
ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ 
Charakteristika a zajištění poradenských služeb ve škole  

Program poradenských služeb ve škole popisuje a vymezuje rozsah činností pedagogických 
pracovníků, preventivní program školy včetně strategie předcházení školní neúspěšnosti, šikaně 
a dalším projevům rizikového chování. 

Ve škole jsou zajišťovány poradenské služby v rozsahu odpovídajícím počtu a vzdělávacím 
potřebám žáků školy zaměřené zejména na:   

1. poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, 

2. sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření, 

3. prevenci školní neúspěšnosti, 

4. kariérové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné 
volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění, 

5. podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a 
s odlišnými životními podmínkami, 

6. podporu vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných, 

7. průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření 
příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole a školském 
zařízení, 

8. včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů, 

9. předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace, 

10. průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou, 

11. metodickou podporu učitelům při použití psychologických a speciálně pedagogických postupů 
ve vzdělávací činnosti školy, 

12. spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci, 

13. spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními. 

  

Ředitelka školy zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole školním poradenským 
pracovištěm, ve kterém působí výchovný poradce a školní metodik prevence, kteří spolupracují 
zejména s třídními učiteli, případně s dalšími pedagogickými pracovníky školy.  

Pedagogičtí pracovníci školního poradenského pracoviště se podílejí na zajišťování 
podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, poskytují 
součinnost školským poradenským zařízením a spolupracují s orgány veřejné moci 
za účelem ochrany práv žáků. Škola spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními 
také v oblasti dalších služeb zajišťovaných pro žáky podle standardních činností a služeb 
zajišťovaných školou.    

Škola poskytuje bezplatně standardní poradenské služby žákům a jejich zákonným zástupcům.   



Základní principy a zásady práce ve škole:  

 poradenství a primární prevence jsou součástí každodenního života v naší škole, 
 dobré klima ve škole, důvěra a pocit bezpečí jsou základními kameny prevence 

a realizují se s plnou podporou vedení školy a s podporou celého pedagogického sboru, 
 klíčovými osobami a nositeli poradenského a preventivního působení na naší škole jsou 

ředitelka školy (výchovný poradce, školní metodik prevence) a třídní učitelky,  
 spolupracujícími subjekty jsou školská poradenská zařízení a nestátní neziskové organizace 

v širokém okolí školy,  
 školská poradenská zařízení (pedagogicko-psychologické poradny a speciálně pedagogická 

centra) poskytují metodickou podporu naší škole, zejména školnímu metodikovi prevence a 
výchovnému poradci, a intervenci v podobě jak individuální práce se žáky a rodiči, tak 
prostřednictvím programů pro celé třídy,  

 neziskové organizace nabízejí ucelené programy specifické prevence – zejména závislostí, 
sekt a sektářství a aktuálních problémů různých věkových skupin žáků, 

 při výběru nabízených programů členové výchovného a preventivního týmu školy pečlivě 
zjišťují reference jak o programu, tak i o organizaci, 

 při realizaci programů vycházíme ze zásady, že efektivní působení je takové, které je 
kontinuální, promyšlené s jasně definovaným cílem, 

 všichni pedagogové v naší škole si plně uvědomují, že sebepromyšlenější program prevence 
nezabrání rizikovému vývoji některých žáků. Potom není v kompetenci školy problém vyřešit, 
ale delegovat péči o takového jedince jinam – obvykle pedagogicko-psychologickým 
poradnám nebo dalším zařízením, které posoudí další možnosti péče o takového jedince a 
škole doporučí konkrétní postup. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PORADENSKÉ SLUŽBY ŠKOLY 
Ředitelka základní školy zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole školním 
poradenským pracovištěm. Činnost školního poradenského pracoviště se uskutečňuje také ve 
spolupráci s třídními učiteli, učiteli výchov i dalšími pedagogickými pracovníky školy – učitelé, 
vychovatelky a asistenti pedagoga. Uvedení pedagogičtí pracovníci se podílejí na zajišťování 
podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, poskytují součinnost školským 
poradenským zařízením a spolupracují s orgány veřejné moci za účelem ochrany práv žáků. 

