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ÚVOD 

 

1.  Výchovná poradkyně školy vede evidenci žáků s potřebou podpory ve vzdělávání v 

oblastech: 

- specifické vývojové poruchy učení 

- specifické vývojové poruchy chování 

- zrakové, sluchové, příp. tělesné postižení 

- sociální znevýhodnění 

-  odlišný mateřský jazyk 

- delší školní docházka 

- mimořádné nadání 

2.  Přehled všech evidovaných žáků je přílohou plánu práce a hodnotící zprávy výchovné 

poradkyně. 

3.  Na konci školního roku hodnotí třídní učitelé (na 2. stupni po konzultacích s ostatními 

vyučujícími daného žáka) výsledky vzdělávání.  

  

 

VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI 

POTŘEBAMI 

 
1.  Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním 

postižením (tělesným, zrakovým, sluchovým, mentálním, autismem, vadami řeči, souběžným 

postižením více vadami a vývojovými poruchami učení nebo chování), žáci se zdravotním 

znevýhodněním (zdravotním oslabením, dlouhodobým onemocněním a lehčími zdravotními 

poruchami vedoucími k poruchám učení nebo chování) a žáci se sociálním znevýhodněním  

(z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně 

patologickými jevy, s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou a žáci 

v postavení azylantů a účastníků řízení o udělení azylu). 

2.  Při práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami vycházíme z Vyhlášky č.27/ 2017 

o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných ve znění 

pozdějších předpisů.  

3.  Za vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami odpovídá výchovná poradkyně 

školy, která spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou i dalšími odbornými 

pracovišti, sleduje plnění individuálních vzdělávacích plánů žáků a vede kartotéku sledování 

všech diagnostikovaných žáků. 

4. V rámci školy jde pak především o spolupráci vyučujících žáka, třídního učitele, 

speciálního pedagoga, výchovného poradce a vedení školy. Výchovný poradce by měl být 

tím, kdo bude nejen rodičům, ale i vyučujícím k dispozici při řešení problémů týkajících se 

vzdělávání těchto dětí. 

5.  Pro úspěšné vzdělávání těchto žáků je nutné také zkvalitňování připravenosti 

pedagogických pracovníků. 

6.  Velký význam pro úspěšné zvládnutí vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami má spolupráce a komunikace mezi školou, žákem, rodinou a odborným 

pracovištěm. 

7.  Každý učitel si ale musí uvědomit, že rodič je ten, kdo je s dítětem v každodenním 

kontaktu, má zkušenosti s jeho výchovou, nakonec rozhoduje. Zároveň je ovšem nutné, aby i 

rodiče respektovali učitele jako odborníka na danou problematiku. 

 

 



Zásady komunikace učitele s rodičem: 

 vytvoření klidné atmosféry 

 dostatek času pro rozhovor (vhodnost využití konzultačních hodin) 

 nejprve je nutno dítě pochválit, vyjádřit víru ve zlepšení 

 zpočátku pouze popsat (nehodnotit) jevy, situace, chování, příhody 

 uvést zdroje svých informací, totéž umožnit rodiči 

 ujasnit si pojmy s rodiči 

 uvádět konkrétní příklady a objasňovat svá stanoviska 

 rozebrat s rodiči možné souvislosti, uvést důvody, co vše učitel zvážil, než se rozhodl 

takto reagovat 

 nedávat dítěti „nálepky“ 

 snažit se rodičům citlivě poradit, nabídnout jim pomoc 

 opakovat „pravidla hry“ 

 

1. Vzdělávání žáků se zdravotním postižením 

     O zařazení dítěte se zdravotním postižením do školy rozhoduje ředitel po dohodě s rodiči 

či zástupci dítěte na základě lékařského a speciálně-pedagogického vyšetření a s přihlédnutím 

k možnostem školy (architektonické řešení, asistent, počet žáků ve třídě, zkušenosti a vzdělání 

učitelského sboru, zabezpečení kompenzačními či edukačními pomůckami, odborná podpora, 

spolupráce s rodiči atd.) i místním specifikům (dopravní obslužnost, dostupnost zdravotně 

sociální péče, vzdálenost jiné školy od bydliště dítěte atd.).    

     Žáky se zrakovým, sluchovým, tělesným, event. mentálním postižením vzděláváme 

formou inkluze do běžných tříd podle zpracovaného učebního plánu běžných tříd a na základě 

individuálních vzdělávacích plánů. Pro nejtěžší postižení požadujeme na základě Doporučení 

speciálního pedagogického centra přítomnost osobního asistenta žáka nebo asistenta 

pedagoga. Nad rámec úvazku třídního učitele žáka s potřebou podpůrných opatření je na 1. 

stupni školy vyhrazena na základě Doporučení ŠPZ 1 vyučovací hodina týdně pro realizaci 

individuálních potřeb žáka (pedagogická intervence), na 2. stupni provádí pedagogickou 

intervenci učitel daného předmětu (většinou ČJ a AJ, ev. M). Předměty speciálně pedagogické 

péče zabezpečuje speciální pedagog. 

Se žáky s lehčími formami logopedických vad pracuje vyškolená učitelka 1. stupně, žákům 

s těžšími poruchami doporučujeme návštěvu odborného logopedického pracoviště. 

Nezbytná je úzká spolupráce s odborným pracovištěm, v jehož péči dítě je. 

 

Postup při práci s dětmi se zdravotním postižením: 

 seznámíme všechny učitele s postižením dítěte a jeho specifiky 

 dohodneme se s rodiči a odborným pracovištěm na možnostech úzké spolupráce  

 vysvětlíme vyučujícím způsoby hodnocení žáka, možnosti úlev a tolerancí 

 vypracujeme individuální vzdělávací program 

 seznámíme spolužáky s handicapem dítěte a vším, co z toho vyplývá 

 ponecháváme dítěti v hodinách potřebné pomůcky 

 snažíme se zajistit přístup k odborné literatuře a kurzům vztahujícím se  

      k handicapu dítěte 

 

Zásady pro práci s dětmi se zdravotním postižením – podpůrná opatření: 

 respektování zvláštností dítěte 

 včasnost (čím dříve je dítěti a rodičům poskytnuta speciální pomoc, tím je lepší 

výsledek práce) 

 vývojovost (důležité je „nepřeskakovat“ jednotlivé vývojové etapy) 



 optimální prostředí (jen při vhodné úpravě rodinného prostředí bude zajištěn dobrý 

rozvoj dítěte) 

 speciální pomůcky, metody a formy výchovné práce 

 všestrannost (dbáme na to, aby dítě mohlo své znevýhodnění kompenzovat i jinými 

činnostmi, v nichž je úspěšné) 

 soustavnost 

 

Postupy a pomůcky, používané při práci se žáky se zrakovým a sluchovým postižením: 

Zrakové postižení: 

 spolupráce s SPC 

 osobní asistent 

 rýsovací deska s fólií, rýsovací pomůcky pro nevidomé 

 učebnice v Braillově písmu, Pichtův psací stroj 

 

Sluchové postižení: 

 spolupráce s SPC 

 správné usazení žáka, správná poloha učitele (neotáčet se) 

 názornost, obrázky 

 diktafon, obrázkové karty, figurky 

 

2. Vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování 

     Žákům, u kterých se projevují příznaky některé ze specifických poruch učení nebo 

chování, sestavujeme Plán pedagogické podpory a na základě jeho vyhodnocení  a při 

nutnosti dalších podpůrných opatření  posíláme se souhlasem rodičů na vyšetření do 

pedagogicko-psychologické poradny, případně do speciálního pedagogického centra nebo 

střediska výchovné péče. Na základě vyšetření a doporučení tohoto pracoviště pracujeme se 

žáky podle navržených postupů. Žákům vypracujeme individuální vzdělávací plán, podle 

kterého se s dítětem v průběhu celého školního roku pracuje.  

