
3. Charakteristika ŠVP 

3.3 Zabezpečení vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami 

Za  žáky  se  speciálními  vzdělávacími  potřebami,  jsou  považováni  žáci,  kteří  potřebují
k naplnění svých vzdělávacích možností poskytnout podpůrná opatření. Podpůrná opatření realizuje
škola a  školské zařízení.  Pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami využíváme podpůrná
opatření podle doporučení školského poradenského zařízení a přiznaného stupně podpory v oblasti
metod výuky, organizace výuky a zařazení předmětů speciálně pedagogické péče.

Podpůrná  opatření  prvního  stupně uplatňuje  škola  bez  doporučení  školského
poradenského zařízení na základě plánu pedagogické podpory (PLPP). 
Představují minimální úpravu metod, organizace a hodnocení vzdělávání.  Slouží ke kompenzaci
mírných obtíží ve vzdělávání žáka, u nichž je možné prostřednictvím drobných úprav dosáhnout
zlepšení.

Plán pedagogické podpory (PLPP) zahrnuje popis obtíží a speciálních vzdělávacích potřeb
žáka,  podpůrná  opatření  prvního  stupně,  stanovení  cílů  podpory,  kterých  chceme  se  žákem
dosáhnout a způsobu vyhodnocování jeho naplňování. PLPP sestavuje výchovný poradce a třídní
učitel ve spolupráci s učiteli konkrétních vyučovacích předmětů a má písemnou podobu. Hotový
PLPP projedná TU a pracovníci Školního poradenského pracoviště se zákonnými zástupci žáka,
kteří PLPP podepíší. 

Po  3  měsících  od  zahájení  poskytování  podpůrných  opatření  na  základě  PLPP  škola
vyhodnotí,  zda  podpůrná  opatření  vedou  k naplnění  stanovených  cílů.  V případě,  že  podpůrná
opatření nestačila, škola doporučí zákonnému zástupci žáka využití poradenské pomoci školského
poradenského zařízení. Z vyšetření v poradenském zařízení obdrží škola Doporučení pro vzdělávání
žáka, kde bude uveden stupeň podpůrných opatření a doporučení pro práci se žákem. 

Podpůrná opatření druhého až pátého stupně lze uplatnit pouze s doporučením školského
poradenského zařízení a s informovaným souhlasem zákonného zástupce žáka. 
Každé Doporučení pro vzdělávání projednají pracovníci Školního poradenského pracoviště a třídní
učitel  se zákonnými zástupci žáka.  Zákonní zástupci  podepíší  Informovaný souhlas (IS), který
obsahuje  souhlas  s poskytováním  podpůrných  opatření,  informace  o  důsledcích  vyplývajících
z poskytování  podpůrných  opatření  a  informace  o  organizačních  změnách,  které  mohou  nastat
v souvislosti s poskytováním podpůrných opatření. 

Individuální vzdělávací plán (IVP) - pokud bude mít žák z PPP nebo z SPC doporučeno
vzdělávání podle IVP, tak zákonní zástupci musí požádat školu o jeho vypracování. Vypracování a
vzdělávání podle IVP bude probíhat na základě podepsaného písemného informovaného souhlasu
zákonného zástupce žáka.

Individuální vzdělávací plán obsahuje informace o úpravách obsahu vzdělávání, časovém a
obsahovém rozvržení, úpravách metod a forem výuky a hodnocení žáka. IVP zpracovává výchovný
poradce s třídním učitelem na základě doporučení poradenského zařízení ve spolupráci s učiteli
konkrétních  vyučovacích  předmětů  a  má  písemnou  podobu.  Individuální  vzdělávací  plán  je
otevřený dokument, který může být doplňován a upravován v průběhu celého školního roku podle
potřeb žáka. IVP musí být vypracován a projednán se zákonnými zástupci žáka do 1 měsíce od
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doručení  doporučení  z poradenského  zařízení.  Projednává  ho  s nimi  výchovný  poradce  spolu
s třídním učitelem.

Vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením
U  žáků  s LMP  s  přiznanými  podpůrnými  opatřeními  od  třetího  stupně  lze  provést  úpravy
vzdělávacích obsahů na základě doporučení školského poradenského pracoviště. Části vzdělávacích
obsahů  některých  vzdělávacích  oborů  lze  nahradit  jinými  vzdělávacími  obsahy,  nebo  celý
vzdělávací obsah lze nahradit obsahem jiného vzdělávacího oboru. V případě doporučení úpravy
očekávaných výstupů stanovených v ŠVP a vytvoření IVP u žáka s LMP od třetího stupně podpory
budeme při tvorbě IVP vycházet z doporučené minimální úrovně výstupů v upraveném RVP ZV
s přihlédnutím ke speciálním vzdělávacím potřebám žáka. Tuto minimální úroveň doporučených
výstupů zapracujeme do IVP.