Ředitelka školy: 
Mgr. Yvona Suchanová 
konzultační hodiny: od pondělí do pátku v době od 7:15 do 14:45 po předchozí dohodě 
konzultace se domlouvají prostřednictvím e-mailu: info@zsamsdesenice.info 

na tel.: 725 756 066 či osobně 
konzultační místnost: ředitelna školy 

Výchovná poradkyně: 
Mgr. Yvona Suchanová 
konzultační hodiny: od pondělí do pátku v době od 7:15 do 14:15 po předchozí dohodě 
konzultace se domlouvají prostřednictvím e-mailu: : info@zsamsdesenice.info nebo telefonicky na 
tel.: 725 756 066 či osobně 
konzultační místnost: ředitelna školy 

Školní metodička prevence: 

Mgr. Jarmila Bostlová 

konzultační hodiny: od pondělí do pátku v době od 7:15 do 13.00 po předchozí dohodě 
konzultace se domlouvají prostřednictvím e-mailu: bostlovajarmila@seznam.cz nebo telefonicky na 
tel.: 737 900 607 či osobně 
konzultační místnost: třída I, sborovna 

 

Činnost školního poradenského pracoviště 
Školní poradenské pracoviště při své činnosti vychází zejména z ustanovení Vyhlášky č. 72/2005 Sb., 
o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, s účinností 
k     01. 04. 2022, která je jedním z prováděcích předpisů ke Školskému zákonu.   
Ředitelka školy zodpovídá za vytvoření preventivního programu školy a podílí se na zajištění 
výchovného poradenství. Služby poskytované školou jsou koordinovány se školskými poradenskými 
zařízeními v oblasti.   

Činnost ŠPP přispívá zejména k: 
•    poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, 
•    sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření, 
•    prevenci školní neúspěšnosti, 
•    prevenci sociálně-patologických jevů (závislosti, agresivita, šikana, rasismus, sexuální výchova 
atd.) 
•    kariérovému poradenství spojujícímu vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné 
volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění, 
•    podpoře vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými 
životními podmínkami, 
•    podpoře vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných, 
•    průběžné a dlouhodobé péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi 
•    vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole a 
školském zařízení, 



•    včasné intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů, 
•    předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace, 
•    průběžnému vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou, 
•    metodické podpoře učitelům při použití psychologických a speciálně pedagogických postupů ve 
vzdělávací činnosti školy, 
•    spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci, 
•    spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními. 

Poskytování poradenských služeb 
Škola zpracovává a uskutečňuje program poradenských služeb ve škole. 
Poradenské služby ve škole jsou poskytovány žákům a jejich zákonným zástupcům. 
Škola poskytuje bezplatně standardní poradenské služby na žádost žáků a jejich zákonných zástupců. 
Škola musí předem srozumitelně informovat žáka a v případě žáka, který má zákonného zástupce, také 
jeho zákonného zástupce o 
1.    všech podstatných náležitostech poskytované poradenské služby, zejména o povaze, rozsahu, 
trvání, cílech a postupech poskytované poradenské služby, 
2.    prospěchu, který je možné očekávat, a o všech předvídatelných důsledcích, které mohou 
vyplynout z poskytování poradenské služby, i možných následcích, pokud tato služba nebude 
poskytnuta, 
3.    jeho právech a povinnostech spojených s poskytováním poradenských služeb, včetně práva žádat 
kdykoli poskytnutí poradenské služby znovu, práva podat návrh na projednání podle § 16a odst. 5 
školského zákona, práva žádat o revizi podle § 16b školského zákona a práva podat podnět České 
školní inspekci podle § 174 odst. 5 školského zákona. 
 
Pravidla poskytování poradenských služeb 
Při poskytování poradenských služeb škola 
•    dodržuje účel poradenských služeb, 
•    dodržuje etické zásady poskytování poradenských služeb, 
•    vychází z individuálních potřeb žáka, podporuje jeho samostatnost a přispívá k jeho sociálnímu 
začleňování, 
•    spolupracuje s jinými školami a školskými zařízeními, 
•    sleduje a vyhodnocuje poskytování navržených podpůrných opatření žáka, 
•    informuje žáka a zákonného zástupce žáka o poradenských službách poskytovaných školou, 
•    poskytuje žákovi a zákonnému zástupci žáka podrobné a srozumitelné seznámení s průběhem a 
výsledkem poskytování poradenských služeb. 
Dokumentace vedená školou 
Škola vede o poradenských službách dokumentaci 
•    o vyšetření,  jeho výsledcích a poskytnuté péči individuální i skupinové, včetně zprávy a 
doporučení ke vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami a žáka mimořádně nadaného, 
•    o součinnosti se školami a školskými zařízeními, 
•    o komunikaci a spolupráci s orgány veřejné moci, 
•    o poskytovaných podpůrných opatřeních prvního stupně. 

