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Účinnosti nabývají některá ustanovení zákona č. 561/2014
Sb. (školský zákon), dle novely č. 82/2015 Sb., zejména §
16:
Nově se dítětem, žákem nebo studentem (dále jen „žákem“)
se speciálními vzdělávacími potřebami (původně se
zdravotním znevýhodněním nebo postižením, případně v
postavení azylanta, nebo sociálně znevýhodněný) rozumí
žák, jehož vzdělávání z důvodů jeho speciálních vzdělávacích
potřeb vyžaduje uplatnění podpůrných opatření. Žáky tak
pro vzdělávací účely nečleníme podle původních
diagnostických kategorií, ale hodnotíme jen potřebu úpravy
podmínek jejich vzdělávání (podpůrná opatření stupeň 1 - 5).
Účinnosti nabývá vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků
se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.
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Podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se realizuje
prostřednictvím podpůrných opatření představujících konkrétní
pomoc vzdělávání žáka, a to
• v oblasti metod a forem výuky, možných úprav hodnocení,
organizace výuky, např. zařazením předmětů speciálně pedagogické
péče, úprav výuky v rozsahu i obsahu disponibilních hodin;
• nutnou personální podporou pedagoga při výuce žáků s
potřebou podpůrných opatření (asistentem pedagoga, dalším
pedagogem, speciálním pedagogem);
• využíváním speciálních učebnic, pomůcek, kompenzačních
pomůcek, včetně zařazování nových technologií.

Podpůrná opatření 2. až 5. stupně představují zákonné finanční nároky!
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Podpůrná opatření ve vzdělávání žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami, která byla doporučena před
platností § 16 školského zákona a prováděcí vyhlášky,
jsou platná nejdéle další 2 roky od vystavení doporučení
ŠPZ. Jejich platnost je tak prodloužena max. do 31. 8.
2018
Žáci, kteří budou šetřeni ŠPZ po 1. 9. 2016, nebo v
tomto období mají plánované kontrolní vyšetření, obdrží
již doporučení ke vzdělávání podle nových pravidel, tedy
se zařazením do stupně podpůrných opatření, včetně
jejich normované finanční náročnosti.

POSTUP ŠKOLY PŘI POSKYTOVÁNÍ
PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ PRVNÍHO STUPNĚ






Před zahájením poskytování podpůrných opatření prvního stupně
zpracuje škola plán pedagogické podpory žáka (PLPP), který
průběžně aktualizuje v souladu s vývojem speciálních vzdělávacích
potřeb žáka.
Poskytování podpůrných opatření prvního stupně škola průběžně
vyhodnocuje, po 3 měsících škola vyhodnotí, zda podpůrná opatření
nastavená školou vedou k naplnění stanovených cílů. Pakliže úprava
podmínek na základě PLPP není dostačující, doporučí škola zletilému
žákovi nebo zákonnému zástupci žáka využití poradenské pomoci
ŠPZ. K přihlášce k vyšetření žák doloží podrobné vyhodnocení PLPP
(pečlivá pedagogická diagnostika, vyhodnocení efektivity nastavené
spolupráce s rodiči v rámci PLPP (důležité!!), aplikované metody
výuky, úpravy obsahů, způsob hodnocení, kompenzační pomůcky,..).
Bez výše uvedeného dokumentu s odpovídající výpovědní hodnotou
nebude přizván k vyšetření!

POSTUP PŘED PŘIZNÁNÍM PODPŮRNÝCH
OPATŘENÍ DRUHÉHO AŽ PÁTÉHO STUPNĚ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ředitel školy určí ve škole pedagogického pracovníka (konzultant), který bude
odpovídat za spolupráci se ŠPZ v souvislosti s doporučením podpůrných opatření.
Pro účely poskytování poradenské pomoci ŠPZ zajistí škola bezodkladné předání
plánu pedagogické podpory rodičům (ti ho předají do ŠPZ), pokud se žák podle
něho vzdělával.
Poradenskou pomoc ŠPZ může využít žák nebo jeho zákonný zástupce také na
základě svého uvážení nebo na základě rozhodnutí orgánu veřejné moci – v
takovém případě ŠPZ požaduje vyjádření TU.
V případě podpůrného opatření spočívajícího v používání kompenzačních
pomůcek, speciálních učebnic a speciálních učebních pomůcek ŠPZ doporučí
přednostně ty pomůcky, kterými již škola disponuje.
ŠPZ projedná před vydáním doporučení návrh doporučených podpůrných opatření
se školou, zletilým žákem nebo zákonným zástupcem žáka a přihlédne k jejich
vyjádření.
ŠPZ zpracovává zprávu a doporučení. Při jejich vydání je zletilý žák nebo zákonný
zástupce žáka informován o jejich obsahu a poučen o možnosti podat žádost o
revizi.

POSTUP PŘED PŘIZNÁNÍM PODPŮRNÝCH
OPATŘENÍ DRUHÉHO AŽ PÁTÉHO STUPNĚ
7.

8.
9.

Zpráva a doporučení se vydávají do 30 dnů ode dne ukončení
posuzování speciálních vzdělávacích potřeb žáka, nejpozději však
do 3 měsíců ode dne přijetí žádosti ŠPZ (tato lhůta se prodlužuje o
dobu nezbytnou k obstarání podkladů od jiných odborníků).
• Zpráva se vydává pouze zletilému žákovi nebo zákonnému
zástupci žáka.
• Doporučení se vydává zletilému žákovi nebo zákonnému
zástupci žáka a škole nebo školskému zařízení dle struktury
stanovené přílohou č. 5 k vyhl. č. 27/2016 Sb.
Platnost doporučení zpravidla nepřesáhne 2 roky.
Podpůrná opatření škola poskytuje bezodkladně po obdržení
doporučení ŠPZ a udělení písemného informovaného souhlasu
zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka (obsah viz. vyhláška)

POSTUP PŘED PŘIZNÁNÍM PODPŮRNÝCH
OPATŘENÍ DRUHÉHO AŽ PÁTÉHO STUPNĚ
10.Škola ve spolupráci se ŠPZ, žákem a zákonným
zástupcem žáka průběžně vyhodnocuje
poskytování podpůrných opatření. (ŠPZ vyhodnotí
poskytování podpůrných opatření ve lhůtě jím
stanovené, nejdéle však do 1 roku od vydání
doporučení.)
11.ŠPZ ve spolupráci se školou sleduje a nejméně
jednou ročně vyhodnocuje naplňování IVP a
poskytuje žákovi, zákonnému zástupci žáka a
škole poradenskou podporu.

ŽÁDOST O VYŠETŘENÍ ŽÁKA












Nově žádá rodič – osobně!
K žádosti o první vyšetření je nutné doložit:
zpracovaný a vyhodnocený plán pedagogické podpory
(PLPP), dle kterého byly žákovi školou upraveny podmínky
vzdělávání (1. stupeň PO)
K žádosti o kontrolní vyšetření:
IVP dle kterého byl žák vzděláván
U všech typů vyšetření je třeba doložit:
vyplněný školní dotazník
vyplněný ADHD dotazník (u dg. ADHD či susp. ADHD)
lékařské zprávy od odborných lékařů, u nichž je klient v péči
(neurologie, psychologie, psychiatrie apod.)

ŠKOLNÍ OBVODY SPECIÁLNÍCH PEDAGOGŮ PPP
V ÚSTÍ NAD LABEM, ŠKOLNÍ ROK 2016/2017


Viz příloha č.2

DĚKUJI ZA POZORNOST!!!
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