     V případě, že dítě má diagnostikovánu specifickou poruchu učení, snažíme se postupovat 

tak, abychom mu pomohli využít jeho skutečné vědomosti a dovednosti v souladu 

s rozumovým potenciálem nezatíženým obtížemi vyplývajícími z jeho poruchy. 

 

Postup při práci s dětmi se specifickou poruchou učení nebo chování: 

 seznámíme všechny učitele s poruchou dítěte a jejími specifiky 

 dohodneme se s rodiči na možnostech úzké spolupráce, stanovíme termíny   

      pravidelných schůzek (zpravidla jednou měsíčně), v případě potřeby budou schůzky   

      častější 

 vysvětlíme vyučujícím způsoby hodnocení, možnosti úlev a tolerancí pro žáka 

 vypracujeme individuální vzdělávací program 

 seznámíme spolužáky s rozdílným způsobem hodnocení 

 v hodinách ponecháváme dítěti potřebné pomůcky 

 zajistíme na škole docházení dítěte na doplňkovou hodinu za účelem provádění 

reedukace 

 

 

Projevy specifických vývojových poruch učení a chování: 

Dyslexie specifická porucha čtení 

Dysgrafie specifická porucha psaní postihující rukopis 

Dysortografie specifická porucha pravopisu 



Dyskalkulie specifická porucha matematických schopností 

ADHD porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou 

Dyslexie: 

 nepozná dosud všechna písmenka (je nejistý, hádá, zapomíná)  

 chyby jsou v určité části slova (začátek, střed, konec)  

 chyby artikulační (některá slova neumí vyslovit, jako by šlo o jazykolamy)  

 zaměňuje písmena tvarově podobná (E-F, m-n, a-e, k-h, e-o, ...)  

 zaměňuje samohlásky  

 zaměňuje zvukově podobné hlásky (t-d, š-č, p-b, ...)  

 inverze písmen (šel-les, mez-zem, ...)  

 inverze slabik ve slově (maso-samo, Lída-dali, ...)  

 vynechávky (vynechává písmena, slabiky, celá slova)  

 přídavky (trdlo - terdelo, ...)  

 neřídí se smyslem čteného  

 dohaduje se podle smyslu čteného textu  

 nápadná nejistota a těžkosti ve skládání písmen ve slabiku a slabik ve slova  

 dvojí čtení  

 čte trhaně, vrací se, opakuje, opravuje se  

 selhává porozumění čtenému  

Dysgrafie:  

 nedokáže napodobit tvary písmen  

 nezapamatuje si tvary jednotlivých písmen, zrcadlově je obrací  

 písmo je těžkopádné, neobratné, neuspořádané,neúhledné, křečovité, těžce čitelné až 

nečitelné  

 nedodržuje sklon písma, směr, nejistota tahů, tlak na podložku, přetahování nebo 

nedotahování linek  

 tvarové záměny, vynechávání délky, zrcadlové psaní  

 psaní bývá pomalé nebo velmi rychlé, zbrklé  

Dysortografie:  

 a těžkosti v rozlišování hlásek artikulačně blízkých  

 chyby v krátkých a dlouhých samohláskách, měkkých a tvrdých slabikách  

 záměny sykavek  

 vynechávky a přidávání písmen nebo slabik, jejich přesmykování  

 nepochopitelné hranice v písmu (dvě i více spojených slov, věta členěná                    

do nelogických celků)  

ADHD: 

Základními symptomy jsou: 

1. Porucha pozornosti  

2. Impulsivita  

3. Hyperaktivita  

Porucha pozornosti 

 nesoustředí se na podrobnosti, dělá chyby z nepozornosti  

 často se zdá, že neposlouchá, když se na ně přímo hovoří  

 nepostupuje podle pokynů, nedaří se mu dokončit školní, domácí práci nebo 

povinnosti  

 mívá problémy zorganizovat si úkoly a činnosti  



 vyhýbá se vykonávání úkolů, zdráhá se dělat domácí práce, které vyžadují soustředěné 

duševní úsilí  

 často ztrácí věci  

 lehce se dá vyrušit vnějšími podněty  

 zapomíná na každodenní povinnosti  

Impulsivita 

 často vyhrkne odpověď dřív, než byla dokončena otázka  

 mívá problém vyčkat, až na ně přijde řada  

 často přerušuje ostatní, skáče jim do řeči, ruší je při hře  

Hyperaktivita 

 bezděčně pohybuje rukama nebo nohama, vrtí se na židli  

 vstává, padá ze židle  

 pobíhá, popochází v situacích, kdy je to nevhodné  

 mívá potíže tiše si hrát nebo v klidu něco dělat  

 bývá často „na pochodu“ nebo se chová jako by „jelo na motor“  

 často bývá nepřiměřeně upovídané  

Zásady pro práci s dětmi se specifickými poruchami učení: 

 povzbuzování a pochvala za sebemenší zlepšení 

 chválit nejen výkon, ale i snahu 

 používání vhodných metod výuky dle specifik předmětu 

 kladení reálných cílů, postupné zvyšování nároků 

 hodnotit je samotné a srovnávat jeho dílčí úspěchy či nedostatky s jeho vlastní osobou 

 pracovat s dítětem často, ale krátkodobě 

 při práci odstranit rušivé vlivy 

 snažit se navodit příjemnou, soustředěnou atmosféru při práci 

 snažit se najít něco, v čem je dítě úspěšné 

 pravidelná relaxace 

 reedukace musí navazovat na dosaženou úroveň dítěte bez ohledu na věk, vychází 

z pozitivních momentů ve vývoji dítěte 

 reedukace vychází z rozboru příčin a diagnostiky odborného pracoviště 

 předpokladem úspěchu je dobrý začátek a dobrá motivace 

 

Obecné rady pro zvládání neklidného dítěte: 
 pomozme dítěti být úspěšné alespoň v něčem (hledejme kladné stránky, vyzdvihujme 

specifické schopnosti...) 