SPOLUPRÁCE SE ŠKOLSKÝM PORADENSKÝM ZAŘÍZENÍM 
Škola spolupracuje se školským poradenským zařízením v oblasti služeb zajišťovaných pro žáky podle 
standardních činností. 

Spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou 
Spolupráce je mířena zejména k: 
•    řešení výchovných a výukových problémů dětí předškolního, školního věku, 
•    přípravě žáků na povinnou školní docházku, 
•    vypracování odborných posudků jako podkladů pro vytváření individuálních vzdělávacích plánů 
(dále IVP) pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami a pro mimořádně nadané děti, 
•    vypracování návrhu opatření pro zajištění speciálních vzdělávacích potřeb žáků, 
•    poskytování metodické podpory škole (konzultace, návštěva psychologů) 



Spolupráce se speciálně pedagogickým centrem 
Škola spolupracuje se speciálně pedagogickým centrem, které nabízí své služby dětem se speciálními 
vzdělávacími potřebami, jejich rodičům a pedagogům školy dle přílohy č. 2 k vyhlášce 72/2005 Sb. ve 
znění pozdějších předpisů. 

VÝCHOVNÁ PORADKYNĚ 
Výchovná poradkyně je koordinátorem a organizátorem práce školního poradenského pracoviště. Úzce 
spolupracuje s vedením školy, ostatními členy školního poradenského pracoviště a odborem sociálně 
právní ochrany dětí. 
Standardní činnosti výchovného poradce: 
Poradenské činnosti 
Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků, 
tj. zejména: 
•    poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků (ve spolupráci s 
třídním učitelem), 
•    spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (poradna, centrum) a středisky výchovné péče 
při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy, 
 •    poskytování služeb kariérového poradenství žákům cizincům se zřetelem k jejich speciálním 
vzdělávacím potřebám. 
Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a 
příprava návrhů na další péči o tyto žáky, včetně spolupráce na přípravě, kontrole a evidenci plánu 
pedagogické podpory pro žáky s potřebou podpůrného opatření v 1. stupni. 
Zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb a mimořádného nadání (vstupní a 
průběžné) a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami nebo mimořádně 
nadané žáky ve školských poradenských zařízeních. 
Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními při zajišťování podpůrných opatření pro žáky se 
speciálními vzdělávacími potřebami a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími 
potřebami. 
Příprava podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole, koordinace 
poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a 
koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků.  

Metodické a informační činnosti 
Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy: 
•    v otázkách kariérového rozhodování žáků, 
•    s přípravou a vyhodnocováním plánu pedagogické podpory, 
•    s naplňováním podpůrných opatření ve vzdělávání žáků se speciálními 
•    vzdělávacími potřebami, 
•    s tvorbou a vyhodnocováním individuálních vzdělávacích plánů, – v práci s nadanými a 
mimořádně nadanými žáky. 
Zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence pedagogickým pracovníkům 
školy. 
 
Poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízení v regionu, o jejich 
zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům. 
Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších poradenských 
zařízení a jejich zajištění v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. 
Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce, 
navržená a realizovaná opatření. 

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE 
Školní metodik prevence provádí poradenskou, informační, metodickou a koordinační činnost. 
Standardní činnosti školního metodika prevence: 
Metodické a koordinační činnosti 
•    Koordinace tvorby,  kontrola, evaluace a participace při realizaci minimálního preventivního 
programu školy. 



