělávacích potřeb žáka, podpůrná opatření prvního stupně 

a stanovuje cíle podpory.    

6) Podpůrná opatření prvního stupně představují minimální úpravu metod, organizace  

a hodnocení vzdělávání a jsou poskytována žákovi. 

7) S PLPP seznámí TU zákonné zástupce žáka a ostatní vyučující, kteří se podílejí na plnění 

PLPP.  

8) PLPP TU pravidelně podle potřeby konzultuje s rodiči (telefonicky, e-mailem, osobně)  

a průběžně aktualizuje v souladu s vývojem vzdělávacích potřeb žáka. 

9) PLPP TU poprvé vyhodnocuje za tři měsíce, následně dle potřeby a vždy na konci 

školního roku. Pokud podpůrná opatření nevedou k naplnění cílů, doporučí škola 

zákonnému zástupci žáka spolupráci se školským poradenským zařízením (ŠPZ). Pokud 

jsou podpůrná opatření postačující, pokračuje se v plnění cílů PLPP. 

10) Metodickou pomoc vyučujícím při vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími 

potřebami poskytují členové ŠPP na pravidelných schůzkách 1x měsíčně. Na požádání 

vyučujícím zapůjčí potřebné pomůcky, metodické materiály či odbornou literaturu. Péče  
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o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v jednotlivých předmětech by měla být také 

tématem jednání jednotlivých předmětových komisí. 

 

Článek III – Postup školy při odesílání žáků k vyšetření do školského poradenského zařízení 

(ŠPZ) a evidenci zpráv z vyšetření 

 

(Třetí fáze) 

1) Vyšetření žáka v ŠPZ (PPP, SPC) doporučuje TU na základě vyhodnocení PLPP. Podnět 

k vyšetření mohou dát třídnímu učiteli i ostatní vyučující žáka nebo jeho zákonný 

zástupce.  

2) Návrh na vyšetření žáka v ŠPZ projedná TU se zákonným zástupcem žáka, např.  

při vyhodnocení PLPP. Pokud ten s vyšetřením souhlasí, dá mu TU podepsat připravený 

souhlas s vyšetřením v ŠPZ. Zákonný zástupce žáka si může vybrat, v jakém školském 

poradenském zařízení chce nechat své dítě vyšetřit, primárně spolupracujeme s PPP Brno, 

Hybešova 15. 

3) Podepsaný souhlas s vyšetřením předá TU výchovnému poradci. Ten předá TU k vyplnění 

dotazník, který je pro různá ŠPZ odlišný.  

4) Dotazník školského poradenského zařízení vyplní TU po konzultaci s vyučujícími žáka, 

případně s výchovným poradcem. Při vyplňování využije také PLPP. Vyplněný dotazník 

předá TU výchovnému poradci, ten ho zaeviduje, uloží kopii a zajistí jeho odeslání  

do příslušného ŠPZ. 

5) Výchovný poradce konzultuje se ŠPZ doporučená podpůrná opatření před vydáním 

konečného doporučení. 

6) Všechna doporučení zaslaná ŠPZ z vyšetření předá administrativní pracovnice školy 

výchovnému poradci školy. Ten je zaeviduje, doporučení uloží do počítačové databáze, 

podpůrná opatření II. – V. stupně zaznamená do školní matriky, originál uloží a kopii 

doporučení předá TU. Ten informuje o závěrech vyšetření všechny vyučující žáka a kopii 

doporučení založí do složky žáka.  

7) Závěry vyšetření projedná TU se zákonným zástupcem žáka za přítomnosti výchovného 

poradce, který dokáže erudovaně vysvětlit odborné závěry vyšetření a nabídnout 

zákonným zástupcům žáka další možnosti péče. Na tomto jednání je podepsán 

informovaný souhlas. 

8) Originál informovaného souhlasu je uložen u výchovného poradce, kopie ve složce žáka. 

9) Dle doporučení ŠPZ škola pokračuje v PLPP nebo zpracuje IVP. 

10) Škola poskytování podpůrných opatření vyššího stupně ve spolupráci s ŠPZ pravidelně 

vyhodnocuje. 

 

Článek IV – Postup školy při vytváření a realizaci individuálních vzdělávacích plánů (IVP) 

 

(4. fáze) 

1) Zákonný zástupce žáka, jemuž bylo v rámci podpůrných opatření doporučeno ŠPZ 

vzdělávání podle IVP, podá řediteli školy žádost o vzdělávání žáka podle IVP. Žádost 

předá TU při projednání doporučení z vyšetření a při podpisu informovaného souhlasu. 

2) Ředitel školy vydá rozhodnutí o povolení vzdělávání žáka podle IVP a škola zajistí 

vypracování IVP pro daného žáka do 30 dnů od podání žádosti. Východiskem pro 
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vypracování IVP je školní vzdělávací program příslušné školy a doporučená podpůrná 

opatření.  