Podmínky školy pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami:
- spolupráce  s pedagogicko-psychologickými  poradnami  a  speciálně  pedagogickými  centry,  či

zdravotnickými zařízeními
- připravenost učitelů na výuku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
- úzká spolupráce vyučujících se Školním poradenským pracovištěm
- vhodná organizace výuky
- individuální práce s žákem a respektování jeho pracovního tempa
- užívání speciálních metod a forem práce
- respektování zvláštností a možností žáků
- při výuce a hodnocení zohledňování stupně podpůrných opatření 
- utvoření optimálního a podnětného pracovního prostředí
- širší  možnosti  sportovního  vyžití  k uvolnění  psychického  a  fyzického  napětí  (školní  dvůr,

tělocvičny)
- vyhledávání činností, ve kterých může být žák úspěšný
- umožnění používání vhodných kompenzačních, relaxačních a didaktických pomůcek
- vypracování individuálních vzdělávacích plánů, jejich dodržování a vyhodnocování
- v případě potřeby zajištění asistenta pedagoga

V naší škole začleňujeme žáky se speciálními vzdělávacími potřebami do běžných tříd. Pro
žáky  s poruchami  učení  vytváříme  specializované  skupinky,  které  vede  speciální  pedagog.  Ve
skupinkách probíhá reedukace poruch.

Ve  škole  je  zaveden  předmět  Speciální  pedagogické  péče,  který  je  určen  pro  žáky  s
doporučením školského poradenského zařízení. Péče je dle doporučení ŠPZ zaměřena na reedukaci
jednotlivých specifických poruch učení, poruch chování, narušených komunikačních schopností i
dalších postižení dle aktuálního stavu. Předmět je přizpůsoben individuálním potřebám žáka, proto
jeho  vzdělávací  obsah  není  určen,  vyučující  jej  přizpůsobuje  vzdělávacím  možnostem  a
předpokladům žáka.

Předmět speciální pedagogické péče je vyučován na 1. i 2. stupni ZŠ v těch třídách, kde jsou
žáci s doporučením školského poradenského zařízení. Základní časová dotace předmětu je 1 hodina
týdně, ta může být upravena dle doporučení ŠPZ. Žáci jsou vzděláváni individuálně nebo v malých
skupinkách (max. 6 dětí). Předmět vyučuje speciální pedagog.
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3.4  Zabezpečení  vzdělávání  žáků  nadaných  a  mimořádně
nadaných 

Za nadaného žáka je považován žák, který při adekvátní podpoře vykazuje vysokou úroveň
v jedné či více oblastech. Za mimořádně nadaného žáka se považuje žák, jehož rozložení schopností
dosahuje  mimořádné  úrovně  v celém okruhu  činností.  Zjišťování  mimořádného  nadání  provádí
školské poradenské zařízení a vzdělávání probíhá podle Individuálního vzdělávacího plánu (IVP).
IVP obsahuje závěry doporučení školského poradenského zařízení, údaje o způsobu poskytování
individuální péče, vzdělávací model mimořádně nadaného žáka a seznam doporučených pomůcek,
IVP sestavuje třídní učitel ve spolupráci s učiteli vyučovacích předmětů, ve kterých se projevuje
mimořádné  nadání  žáka,  s výchovným poradcem a  školským poradenským zařízením.  IVP má
písemnou podobu a je sestaven a projednán se zákonnými zástupci žáka nejpozději do jednoho
měsíce od obdržení doporučení školského poradenského zařízení. Může být doplňován a upravován
i  v průběhu  školního  roku.  Součástí  je  i  termín  vyhodnocení  naplňování  IVP.   Poskytování
vzdělávání podle IVP se uskutečňuje na základě písemného informovaného souhlasu zákonného
zástupce žáka. 

Naše škola se snaží rozvíjet talent a nadání všech žáků. Výuka v hodinách bývá organizována
tak, aby úroveň úkolů umožňovala rozvoj nadaným žákům. 

Ve čtvrtém ročníku je žákům nadaným na matematiku k dispozici Seminář z matematiky.

Od  5.  tříd  a  na  druhém  stupni  jsou  nadaní  žáci  soustředěni  ve  třídách  se  zaměřením  na
matematiku a informatiku. U většiny žáků cítíme vyšší vnitřní motivaci ve všech předmětech, čímž
je  vytvářen  prostor  pro  rychlejší  pracovní  tempo,  hlubší  porozumění  učivu  a  zařazování
nadstandardních a rozšiřujících témat. 

Na obou stupních mohou nadaní a mimořádně nadaní žáci navštěvovat Klub Mensy ČR, který
má v naší škole dlouhodobou tradici. 