•    Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, 
násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, rasismu a xenofobie, prekriminálního a 
kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších projevů rizikového chování. 
•    Metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování. 
Vyhledávání a nastavení vhodné podpory směřující k odstranění rizikového chování. 
•    Koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování. 
•    Individuální a skupinová práce se žáky a studenty s obtížemi v adaptaci, se sociálně – vztahovými 
problémy, s rizikovým chováním a problémy, které negativně ovlivňují jejich vzdělávání. 
•    Koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do 
vzdělávacího procesu a na integraci žáků/cizinců; prioritou v rámci tohoto procesu je prevence 
rasizmu, xenofobie a dalších jevů, které souvisejí s přijímáním odlišnosti. 
•    Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci 
problematiku prevence rizikového chování, s metodikem preventivních aktivit v poradně a s 
odbornými pracovišti (poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými, a dalšími zařízeními 
a institucemi), které působí v oblasti prevence rizikového chování. 
•    Kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči v 
případě akutního výskytu rizikového chování. 
•    Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika 
prevence, navržená a realizovaná opatření. 

 
Informační činnosti 
•    Zajišťování a předávání odborných informací o problematice rizikového chování, o nabídkách 
programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům 
školy. 
•    Prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a zkušeností. 
•    Vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast     prevence rizikového 
chování (orgány státní správy a samosprávy, střediska     výchovné péče, poskytovatelé sociálních 
služeb, zdravotnická zařízení, Policie České republiky, orgány sociálně-právní ochrany dětí, nestátní 
organizace působící v oblasti prevence, centra krizové intervence a další zařízení, instituce i jednotliví 
odborníci). 
•    Předávání informací a zpráv o realizovaných preventivních programech zákonným zástupcům, 
pedagogickým pracovníkům školy a školskému poradenskému zařízení. 
•    Vedení dokumentace, evidence a administrativa související se standardními činnostmi v souladu se 
zákonem o ochraně osobních údajů a předávání informací o realizovaných preventivních programech 
školy pro potřeby zpracování analýz, statistik a krajských plánů prevence. 

 
Poradenské činnosti 
•    Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy rizikového chování; poskytování 
poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče 
odpovídajícího odborného pracoviště (ve spolupráci s třídními učiteli). 
•    Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje 
rizikového chování u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových faktorů, 
které jsou významné pro rozvoj rizikového chování ve škole. 

 

 

 

 

 

 



 

 

PODPŮRNÁ OPATŘENÍ 

Podpůrná opatření představují podporu pro práci pedagoga se žákem, kdy jeho vzdělávání v různé míře 
vyžaduje upravit průběh jeho vzdělávání. Cílem úprav je především vyrovnávat podmínky ke vzdělávání 
žáka, které mohou být ovlivněny mírnými problémy nebo závažnými obtížemi, které jsou způsobeny 
nepřipraveností žáka na školu, odlišnými životními podmínkami a odlišným kulturním prostředím ze kterého 
žák vstupuje do vzdělávání. Současně početnou skupinu budou představovat žáci s nepříznivým aktuálním 
zdravotním stavem, který může ovlivňovat vzdělávání žáků nebo je příčinou zdravotní znevýhodnění 
(postižení) žáka. 

Podpůrná opatření jsou definována školským zákonem, podle rozsahu a obsahu se člení do I. – V. stupně. 
Podpůrná opatření různých stupňů lze kombinovat. 

 I. stupeň podpůrných opatření vždy navrhuje a poskytuje škola. 
 II. -V. stupeň navrhuje a metodicky provází v jeho naplňování školské poradenské zařízení. 

Pro pedagoga je přirozené, že vzdělává heterogenní třídu, kde se žáci liší mírou nadání i případné potřeby 
úprav průběhu výuky. 

Podpůrná opatření specifikují vybrané druhy podpůrných opatření, které mohou uplatnit ve výuce 
pedagogové s cílem podpořit vzdělávání žáka zejména změnou pedagogických postupů -jedná se 
především o úpravy metod výuky, didaktické postupy a úpravy v kritériích hodnocení žáka, případně o 
změny ve strategiích učení žáka.  Pokud je charakter obtíží žáka takový, že postačují pedagogické postupy, 
pak škola volí 1. stupeň podpůrného opatření. Může postačovat zvýšená individualizace v postupech 
se žákem, anebo je třeba, aby se na úpravách vzdělávání žáka domluvilo více pedagogů, pak je vhodné 
vytvářet Plán pedagogické podpory. Plán stručně popisuje, kde má žák problémy, co se v postupech práce 
změní a jak se to promítne do metod práce, organizace vzdělávání žáka i jeho hodnocení. Popis má být 
stručný, je záznamem pro pedagoga/y jak s žákem pracuje/jí, s jakým úspěchem. Pokud zvolené úpravy 
v práci s žákem nepovedou ani po 3 měsících k očekávané změně, obtíže žáka budou pokračovat nebo se 
budou ještě zhoršovat, pak vysílá škola zákonného zástupce žáka nebo zletilého žáka do školského 
poradenského zařízení (PPP nebo SPC). 