 pověřujme dítě různými úkoly (aby pocítilo svůj význam, úspěch, potřebnost...) 

 pomozme mu nalézt své místo v kolektivu (zvyšme jeho prestiž nepoukazujme na jeho 

zvláštnosti) 

 pomozme mu uvědomit si sebe sama (zvl. u starších dětí lze využít psychohry - v čem 

jsem dobrý, co se mi nedaří a co proti tomu mohu udělat) 

 mějme na mysli, že odměna “zpevňuje” správné formy chování, nešetříme proto 

pochvalou za maličkosti (i za udržení pozornosti) 

 oceňujme snahu dítěte (i při ne zcela povedeném výsledku práce), pozorně 

formulujme pochvaly (ne: lék nebo domluva pomohly, ale lépe: snažil ses a hned je to 

lepší), nešetříme pochvalami, vždy se najde něco, za co lze dítě ocenit 

 šetříme poznámkami, najděme jiný způsob informování rodičů (např. 1x týdně 

hodnocení práce a chování žáka ve škole) 

 stavme před dítě krátkodobé cíle 



 má-li žák výukové obtíže, bývá užitečné prověřovat jeho znalosti individuálně (mimo 

třídní atmosféru plnou rušivých podnětů) 

 sledujme únavu a pozornost v průběhu vyučování - umožněme dítěti změnit činnost, 

počítejme se zvyšující se unavitelnosti v průběhu vyučovacích hodin a dne (znalosti 

prověřujme raději na počátku dne...) 

 

Postupy a pomůcky, používané při nápravách specifických vývojových poruch učení a 

chování: 

Dyslexie: 

 nácvik techniky čtení, doma dvojí čtení (rodič a dítě současně) 

 kratší a méně náročné texty, ohled na pomalé tempo 

 hry pro udržení pozornosti, paměť 

 speciální záložka a okénko, texty s větším písmem, diktafon, virtuální pomůcky 

 

Dysgrafie: 

 pomocné linky 

 zkrácené diktáty, doplňovací texty, psaní kratších textů, psaní na počítači 

 cviky na uvolňování ruky, trojhranný program 

 

Dysortografie: 

 lehčí texty na přepis, větší důraz na opis 

 ústní odůvodňování pravopisných jevů 

 doplňování gramatických jevů vynechaných v textu, fólie 

 testy po předchozí přípravě 

 PC programy 

 bzučák, kostky 

 

Dyskalkulie: 

 pomoc s číselnou osou, vizualizace, počítadlo 

 počítání s názornou pomůckou 

 

ADD, ADHD: 

 hry pro udržení pozornosti 

 cviky, sociální hry, smlouva 

 komunitní kruh, klidné prostředí 

 důslednost a jasné hranice, pravidla 

 

Nejčastější chyby při nápravách: 

 hubování, vyčítání, vymáhání slibů, že se zlepší; urážky, nadávky, zdůrazňování 

úspěchů staršího sourozence, kamaráda, spolužáka; vedou k pocitu méněcennosti, 

k zatvrzelosti, lítosti, popř. až k negativnímu vztahu k úspěšnějším 

 každodenní úmorné psaní diktátů stále stejným způsobem; dítě je píše bez zájmu,                

bez soustředění, hádá, chyby se velmi často opakují 

 každodenní opakované čtení textů, které jsou příliš náročné, a jejich klopotné 

hláskování nebo slabikování vyžaduje příliš mnoho úsilí; to vede k prohloubení 

nechuti ke čtení 

 nesprávné postupy při učení se naukovým předmětům, např. jeden z rodičů předčítá 

větu       po větě a dítě se vše učí zpaměti bez pochopení a bez souvislosti 



 stálé podivování a povzdechy nad tím, že něco neumí; pokud se dítě učilo a neumí, 

musíme hledat příčinu 

 nerespektování specifických obtíží, které souvisejí s poruchou 

 odpírání chvály, „aby nezpychl ještě více“ 

 

     Při práci s dětmi se specifickými poruchami učení je velmi důležité získat 

pro spolupráci jejich rodiče, bez kterých nelze dosáhnout úspěchu. Je třeba získat si jejich 

důvěru, poskytovat jim jasné a srozumitelné informace, podporovat a povzbuzovat je 

při nápravě poruchy jejich dítěte. 

 

3. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním 

     Do této skupiny patří žáci, kteří pocházejí z prostředí sociálně, kulturně a jazykově 

odlišného. Hlavním problémem je zpravidla nedostatečná znalost vzdělávacího jazyka. 

     Pozornost je třeba při práci s těmito dětmi věnovat nejen osvojení českého jazyka, 

seznámení se s českým prostředím, kulturními zvyklostmi a tradicemi, ale ve shodě 

se školským zákonem umožnit těmto dětem budování jejich vlastní identity, která bude 

vycházet z jejich původního prostředí. 

 

Zásady pro práci s dětmi se sociálním znevýhodněním: 

 v případě potřeby vypracování individuálních vzdělávacích programů 

 skupinová nebo individuální péče 

 menší počet žáků ve třídě 

 specifické učebnice a pomůcky 

 odpovídající metody a formy práce 

 případná pomoc asistenta učitele 

 pravidelná spolupráce s rodinou 

 spolupráce s odborným pracovištěm 

 vytváření příznivého klimatu pro působení těchto dětí na škole 

 

 

VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ NADANÝCH 
 

1.  Nadaným žákem se rozumí jedinec, jehož rozložení schopností dosahuje naprůměrné 

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

oblastech, pohybových, uměleckých a sociálních dovednostech.      

2.  Při práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami vycházíme z Vyhlášky č.27/ 2017 

o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných ve znění 

pozdějších předpisů.  

3.  Vzdělávání nadaných žáků se může uskutečňovat podle individuálního vzdělávacího 

plánu, který vychází ze školního vzdělávacího programu školy, závěrů vyšetření 

pedagogicko-psychologické poradny a vyjádření zákonného zástupce žáka nebo zletilého 

žáka.  

4.   Určený pedagogický pracovník školy sleduje průběh vzdělávání mimořádně nadaného 

žáka a poskytuje společně se školským poradenským zařízením podporu žákovi i jeho 

zákonným zástupcům. 

 
Nadaní žáci vykazují: 

 paměť a znalost 

 rychlost myšlení 



 zpracování problému 

 záměrné a dlouhodobé soustředění 

 sklon k perfekcionismu 

 vlastní pracovní tempo 

 pružnost 

 časná symbolická aktivita 

 dávají přednost společnosti starších dětí, samotě 

 vnímají souvislosti tam, kde je většina žáků nevidí 

 ostře vnímají pravidla a rozpory 

 poukazují na nesrovnalosti, odmítají se chovat korektně 

 

Pomoc při identifikaci a následné péči o mimořádně nadaného žáka mohou učitelům  

se souhlasem rodičů poskytnout psychologové v pedagogicko-psychologické poradně. 