Nadaní žáci mohou rozvíjet svůj talent účastí v různých školních soutěžích, ze kterých je možné
postoupit do dalších kol. Rovněž jsou jim svěřovány významné úkoly při celoškolních projektech.

Při  zjišťování  mimořádného  nadání  žáků  spolupracuje  škola  s pedagogicko-  psychologickou
poradnou a na základě závěrů odborného vyšetření sestavuje a realizuje IVP. Nadanému žákovi pak
učitel  připravuje a zadává školní práci,  která odpovídá úrovni jeho dovedností,  a v oblasti  jeho
nadání  je  intenzivně  rozvíjí.  Mimořádně  nadaní  žáci  mohou  navštěvovat  některé  předměty  ve
vyšším ročníku nebo mohou být přeřazeni do vyššího ročníku na základě komisionální zkoušky.

3.5 Poskytování poradenských služeb 

Poradenské  služby  na  naší  škole  zajišťuje  školní  poradenské  pracoviště,  které  tvoří
výchovný  poradce,  školní  psycholog,  školní  speciální  pedagog,  logoped,  sociální  pedagog  a
metodik prevence. Činnost školního poradenského pracoviště koordinuje výchovný poradce, který
je zároveň pověřen spoluprací se školským poradenským zařízením. 

Zaměření poradenských služeb:
 poradenství  zákonným zástupcům žáka v oblasti  výchovy a  vzdělávání,  styly  a strategie

učení, postupy při neprospěchu žáka, prevence školní neúspěšnosti
 poradenství při řešení a prevenci sociálně patologických jevů 
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 poradenství  v  obtížných  životních  situacích  žákům  i  jejich  zákonným  zástupcům
v souvislosti s výukou

 poradenství při integraci žáka se speciálními vzdělávacími potřebami
 kariérové poradenství, vhodná volba dalšího vzdělávání
 podpora nadaných a mimořádně nadaných žáků
 poskytování informací o službách dalších poradenských zařízení a spolupráce s nimi
 metodická podpora učitelům v  psychologických a speciálně pedagogických dovednostech

Výchovný  poradce poskytuje  konzultační  hodiny  pro  žáky  a  jejich  zákonné  zástupce.
Pomáhá s řešením konfliktů mezi žáky, podporuje komunikaci mezi zákonnými zástupci, učiteli a
žáky. Nabízí individuální pohovory zákonným zástupcům v souvislosti s výchovou a péčí o děti. Je
v kontaktu  s odděleními  péče  o dítě  příslušných  úřadů  městských  částí,  pedagogicko-
psychologickými poradnami, středisky výchovné péče, speciálně pedagogickými centry, Policií ČR
a  dalšími  organizacemi.  Poskytuje  konzultace  a  metodickou  podporu  učitelům při práci  s žáky
s SPU a také podporu v psychologických a speciálně pedagogických dovednostech při pedagogické
práci  se  žáky.  Výchovný  poradce  řídí  a  koordinuje  vytváření  plánů  pedagogické  podpory  za
asistence školního psychologa a vyučujících daného dítěte. Dále zajišťuje informovanost žáků a
rodičů týkající se přijímacího řízení na SŠ. 

Školní  psycholog  vykonává činnosti  konzultační,  poradenské,  diagnostické,  metodické a
informační, pracuje se žáky, pedagogy i rodiči. Dokumentaci o svých činnostech vede v souladu s
předpisy  o  ochraně  osobních  údajů  a  etickým  kodexem  školního  psychologa.  Spolupracuje  se
specializovanými školskými a dalšími poradenskými zařízeními, dále se zařízeními a institucemi
zdravotnickými a sociálními, s orgány státními i nestátními s organizacemi péče o děti a mládež
apod.
Zajišťuje kariérové poradenství. Úzce spolupracuje se školním sociálním pedagogem na klimatu
školy a jednotlivých tříd. Organizuje adaptační a stmelovací pobyty žáků.

Školní  speciální  pedagog vykonává  činnosti  zaměřené  na  odbornou  podporu  žáků  se
speciálními vzdělávacími potřebami a všech ostatních žáků, kteří potřebují speciálně pedagogickou
podporu  a  péči  založenou  na  krátkodobých  či  dlouhodobých  podpůrných  opatřeních.  Provádí
depistážní, diagnostické a intervenční činnosti. Vede hodiny speciální pedagogické péče.

Metodik prevence vytváří ve spolupráci s pedagogickým sborem „Minimální preventivní
program“ a „Krizový plán“ pro daný školní rok a koordinuje jeho realizaci. Prevence probíhá i
v rámci výuky jednotlivých vzdělávacích oblastí  i  při  realizaci průřezových témat.  Odpovídá za
každoroční  aktualizaci  plánu  preventivních  aktivit  školy,  ve  spolupráci  se  všemi  členy  sboru  i
vedením školy zajišťuje jejich přípravu a průběh. Součástí  jeho práce je spolupráce se školním
psychologem a výchovným poradcem v případě podezření na negativní chování žáka ve smyslu
sociálně patologických rizik, a to jak pro žáka samotného nebo pro jeho okolí. V rámci prevence
škola pomáhá dětem i v organizování volného času nabídkou zájmových kroužků mimo vyučování.