3) IVP vypracovává TU ve spolupráci se všemi vyučujícími žáka a pracovníky školního 

poradenského pracoviště.   

4) Pro vypracování IVP jsou připraveny speciální formuláře.  

5) IVP je závazným dokumentem pro zajištění speciálních vzdělávacích potřeb žáka. 

Obsahuje údaje o skladbě druhů a stupňů podpůrných opatření.  

6) Po obdržení žádosti zákonného zástupce připraví všichni vyučující integrovaného žáka 

podklady pro tvorbu IVP třídními učiteli. Tyto podklady by měly zahrnovat přehled 

konkrétních podpůrných opatření v souladu s doporučením ŠPZ. Na jejich základě TU 

připraví návrh IVP a projedná ho s členem ŠPP. 

7) Návrh IVP je elektronicky odeslán ke konzultaci do ŠPZ a zákonným zástupcům žáka 

k připomínkování. 

8) Je-li IVP připraven, pozve třídní učitel k jeho projednání zákonného zástupce žáka. 

Jednání o IVP se kromě TU, žáka a zákonného zástupce žáka účastní i pověřený 

pracovník ŠPZ. Z jednání musí vyplynout, že na zajištění péče o  žáka se musí podílet  

i zákonní zástupci žáka. Společně s IVP je se zákonným zástupcem projednána vždy také 

možnost slovního hodnocení žáka (pouze u SPU).  

9) Projednaný IVP podepíše zákonný zástupce žáka, žák, třídní učitel, ředitel školy a všichni 

vyučující žáka. Projednaný a podepsaný IVP společně se všemi přílohami, odevzdá TU 

bezprostředně po projednání výchovnému poradci. 

10) Výchovný poradce předloží zpracované IVP řediteli školy a projedná je s příslušným 

pracovníkem ŠPZ, které vystavilo doporučení žáka ke vzdělávání podle IVP.  

11) TU v průběhu celého školního roku koordinuje plnění IVP, pravidelně, minimálně 

čtvrtletně, projednává jeho plnění se zákonným zástupcem integrovaného žáka. Termín  

a závěry jednání stručně zapíše do příslušné části IVP. IVP může být na základě 

speciálních vzdělávacích potřeb žáka doplňován a upravován v průběhu celého školního 

roku. Na konci školního roku TU plnění a efektivitu IVP stručně zhodnotí a toto 

hodnocení zapíše do příslušné části IVP.     

12) Originál IVP je uložen u výchovného poradce, 1 kopie je uložena u třídního učitele,  

1 kopii obdrží zákonný zástupce. Informace o vzdělávání podle IVP je uložena ve školní 

matrice. 

 

Článek V – Postup školy při vytváření optimálních vzdělávacích podmínek pro žáky nadané 

 

1) Za nadaného žáka se považuje jedinec, který při adekvátní podpoře vykazuje ve srovnání 

s vrstevníky vysokou úroveň v jedné či více oblastech rozumových schopností, 

v pohybových, manuálních, uměleckých či sociálních dovednostech. Za mimořádně 

nadaného žáka se považuje jedinec, jehož rozložení schopností dosahuje mimořádné 

úrovně při vysoké tvořivosti v celém okruhu činností nebo v jednotlivých oblastech 

rozumových schopností, v pohybových, manuálních, uměleckých či sociálních 

dovednostech. 

2) Postup školy při zabezpečení vzdělávání žáků nadaných se řídí článkem II. 

3) Vyšetření žáka v ŠPZ z důvodu diagnostiky mimořádného nadání doporučuje TU  
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na základě vyhodnocení PLPP. Podnět k vyšetření mohou dát třídnímu učiteli i ostatní 

vyučující žáka nebo jeho zákonný zástupce.  

4) Pokud ŠPZ mimořádné nadání žáka potvrdí, může být žák vzděláván podle individuálního 

vzdělávacího plánu (dále IVP) – postup viz článek IV.  

5) Mezi podpůrná opatření pro mimořádně nadané žáky patří např. rozšíření obsahu 

vzdělávání nad rámec stanovený ŠVP, účast na výuce ve vyšším ročníku, vytváření skupin 

žáků pro některé předměty, zadávání specifických úkolů a projektů, příprava na soutěže. 

6) Ředitel školy může na žádost zákonného zástupce žáka přeřadit mimořádně nadaného 

žáka do vyššího ročníku bez absolvování předchozího ročníku na základě zkoušky před 

komisí, kterou jmenuje ředitel školy. Ten také stanoví obsah a rozsah zkoušky. O zkoušce 

se pořizuje protokol, který je součástí dokumentace žáka. 

  