Školské poradenské zařízení žáka objedná k posouzení jeho vzdělávacích potřeb, objednací lhůta by měla 
respektovat i důvody pro které žák do školského poradenského zařízení přichází. 

Na základě vyhodnocení všech podkladů se kterými žák do PPP nebo SPC přichází (Plán pedagogické 
podpory, vyšetření lékařů a klinických odborníků, vyšetření z jiných školských poradenských zařízení atd.), 
dojde k vyšetření žáka za účelem posouzení jeho speciálních vzdělávacích potřeb. 

Po vyšetření a vyhodnocení všech souvislostí školské poradenské zařízení vydává škole Doporučení ke 
vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami, které obsahuje závěry z vyšetření žáka a 
doporučovaná podpůrná opatření. 

K těm patří podpůrná opatření, která se vztahují k: 

 úpravě metod a forem vzdělávání žáka 

 k podpoře školním poradenským pracovištěm 

 úpravě obsahu vzdělávání a případně k úpravě výstupů ze vzdělávání u žáků, kde je tato úprava možná a 
nezbytná 

 organizaci vzdělávání (organizace výuky, volnočasových aktivit, prostorového uspořádání, práce s délkou 
vyučovací hodiny, délka přestávky, počet žáků ve třídě nebo skupině…..) 

 IVP 



 Personální podpora pro práci pedagoga- asistent pedagoga, další pedagogický pracovník, školní 
psycholog/školní speciální pedagog, 

 Podpora pro žáka - tlumočník do českého znakového jazyka, přepisovatel pro neslyšící, průvodce pro 
orientaci v prostoru, osobní asistent nebo přítomnost další osoby 

 Metodická podpora v intenzivní podobě ze strany ŠPZ po dobu 6 měsíců v případech, kdy škola vzdělává 
žáka, jehož vzdělávání a nastavení podpůrných opatření vyžaduje těsnou spolupráci s odborníky ŠPZ 

Podpora pedagogické práce a současně posílení vzdělávání žáků zahrnuje intervence, které směřují často 
k reedukaci prostřednictvím předmětu speciálně pedagogické péče nebo intervence pedagogické, které 
zahrnují posílení výuky v předmětech, kde je třeba podpořit výuku žáka nebo přípravu na ní, včetně domácí 
přípravy. 

Podpůrná opatření zahrnují také požadavek na stavební úpravy prostor, kde se žák vzdělává. 

Podpůrná opatření mají tzv. normovanou finanční náročnost, která představuje objem finančních 
prostředků, které se na opatření poskytuje. 

 

 

STUPEŇ 1 
Cílem podpůrných opatření v tomto stupni je aplikovat běžně dostupné metody, 
formy práce, které při správné aplikaci mohou působit jako prevence zhoršování 
školní úspěšnosti žáka. Správné uplatnění podpůrných opatření přináležejících 
prvnímu stupni může být důvodem, proč se žák „optimálně stabilizuje“ ve svém 
výkonu a nedostane se do spirály školních neúspěchů, nechuti ke vzdělávání 
a v nejhorším případě i propadu do vyšších stupňů podpory – tato situace se 
pochopitelně nemůže týkat žáků, kterým kvůli objektivitě potíží vyplývajících z jejich 
zdravotního postižení náleží od počátku vyšší stupeň podpory. 

Podpůrná opatření v tomto stupni identifikují samotní pedagogové školy, kterou žák 
navštěvuje. Slouží jim k tomu pozorování žáka v celé šíři jeho působení ve škole, 
rozbory žákovských prací, dlouhodobé hodnocení, znalost sociálního zázemí, znalost 
aktuálního zdravotního stavu či rodinné situace žáka. Opravdová, a ne jen povrchní 
znalost žáka je nutnou podmínkou pro možnost nalezení příčin selhávání, a tím i pro 
možnost včasného nastavení adekvátních opatření, která pomohou předejít větším 
vzdělávacím problémům. 

