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Pokyn ředitele č. 2/2023

Způsoby úpravy vzdělávání žáků

V souladu s §§ 16-18 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon a vyhlášky č. č. 27/2016 Sb.,
vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve
znění účinném od 1. 1. 2021, jsou stanoveny následující postupy pro podporu vzdělávání
žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných:

1. Individuální vzdělávací strategie

Týká se žáků nadaných, včetně sportovců a těch žáků, kteří vyjíždějí na dlouhodobější pobyt
do zahraničí a žáků, kteří mají zdravotní problémy krátkodobého charakteru. Vystavuje se
maximálně na jeden školní rok, v případě žáků se zdravotními obtížemi maximálně na
pololetí. 

vystavuje se tedy, když žák:
● jede na studijní pobyt do zahraničí (několik týdnů - rok)
● potřebuje upravit docházku kvůli sportovní přípravě (pokud je sportovním

reprezentantem České republiky ve sportovním odvětví, pak se ho týká individuální
vzdělávací plán),

● potřebuje upravit docházku kvůli stáži/častým soustředěním a studijním aktivitám
mimo rámec školy

● potřebuje upravit docházku nebo hodiny kvůli zdravotním důvodům krátkodobějšího
charakteru

požadované dokumenty:
● žádost zákonného zástupce/zletilého žáka
● potvrzení vzdělávací instituce/firmy/sportovního klubu, které může dále specifikovat

(např. potvrzení o přijetí na zahraniční školu)
● podle potřeby vyjádření ošetřujícího lékaře

2. Plán pedagogické podpory

Týká se žáků, kteří jsou ohroženi školním neúspěchem, často z důvodu zdravotních.
Vystavuje se maximálně na 6 měsíců/pololetí, do té doby musí žák navštívit Školské
poradenské zařízení. Škola bude dále postupovat dle doporučení ze Školského
poradenského zařízení, pokud do konce pololetí žák doporučení škole nedoloží, škola Plán
pedagogické podpory ukončí a další nevytváří. V individuálních případech může škola učinit
výjimku (například pokud žák doloží, že je již do poradny objednán).

a) vystavuje se:
● na základě doporučení Školního poradenského pracoviště (Preventivního týmu) a

(nebo) pouze na základě žádosti zákonného zástupce/zletilého žáka
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b) požadované dokumenty:
● žádost zákonného zástupce/zletilého žáka, případně jeho souhlas s vypracováním

plánu pedagogické podpory
● podle potřeby vyjádření/doporučení ošetřujícího lékaře

c) doporučení a postup školy:
● škola při vystavení plánu vždy doporučuje návštěvu Školského poradenského

zařízení
● škola nastavuje v případě Plánu obsahujícího výraznou úpravu docházky (typicky

zvýšená absence není důvodem k neklasifikaci) také harmonogram konzultací žáka a
zákonných zástupců se školou (někdo z preventivního týmu nebo třídní učitel nebo
vedení školy nebo vyučující dotčených a důležitých předmětů)

● plán se po 3 měsících vyhodnocuje - žák/zákonní zástupci/TU/vedení školy a (nebo)
člen preventivního týmu - a případně se upravuje

3. Individuální vzdělávací plán 

Týká se žáků se speciálními vzdělávacími potřebami nebo s mimořádným nadáním a žáků,
kteří jsou sportovními reprezentanty České republiky.

a) vystavuje se:
● na základě doporučení Školského poradenského zařízení
● na základě potvrzení sportovní organizace

b) požadované dokumenty:
● doporučení Školského poradenského zařízení
● žádost zákonného zástupce/zletilého žáka
● případně potvrzení sportovní organizace

c) doporučení a postup školy:
● plán se po 3 měsících vyhodnocuje - žák/zákonní zástupci/TU/vedení školy a (nebo)

člen preventivního týmu -  a případně se upravuje
● vystavuje se maximálně na jeden školní rok
● škola nastavuje v případě úpravy docházky (typicky zvýšená absence není důvodem

k neklasifikaci) také harmonogram konzultací žáka a zákonných zástupců se školou
(někdo z preventivního týmu nebo třídní učitel nebo vedení školy nebo vyučující
dotčených a důležitých předmětů)

V Praze dne 23. února 2023

Ondřej Mrzílek
ředitel školy
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