     Nadání dítěte se dá velmi výrazně ovlivnit, a to oběma směry. Záleží na škole, jak dokáže 

vyhovět vzdělávacím potřebám těchto žáků. Jde o změnu metod, forem i organizace výuky. Je 

vhodné spolupracovat při práci s nadanými žáky s ostatními kolegy i různými subjekty mimo 

školu (např. Společnost pro talent a nadání, MENZA). 

 

Varianty vzdělávání nadaných: 

 urychlování (akcelerace) – rychlé vzdělávání v základní škole, časný přechod              

na navazující školy, přeskočení jedné nebo několika tříd 

 obohacování normální výuky (enrichment) – rozšiřování, prohlubování učební látky, 

vyšší náročnost výuky 

 přeskupování žáků – speciální třídy a školy, soustřeďování nadaných  

 v rámci školy a třídy, účast na projektech, systém volitelných předmětů,    

 pracovní společenství, spolupráce s různými institucemi 

 kombinace těchto postupů 

 

Pokyny pro práci s nadanými žáky: 

 učitel by měl vědět, co žák umí a dát najevo, že to ví 

 poskytovat dostatečné množství podnětů 

 nabídka podpůrného materiálu (bohatý, variabilní, podnětný) 

 nenutit žáka opakovat základní učivo 

 umožnit účast na činnostech stimulujících další rozvoj 

 respektovat individuální učební tempo, umožnit rychlejší postup v učení 

 klást na žáky vyšší nároky, zadávat náročnější práce 

 poskytnout jim určitou volnost v rozhodování, jak využijí ušetřený čas 

 pomoc najít nadaným žákům jim podobné vrstevníky 

 umožnit stanovování vlastních cílu a podílení se na hodnocení své práce 

 využít možnost odborné pomoci 

 umožnit navštěvování vybrané výuky ve vyšším ročníku 

 vést žáky k rovnému přístupu k méně nadaným spolužákům, k toleranci, ochotě 

pomáhat slabším 



PRÁVNÍ  RÁMEC 

 
Vyhláška č.27/ 2016 o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků  

                                     nadaných 

 

Zákon č. 561/ 2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném   

                                      vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších úprav 

 

Zákon č. 561/ 2004 Sb. 

 
Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a 

studentů nadaných 

§ 16 

Podpora vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami 

(1) Dítětem, žákem a studentem se speciálními vzdělávacími potřebami se rozumí osoba, 

která k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění nebo užívání svých práv na 

rovnoprávném základě s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných opatření. Podpůrnými 

opatřeními se rozumí nezbytné úpravy ve vzdělávání a školských službách odpovídající 

zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí nebo jiným životním podmínkám dítěte, žáka nebo 

studenta. Děti, žáci a studenti se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na bezplatné 

poskytování podpůrných opatření školou a školským zařízením. 

(2) Podpůrná opatření spočívají v 

a) poradenské pomoci školy a školského poradenského zařízení, 

b) úpravě organizace, obsahu, hodnocení, forem a metod vzdělávání a školských služeb, 

včetně zabezpečení výuky předmětů speciálně pedagogické péče a včetně prodloužení délky 

středního nebo vyššího odborného vzdělávání až o dva roky, 

c) úpravě podmínek přijímání ke vzdělávání a ukončování vzdělávání, 

d) použití kompenzačních pomůcek, speciálních učebnic a speciálních učebních pomůcek, 

využívání komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob
11a

), Braillova písma a 

podpůrných nebo náhradních komunikačních systémů, 

e) úpravě očekávaných výstupů vzdělávání v mezích stanovených rámcovými vzdělávacími 

programy a akreditovanými vzdělávacími programy, 

f) vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu, 

g) využití asistenta pedagoga, 

h) využití dalšího pedagogického pracovníka, tlumočníka českého znakového jazyka, 

přepisovatele pro neslyšící nebo možnosti působení osob poskytujících dítěti, žákovi nebo 

studentovi po dobu jeho pobytu ve škole nebo školském zařízení podporu podle zvláštních 

právních předpisů, nebo 

i) poskytování vzdělávání nebo školských služeb v prostorách stavebně nebo technicky 

upravených. 

(3) Podpůrná opatření podle odstavce 2 se člení do pěti stupňů podle organizační, 

pedagogické a finanční náročnosti. Podpůrná opatření různých druhů nebo stupňů lze 

kombinovat. Podpůrná opatření vyššího stupně lze použít, shledá-li školské poradenské 



zařízení, že vzhledem k povaze speciálních vzdělávacích potřeb dítěte, žáka nebo studenta 

nebo k průběhu a výsledkům poskytování dosavadních podpůrných opatření by podpůrná 

opatření nižšího stupně nepostačovala k naplňování vzdělávacích možností dítěte, žáka nebo 

studenta a k uplatnění jeho práva na vzdělávání. Začlenění podpůrných opatření do 

jednotlivých stupňů stanoví prováděcí právní předpis. 

(4) Podpůrná opatření prvního stupně uplatňuje škola nebo školské zařízení i bez doporučení 

školského poradenského zařízení. Podpůrná opatření druhého až pátého stupně lze uplatnit 

pouze s doporučením školského poradenského zařízení. Škola nebo školské zařízení může 

místo doporučeného podpůrného opatření přijmout po projednání s příslušným školským 

poradenským zařízením a s předchozím písemným informovaným souhlasem zletilého žáka, 

studenta nebo zákonného zástupce dítěte nebo žáka jiné podpůrné opatření stejného stupně, 

pokud to neodporuje zájmu dítěte, žáka nebo studenta. 

(5) Podmínkou poskytování podpůrného opatření druhého až pátého stupně školou nebo 

školským zařízením je vždy předchozí písemný informovaný souhlas zletilého žáka, studenta 

nebo zákonného zástupce dítěte nebo žáka. 

(6) Podpůrné opatření druhého až pátého stupně přestane škola nebo školské zařízení po 

projednání se zletilým žákem, studentem nebo zákonným zástupcem dítěte nebo žáka 

poskytovat, pokud z doporučení školského poradenského zařízení vyplývá, že podpůrné 

opatření již není nezbytné. 

(7) Podpůrná opatření při vzdělávání dítěte, žáka a studenta, který nemůže vnímat řeč 

sluchem, se volí tak, aby bylo zajištěno vzdělávání v komunikačním systému neslyšících a 

hluchoslepých osob, který odpovídá potřebám dítěte, žáka nebo studenta. Žákům a studentům 

vzdělávaným v českém znakovém jazyce se souběžně poskytuje vzdělávání také v psaném 

českém jazyce, přičemž znalost českého jazyka si tito žáci a studenti osvojují metodami 

používanými při výuce českého jazyka jako cizího jazyka. Využívá-li škola nebo školské 

zařízení tlumočníka českého znakového jazyka, zajistí, aby jeho činnost vykonávala osoba, 

která prokáže vzdělání, nebo praxi a vzdělání, jimiž získala znalost českého znakového jazyka 

na úrovni rodilého mluvčího a tlumočnické dovednosti na úrovni umožňující plnohodnotné 

vzdělávání dítěte, žáka nebo studenta. 