Podporu zajišťují jednotliví vyučující ve třídě, konzultují ji s pracovníky školního 
poradenského pracoviště a v odůvodněných případech i pracovníky školského 
poradenského zařízení. Podpora spočívá například v úpravě zasedacího pořádku, 
délky vyučovací jednotky, přestávek mezi hodinami, v plánování a organizaci využití 
času stráveného ve škole mimo vyučování a ve stanovení odlišných časových limitů 
pro práci žáka. 

Vhodné je využívání metod a forem výuky respektujících obecné didaktické zásady, 
využívání způsobů výuky adekvátních pedagogické situaci s důrazem na individuální 
práci se žákem a upřednostnění metod reflektujících učební styly žáka, metod 
aktivního učení se zaměřením na prevenci únavy a metod na podporu motivace. 



Úprava vzdělávacího obsahu neovlivňuje úroveň školních výstupů (může však dojít 
ke specifikování základního učiva a k vymezení stěžejních dat). 

Intervence by měla být zaměřena na podporu školní úspěšnosti v rámci běžné výuky. 
Ve zvýšené míře se využívá spolupráce se spolužáky v rámci třídy a spolupráce 
s rodiči při přípravě na výuku. Jako pomůcky se využívají běžně dostupné učebnice, 
doplněné o materiály na procvičování učiva, přehledy učiva, materiály určené 
k vizualizaci učiva (např. časové a číselné osy atp.). Při vzdělávání lze využít plán 
pedagogické podpory. 

Podpůrná opatření v prvním stupni jsou hrazena v rámci běžného provozu školy, 
žákům se stupněm podpory 1 nenáleží žádný navýšený normativ. De facto se jedná 
o zvýraznění zásad a pravidel individuálního přístupu, který by měl být dobrému 
učiteli vlastní. 

 

 

Podpůrná opatření 1. stupně 
Metody výuky: 
 respektování osobního tempa, častější zpětná vazba 
 stanovování odlišných časových limitů pro činnosti 
 metody podporující preferované styly učení žáků 
 multisenzorický přístup 
 podpora motivace 
 metody aktivního učení apod. 
Organizace výuky 
 pravidelné střídání činností v průběhu výuky 
 změna zasedacího pořádku nebo uspořádání třídy 
 skupinová a kooperativní výuka 
 nabídka volnočasových aktivit a mimoškolních aktivit (stáže, exkurze) 
Úprava obsahu a výstupů vzdělávání 
 obohacování učiva 
 výstupy vzdělávání se neupravují 
Hodnocení 
 využívání různých forem hodnocení 
 aplikace metod formativního hodnocení 
 podpora sebehodnocení 
Intervence školy 
 přímá podpora – poskytování individualizované podpory učitelem 
 plán pedagogické podpory – pokud není přímá podpora účinná – formalizace poskytování PO 1. 

stupně plánem pedagogické podpory (spolupráce na tvorbě: učitel + rodič + poradenský pracovník 
školy), formulář viz příloha vyhlášky č. 3. 

 metodická podpora učitelů ze strany poradenských pracovníků školy 
 

 

 



Postup školy: podpůrná opatření 1. stupně 

 žáci s mírnými obtížemi ve vzdělávání 
 i bez doporučení ŠPZ (navrhují pedagogičtí pracovníci školy) a bez navýšení finančních 

prostředků škole 
 práce 1 pedagoga - přímá podpora žáka (individualizace výuky) nebo/následně spolupráce 

více pedagogů - plán pedagogické podpory žáka (PLPP) 
o popis obtíží a SVP žáka 
o PO 1. stupně (přehled) 
o stanovení cílů podpory 
o stanovení způsobu vyhodnocování naplňování plánu 

 průběžná aktualizace PLPP 
 vyhodnocení PLPP nejpozději po 3 měsících realizace 
 využití postupů 3MP 

 Plán pedagogické podpory žáka se průběžně aktualizuje a vyhodnocuje, nejpozději po 
třech měsících realizace. 

 Žák i jeho zákonný zástupce by měli být seznámeni s tímto plánem. Pokud se situace 
žáka nezlepší nebo dojde ke zhoršení, doporučuje se navštívit školské pedagogické 
zařízení. 

 

 