Školní sociální pedagog ve spolupráci s  výchovným poradcem, školním psychologem a
metodikem  prevence  pomáhá  předcházet  sociálně  patologickým  jevům  ve  třídních  i  školních
kolektivech.  Konkrétní úlohou sociálního pedagoga v ZŠ Sirotkova je:

 podpora vzdělávání sociálně znevýhodněných žáků

 ochrana dětí – děti zneužívané, zanedbávané, traumatizované

ŠVP ZŠ Brno, Sirotkova 36, příspěvková organizace - 4 -



 prevence obtíží v oblasti chování

 posilování komunitního charakteru školy

 vytváří  podmínky  pro  navázání  kontaktu  a  pomáhajícího  vztahu  s  rodinami  v  oblasti
vzdělávání, spolupráce s rodinou

 spolupracovat s třídními učiteli při přípravě náplně pro třídnické hodiny

 zjišťovat klima ve třídách a ve spolupráci s třídním učitelem pracovat na zlepšení klimatu ve
třídě

 pomoci při organizaci adaptačních a zážitkových akcí

V rámci třídnických hodin se zaměřuje na osobnostně sociální rozvoj žáků. Především se jedná o
následující témata:

 mezilidské vztahy,

 komunikace,

 sebepoznání a sebepojetí,

 hodnoty, postoje,

 řešení problémů (připravuje žáky na efektivní zvládání reálných situací).

Velký důraz při práci sociálního pedagoga je kladen na zlepšování vztahů mezi žáky v rámci tříd i
celé školy.

Školní  asistent je  součástí  ŠPP.  Pracuje  ve  školní  družině  v odpoledních  hodinách.  Konkrétní
úlohou školního asistenta v ZŠ Sirotkova je:

 zprostředkování komunikaci mezi rodinou a školou spočívající např. v aktivitách vedoucích
k  zajištění  pravidelné  školní  docházky  žáků,  porozumění  rodinnému  prostředí  žáků  a
zajištění přenosu informací mezi školou a rodinou,

 zprostředkovává rodině informace o školní úspěšnosti  žáka,  případně o potřebě s žákem
pracovat,

 pomáhá při rozvoji mimoškolních a volnočasových aktivit,

 podporuje přípravu žáka na výuku, rozvíjení čtenářských dovedností, práci se strategiemi
přípravy na školní práci, podporuje rozvoj nadání žáka v aktivitách nad rámec školní výuky,

 pomáhá  v  zajišťování  výjezdů  školy  (školy  v  přírodě  apod.)  a  s  organizační  podporou
pedagogických pracovníků při práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,

 poskytuje např. organizační činnosti při zajištění školního stravování pro žáky (komunikace
se školní jídelnou a rodiči při organizaci vhodné doby ke stravování apod.),

 podporuje žáky při manipulaci s pomůckami, při soběstačnosti a motivaci ke vzdělávání,
podporu žákům poskytuje vždy za přítomnosti pedagogického pracovníka,

 poskytuje podporu vychovatelce při administrativní a organizační činnosti mimo vyučování,
podle potřeb pedagoga školní  asistent  zajišťuje  i  podpůrné administrativní  a  organizační
činnosti,

 podpora vzdělávání sociálně znevýhodněných žáků.
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3.6 Začlenění průřezových témat
viz tabulka str. 15–19

3.7 Integrovaná výuka předmětu a cizího jazyka - CLIL

Anglický jazyk je začleňován také do výuky nejazykových předmětů. Konkrétní předměty a 
ročníky, v nichž bude součástí výuky také začlenění metody CLIL, škola volí dle svých provozních 
(zejména personálních) možností a budou každoročně zveřejňovány v příloze ŠVP. Metodou CLIL 
rozvíjíme kompetence žáků k využívání anglického jazyka v praxi. Pedagog může zadávat pokyny 
k práci v anglickém jazyce, může žákům připravit pracovní list v angličtině, pustit jim cizojazyčná 
videa nebo je seznámit s odbornými pojmy v anglickém jazyce. 

3.8 Distanční výuka

V případě nutnosti může škola využít možnosti část vzdělávacího procesu převést na 
distanční výuku. Tuto formu můžeme využívat v případě nuceného uzavření školy, dlouhodobé 
absence žáka nebo pobytu žáka v zahraničí. Forma distanční výuky bude nastavena ředitelem školy 
a žáci a rodiče budou s nastavením výuky seznámeni prostřednictvím školního informačního 
systému.  
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