(8) Podpůrná opatření při vzdělávání dítěte, žáka a studenta, který při komunikaci využívá 

prostředků alternativní nebo augmentativní komunikace, se volí tak, aby bylo zajištěno 

vzdělávání v komunikačním systému, který odpovídá potřebám dítěte, žáka nebo studenta. 

(9) Pro děti, žáky a studenty s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, 

závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení, závažnými vývojovými 

poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem lze zřizovat školy 

nebo ve školách třídy, oddělení a studijní skupiny. Zařadit do takové třídy, studijní skupiny 

nebo oddělení nebo přijmout do takové školy lze pouze dítě, žáka nebo studenta uvedené ve 

větě první, shledá-li školské poradenské zařízení, že vzhledem k povaze speciálních 

vzdělávacích potřeb dítěte, žáka nebo studenta nebo k průběhu a výsledkům dosavadního 

poskytování podpůrných opatření by samotná podpůrná opatření podle odstavce 2 

nepostačovala k naplňování jeho vzdělávacích možností a k uplatnění jeho práva na 

vzdělávání. Podmínkou pro zařazení je písemná žádost zletilého žáka nebo studenta nebo 

zákonného zástupce dítěte nebo žáka, doporučení školského poradenského zařízení a soulad 

tohoto postupu se zájmem dítěte, žáka nebo studenta. 

(10) Ke zřízení třídy, oddělení nebo studijní skupiny podle odstavce 9 je v případě škol 

zřizovaných ministerstvem nebo registrovanými církvemi nebo náboženskými společnostmi, 



kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, nezbytný 

souhlas ministerstva, v případě ostatních škol souhlas krajského úřadu. 

(11) Navýšení finančních prostředků poskytovaných na činnost školy ze státního rozpočtu 

podle § 161 až 163 z důvodu využití asistenta pedagoga je možné pouze, pokud dalo k využití 

asistenta pedagoga v daném případě souhlas ministerstvo v případě škol zřizovaných 

ministerstvem nebo registrovanými církvemi nebo náboženskými společnostmi, kterým bylo 

přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, nebo krajský úřad v 

případě ostatních škol. 

§ 16a 

Poradenská pomoc školského poradenského zařízení 

(1) Školské poradenské zařízení poskytne poradenskou pomoc dítěti, žákovi, studentovi nebo 

zákonnému zástupci dítěte nebo žáka na základě jeho žádosti nebo na základě rozhodnutí 

orgánu veřejné moci podle jiného právního předpisu. 

(2) Vyžaduje-li to zájem dítěte nebo nezletilého žáka, doporučí škola nebo školské zařízení 

jeho zákonnému zástupci, aby vyhledal pomoc školského poradenského zařízení. Škola nebo 

školské zařízení spolupracuje před přiznáním podpůrného opatření dítěti, žákovi nebo 

studentovi zejména se školským poradenským zařízením, se zřizovatelem, lékařem a orgánem 

sociálně-právní ochrany dětí. 

(3) Výsledkem poradenské pomoci školského poradenského zařízení jsou zejména zpráva a 

doporučení. Ve zprávě školské poradenské zařízení uvede skutečnosti podstatné pro 

doporučení podpůrných opatření. V doporučení uvede závěry vyšetření a podpůrná opatření 

prvního až pátého stupně, která odpovídají zjištěným speciálním vzdělávacím potřebám a 

možnostem dítěte, žáka nebo studenta, a to včetně možných kombinací a variant podpůrných 

opatření a způsobu a pravidel jejich použití při vzdělávání. 

(4) Školské poradenské zařízení poskytuje zprávu a doporučení tomu, komu je poskytována 

poradenská pomoc; škole nebo školskému zařízení, v němž se dítě, žák nebo student 

vzdělává, poskytuje pouze doporučení. Školské poradenské zařízení poskytne vydané 

doporučení také orgánu veřejné moci, který svým rozhodnutím uložil zákonnému zástupci 

dítěte nebo žáka, dítěti, žákovi nebo studentovi povinnost využít odbornou poradenskou 

pomoc ve školském poradenském zařízení. Nejedná-li se o případ podle věty druhé, školské 

poradenské zařízení poskytne vydané doporučení také orgánu sociálně-právní ochrany dětí, 

pokud je o to orgán sociálně-právní ochrany dětí písemně požádá. 

(5) Pokud má zletilý žák, student nebo zákonný zástupce dítěte nebo žáka pochybnosti o tom, 

že škola nebo školské zařízení postupuje v souladu s doporučením školského poradenského 

zařízení, může řediteli školy nebo školského zařízení navrhnout, aby s ním případ projednal 

za účasti pověřeného zaměstnance příslušného školského poradenského zařízení, a ředitel je 

povinen jednání bez zbytečného odkladu svolat. 

(6) Projednáním podle odstavce 5 není dotčeno právo zletilého žáka, studenta nebo zákonného 

zástupce dítěte nebo žáka podat podnět České školní inspekci podle § 174 odst. 6. 

§ 16b 

Revize 

(1) Dítě, žák, student nebo zákonný zástupce může do 30 dnů ode dne, kdy obdržel zprávu 

nebo doporučení školského poradenského zařízení, požádat právnickou osobu zřízenou a 

pověřenou ministerstvem prováděním revizí o jejich revizi. O revizi doporučení může požádat 

také škola, školské zařízení nebo orgán veřejné moci, který svým rozhodnutím uložil 



zákonnému zástupci dítěte nebo žáka, dítěti, žákovi nebo studentovi povinnost využít 

odbornou poradenskou pomoc ve školském poradenském zařízení, do 30 dnů ode dne, kdy 

doporučení obdržely, a Česká školní inspekce. 

(2) Právnická osoba podle odstavce 1 posoudí žádost o revizi a zprávu nebo doporučení, a je-

li to nezbytné k naplnění účelu revize, prověří se souhlasem zletilého žáka nebo studenta nebo 

zákonného zástupce dítěte nebo žáka vzdělávací potřeby a možnosti dítěte, žáka nebo 

studenta. Právnická osoba podle odstavce 1 zajistí, aby prověřování bylo prováděno v místě 

sídla školského poradenského zařízení, které vydalo zprávu nebo doporučení. Toto školské 

poradenské zařízení je povinno poskytnout součinnost při prověřování vzdělávacích potřeb a 

možností podle věty první. 

(3) O výsledku posouzení vydá právnická osoba podle odstavce 1 do 60 dnů od obdržení 

žádosti revizní zprávu, která může obsahovat i novou zprávu nebo doporučení podpůrných 

opatření a v takovém případě nahrazuje revidovanou zprávu nebo doporučení. Revizní zpráva 

se zasílá dítěti, žáku, studentovi nebo zákonnému zástupci, příslušnému školskému 

poradenskému zařízení, a s vyloučením údajů, které jsou pouze obsahem zprávy podle § 16a 

odst. 3, také škole nebo školskému zařízení. V případě, že orgán sociálně-právní ochrany dětí 

žádal školské poradenské zařízení podle § 16a odst. 4 o poskytnutí doporučení, zašle školské 

poradenské zařízení tomuto orgánu také revizní zprávu v rozsahu týkajícím se poskytnutého 

doporučení. 

(4) Do vydání revizní zprávy, která nahrazuje revidovanou zprávu nebo doporučení, se 

postupuje podle původního doporučení a zprávy vydaných školským poradenským zařízením. 

§ 17 

Vzdělávání nadaných dětí, žáků a studentů 

(1) Školy a školská zařízení vytvářejí podmínky pro rozvoj nadání dětí, žáků a studentů. 

(2) K rozvoji nadání dětí, žáků a studentů lze uskutečňovat rozšířenou výuku některých 

předmětů nebo skupin předmětů. Třídám se sportovním zaměřením nebo žákům a studentům 

vykonávajícím sportovní přípravu může ředitel školy odlišně upravit organizaci vzdělávání. 

(3) Ředitel školy může mimořádně nadaného nezletilého žáka na žádost jeho zákonného 

zástupce, a mimořádně nadaného zletilého žáka nebo studenta na jeho žádost přeřadit do 

vyššího ročníku bez absolvování předchozího ročníku. Součástí žádosti žáka, který plní 

povinnou školní docházku, je vyjádření školského poradenského zařízení a registrujícího 

poskytovatele zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost (dále jen 

„registrující lékař“). Podmínkou přeřazení je vykonání zkoušek z učiva nebo části učiva 

ročníku, který žák nebo student nebude absolvovat. Obsah a rozsah zkoušek stanoví ředitel 

školy. 

§ 18 

Individuální vzdělávací plán 

Ředitel školy může s písemným doporučením školského poradenského zařízení povolit 

nezletilému žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami nebo s mimořádným nadáním na 

žádost jeho zákonného zástupce a zletilému žákovi nebo studentovi se speciálními 

vzdělávacími potřebami nebo s mimořádným nadáním na jeho žádost vzdělávání podle 

individuálního vzdělávacího plánu. Ve středním vzdělávání nebo vyšším odborném 

vzdělávání může ředitel školy povolit vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu i z 

jiných závažných důvodů. Ve středním vzdělávání nebo vyšším odborném vzdělávání povolí 

ředitel školy individuální vzdělávací plán žákovi nebo studentovi na základě potvrzení, že žák 



nebo student je sportovním reprezentantem České republiky ve sportovním odvětví, vydaného 

sportovní organizací zastupující toto sportovní odvětví v České republice, a to v souvislosti s 

touto skutečností. 

§ 19 

Ministerstvo stanoví vyhláškou 

a) konkrétní výčet a účel podpůrných opatření a jejich členění do stupňů, 

b) u podpůrných opatření druhého až pátého stupně pravidla pro jejich použití školou a 

školským zařízením a normovanou finanční náročnost pro účely poskytování finančních 

prostředků ze státního rozpočtu podle tohoto zákona, 

c) postup školy nebo školského zařízení před přiznáním podpůrného opatření dítěti, žákovi 

nebo studentovi, 

d) organizaci poskytování podpůrných opatření, 

e) organizaci a pravidla vzdělávání ve třídách, odděleních a studijních skupinách a školách 

zřízených podle § 16 odst. 9, 

f) průběh a organizaci poradenských služeb školy a činnosti školských poradenských zařízení, 

základní zásady používání diagnostických nástrojů a pravidla spolupráce školských 

poradenských zařízení se školami, školskými zařízeními a dalšími osobami a orgány veřejné 

správy, 

g) náležitosti zprávy a doporučení vydávaných školským poradenským zařízením, 

h) podmínky pro využití asistenta pedagoga a pravidla jeho činnosti a podmínky působení 

osob poskytujících dítěti, žákovi nebo studentovi po dobu jeho pobytu ve škole nebo 

školském zařízení podporu podle zvláštních právních předpisů, 

i) náležitosti individuálního vzdělávacího plánu, 

j) náležitosti informovaného souhlasu s poskytnutím podpůrného opatření podle § 16 odst. 4 a 

5 a žádosti podle § 16 odst. 9, 

k) pravidla a náležitosti zjišťování vzdělávacích potřeb nadaných dětí, žáků a studentů, 

úpravu organizace, přijímání, průběhu a ukončování jejich vzdělávání a podmínky pro 

přeřazování do vyššího ročníku. 

Vzdělávání cizinců a osob pobývajících dlouhodobě v zahraničí 

§ 20 

(1) Občané Evropské unie a jejich rodinní příslušníci mají přístup ke vzdělávání a školským 

službám podle tohoto zákona za stejných podmínek. 

(2) Osoby, které nejsou uvedeny v odstavci 1, mají za stejných podmínek jako občané 

Evropské unie přístup: 

a) k základnímu vzdělávání, včetně vzdělávání při výkonu ústavní výchovy a ochranné 

výchovy, pokud pobývají na území České republiky, 

b) ke školnímu stravování a k zájmovému vzdělávání poskytovanému ve školském zařízení 

pro zájmové vzdělávání v pravidelné denní docházce, pokud jsou žáky základní školy, 

odpovídajícího ročníku střední školy nebo odpovídajícího ročníku konzervatoře, 

c) ke střednímu vzdělávání a vyššímu odbornému vzdělávání, včetně vzdělávání při výkonu 

ústavní výchovy a ochranné výchovy, pokud pobývají oprávněně na území České republiky, 



d) k předškolnímu vzdělávání, základnímu uměleckému vzdělávání, jazykovému vzdělávání a 

ke školským službám podle tohoto zákona, pokud mají právo pobytu na území České 

republiky
13

) na dobu delší než 90 dnů
13a

), popřípadě pokud jsou osobami oprávněnými 

pobývat na území České republiky za účelem výzkumu
13b

), azylanty, osobami požívajícími 

doplňkové ochrany
13c

), žadateli o udělení mezinárodní ochrany
13d

) nebo osobami požívajícími 

dočasné ochrany
13e

). 

(3) Osoby uvedené v odstavci 2 písm. c) a d) se stávají dětmi, žáky nebo studenty příslušné 

školy nebo školského zařízení za podmínek stanovených tímto zákonem, pokud řediteli školy 

nebo školského zařízení prokáží nejpozději při zahájení vzdělávání nebo poskytování 

školských služeb oprávněnost svého pobytu na území České republiky. Oprávněnost pobytu 

na území České republiky se prokazuje dokladem podle zvláštního právního předpisu
13f

). 

(4) Osobám, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky se při 

přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách promíjí na žádost 

přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky. Znalost českého 

jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u těchto osob ověří 

rozhovorem. Osoby, které se vzdělávaly alespoň 4 roky v přecházejících 8 letech před 

příslušnou zkouškou ve škole mimo území České republiky, mají právo na úpravu podmínek 

a způsobu konání zkoušky ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura u společné části 

maturitní zkoušky tak, aby byla zachována rovnost přístupu ke vzdělání. Ministerstvo stanoví 

prováděcím právním předpisem podrobnosti. 

(5) Pro žáky, kteří jsou dětmi osoby se státní příslušností jiného členského státu Evropské 

unie, a kteří na území České republiky, kde taková osoba vykonává nebo vykonávala pracovní 

činnost v základním pracovněprávním vztahu nebo samostatně výdělečnou činnost, nebo na 

území České republiky studuje, anebo získala právo pobytu na území České republiky z 

jiného důvodu
13

) dlouhodobě pobývají a kteří plní povinnou školní docházku podle tohoto 

zákona, zajistí krajský úřad příslušný podle místa pobytu žáka ve spolupráci se zřizovatelem 

školy 

a) bezplatnou přípravu k jejich začlenění do základního vzdělávání, zahrnující výuku českého 

jazyka přizpůsobenou potřebám těchto žáků, 

b) podle možností ve spolupráci se zeměmi původu žáka podporu výuky mateřského jazyka a 

kultury země jeho původu, která bude koordinována s běžnou výukou v základní škole. 

(6) Krajský úřad vykonává činnosti uvedené v odstavci 5 písm. a) i pro ostatní cizince. 

(7) Krajský úřad zajistí přípravu pedagogických pracovníků, kteří budou uskutečňovat 

vzdělávání podle odstavce 5. 

(8) Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem formu, obsah a organizaci bezplatné 

přípravy podle odstavce 5 písm. a). 



KONTAKTY 
  

 

   Pedagogicko-psychologická poradna,       Truhlářská 360/3, Liberec 2, 460 01 

                                                                               tel. 482 710 517 

                                                                                     731 488 235 

- určeno pro děti a mládež od 3 let do 19 let 

- poskytuje ambulantní bezplatné pedagogicko-psychologické poradenství zejména v těch 

oblastech, které souvisejí s psychickým a fyzickým vývojem dětí, jejich předškolní a 

školní docházkou, s vyučováním ve škole, poruchami učení (zejména dyslexie, dysgrafie, 

dysortografie, dyskalkulie) a chování, výchovou v rodině, individuálními osobnostními 

problémy a s otázkami volby povolání a studia 

- dalšími okruhy jsou např. metodické řízení výchovných poradců, školení a vzdělávání 

učitelů, spolupráce s dalšími institucemi zabývajícími se dětmi a mládeží 

 

Mgr. Jana Hlavová, ředitelka, speciální pedagog 

                                      tel.: 485 105 522 

                                      e-mail: hlavova@pppliberec.cz 

 

Mgr. Lenka Langrová, zástupce ředitelky, speciální pedagog 

tel.: 482 710 517 

e-mail: langrova@pppliberec.cz 

 

Bc. Ilona Gromová, sociální pracovnice   

tel.: 482 710 517 

       731 488 235 

e-mail: gromova@pppliberec.cz  

 

Mgr. Eva Dousková, PhD., speciální pedagog 

tel.: 482 710 517 

e-mail: douskova@pppliberec.cz  

 

Mgr. Olga Hronová, psycholog 

tel.: 482 710 517 

e-mail: hronova@pppliberec.cz  

 

Mgr. Anna Jirsáková, metodik prevence, 

edukativní poradce, krizový intervent 

tel.: 482 710 517 

e-mail: jirsakova@pppliberec.cz  

 

Mgr. Petra Matysová, speciální pedagog 

tel.: 482 710 517 

e-mail: matysova@pppliberec.cz  

 

doc. PhDr. PaedDr. Ilona Pešatová, PhD., 

speciální pedagog 

tel.: 482 710 517 

e-mail: pesatova@pppliberec.cz  

 

Ing. Bc. Lenka Sobková, sociální pracovnice 

tel.: 482 710 517 

       731 488 235 

e-mail: sobkova@pppliberec.cz  

 

Mgr. Věra Dušková, psycholog 

tel.: 778 430 045 

e-mail: duskova@pppliberec.cz  

 

Mgr. Kateřina Chudobová, speciální pedagog 

tel.: 482 710 517 

e-mail: chudobova@pppliberec.cz  

 

Mgr. Alexandra Krejčová, speciální pedagog 

- etoped, vedoucí metodik prevence 

tel.: 482 710 517 

e-mail: krejcova@pppliberec.cz  

 

Mgr. Blanka Svačinová, psycholog 

tel.: 482 710 517 

e-mail: svacinova@pppliberec.cz  

 

Mgr. Marcela Poláková, psycholog 

tel.: 482 710 517 

e-mail: polakova@pppliberec.cz  

 

mailto:hlavova@pppliberec.cz
mailto:langrova@pppliberec.cz
mailto:gromova@pppliberec.cz
mailto:douskova@pppliberec.cz
mailto:hronova@pppliberec.cz
mailto:jirsakova@pppliberec.cz
mailto:matysova@pppliberec.cz
mailto:pesatova@pppliberec.cz
mailto:sobkova@pppliberec.cz
mailto:duskova@pppliberec.cz
mailto:chudobova@pppliberec.cz
mailto:krejcova@pppliberec.cz
mailto:svacinova@pppliberec.cz
mailto:polakova@pppliberec.cz


PaedDr. Zdeňka Pospíšilová, speciální 

pedagog 

tel.: 482 710 517 

e-mail: pospisilova@pppliberec.cz  

 

Mgr. Lenka Rokosová, speciální pedagog 

tel.: 482 710 517 

e-mail: rokosova@pppliberec.cz  

 

PhDr. Jiřina Rokosová, psycholog 

tel.: 482 710 517 

e-mail: info@pppliberec.cz  

 

Mgr. Marcela Valachová, psycholog, krizový 

intervent 

tel.: 778 430 054 

e-mail: valachova@pppliberec.cz 

 

  

   Psychologická poradna EEG – Biofeedback, poradenství, psychoterapie, psychodiagnostika  

                                           PhDr. Hana Palatová, Hanychovská 37, Liberec 10, 460 10 

                                                                                      tel. 485 151 268 

- šetření školní zralosti dětí 

- řešení problémů a obtíží spojených se vzděláváním na základní škole 

- intervence při specifických poruchách učení a chování (dyslexie, dysgrafie, 

dysortografie, dyskalkulie) 

- psychodiagnostika intelektu a jednotlivých psychických funkcí i komplexní vyšetření 

osobnosti 

- spolupráce při řešení zdravotních problémů, které souvisí s psychikou (poruchy 

zažívání, vyměšování, kožní, dechové apod., poruchy příjmu potravy; jiné tělesné 

potíže bez pozitivních lékařských nálezů) 

- poruchy koncentrace pozornosti (nesoustředěnost, projevy agresivity) 

- řešení projevů agresivity 

- vztahové problémy (rodiče – děti, vztahy s vrstevníky, s učiteli) 

- poruchy chování v důsledku lehké mozkové dysfunkce (neklid, hyperaktivita) 

- léčba lehké mozkové dysfunkce 

- osobnostní problémy (úzkostnost, strachy, napětí, panika, tréma) 

- ovlivňování jiných citových poruch (depresivita apod.) 

- adaptační obtíže přechodu do jiné třídy, školy,… 

- posouzení schopností a osobnostních předpokladů před volbou další vzdělávací cesty       

po základní škole 

- relaxační cvičení 

- psychoterapie individuální, rodinná 

- EEG – biofeedback (metoda tréninku mozku na základě zpětné vazby) 

 

 

   Speciální pedagogická centra a speciální školy pro děti s postižením 

                     SPC pro děti sluchově postižené a děti s narušenou komunikační schopností (vady řeči),  

                                                                       E. Krásnohorské 921, 460 01 Liberec 14 

                                                                                    tel. 484 222 250 

                                                                                          482 710 250 

                                                                                          482 416 402 

                     SPC pro zrakově postižené,         Tyršova 1, 46001, Liberec 5 

                                                                                    tel. 482 710 332 

                     SPC pro tělesně postižené,           Lužická 920/7, Liberec 1, 460 01 

                                                                                    tel. 485 124 226 

- zabezpečuje poradenské, terapeutické a metodické činnosti pro postižené děti, jejich  

      rodiče a pedagogické pracovníky 
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-  provádí vyhledávání a speciálně pedagogickou diagnostiku dětí s postižením a vede 

jejich evidenci ve spádové oblasti 

-  speciální pedagog zajišťuje speciálně pedagogické výchovně vzdělávací činnosti 

u inkludovaných dětí, zpracovává podklady k rozhodnutí o zařazení postižených dětí 

do škol 

-  psycholog provádí standardizované psychologické vyšetření a profesionální poradenství 

-  sociální pracovník poskytuje sociálně právní poradenství a informace o kompenzačních 

pomůckách pro postižené 

-  činnost SPC se uskutečňuje jak ambulantně, tak i návštěvami v rodinách a ve školách, 

kde je dítě inkludováno 

 

 

     Logopedická ambulance Mgr. Zdeňka Janoušková       dětská poliklinika 

                                                                                             Masarykova 9, Liberec 1 

                                                                                                   tel. 485 223 232 

         - určena pro děti, které nevyslovují správně hlásky, mají nesrozumitelnou řeč nebo    

      zadrhávají  

  

     Dětské psychiatrické oddělení Nemocnice Liberec        Školní 340, Liberec 5, 460 01 

                                                                                                  tel. 485 101 102 

- poruchy aktivity a pozornosti 

- poruchy chování na bázi LMD 

- poruchy chování ve vztahu k rodině 

- poruchy chování jako záškoláctví, kázeňské problémy ve škole, útěky z domova, 

krádeže, nevhodná činnost v partách, experimentování s drogou 

- dětské neurózy, tiky, pomočování, poruchy spánku, koktavost, obsedantně-kompulsivní 

poruchy, školní a jiné fobie 

- emoční poruchy-deprese, reakce na stres, suicidální pokusy 

- důraz je kladen na režimovou terapii, dále skupinová a individuální podpůrná 

psychoterapie, jóga a relaxační techniky-autogenní trénink 

 

 

     Dětská psychiatrická ambulance         Masarykova 9, Liberec 1 

                                                                      tel. 485 223 235 

-    mentální retardace 

-    opožďování ve vývoji dětí předškolního věku 

-    vývojové poruchy řeči a jazyka 

-    školní zařazení 

-    dyslexie, dysgrafie, dysortografie 

-    hyperkinetické poruchy 

-    emoční poruchy 

-    tiky, enurezy, enkoprezy 

-    mentální anorexie 

-    balbuties 

-    psychosomatické potíže 

-    disharmonické vývoje 

-    neurozy, psychozy 

-    přeřazení do zvláštní školy 

-    terapeutické možnosti zahrnují: akupresuru, akupunkturu, rodinnou psychoterapii, 

hypnozu, relaxační techniky 



 

 

      Středisko výchovné péče pro děti a mládež ČÁP      Na Výšinách 451/9, Liberec 5, 460 01 

                                                                                               tel. 482 750 807 

                                                                                                     723 145 169 

- preventivní programy pro žáky 7., 8. a 9. tříd základních škol 

- témata: drogy, vztahy, sexualita, šikana 

- navázat kontakt s dětmi a aktivně je zapojit 

- zjistit, jaká je atmosféra ve třídě ohledně sociálně patologických jevů 

- vytipovat děti, které jsou náchylnější k rizikovému způsobu chování a snažit se otevřít 

jim jiný pohled na drogy 

- nabídnout dostatek informací a upozornit na možná rizika užívání návykových látek 

- navést na zdravý způsob trávení volného času 

- podpořit děti, které drogy odmítají, aby ve svém postoji vytrvaly 

- společně najít výhody abstinence a nevýhody zneužívání návykových látek 

- učit je samostatné práci, říkat své názory před třídou 

- prohloubit vztahy ve třídě 

- dotknout se tolerance a schopnosti naslouchat druhým 

- více mluvit s dětmi o sexualitě 

- vytvořit bezpečné prostředí pro jejich postoje 

- program je plný her, obsahuje i poznávací techniky a diskuse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 1.  

VYHLÁŠKA 

ze dne 21. ledna 2016 

o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění 

vyhlášky č. 270/2016 Sb. a vyhlášky č. 416/2017 Sb. 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 19, § 23 odst. 3 a § 26 odst. 4 

zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 49/2009 Sb., zákona č. 82/2015 Sb. (dále 

jen „zákon“): 

ČÁST PRVNÍ 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

§ 1 

(1) Tato vyhláška upravuje pravidla vzdělávání dětí, žáků a studentů (dále jen „žák“) se 

speciálními vzdělávacími potřebami, vzdělávání žáků uvedených v § 16 odst. 9 zákona a 

vzdělávání žáků nadaných.  

(2) Při postupech upravených touto vyhláškou se přihlíží ke všem vyjádřením žáka 

v záležitostech týkajících se jeho vzdělávání s ohledem na jeho věk a stupeň vývoje; o těchto 

záležitostech se žákovi poskytují dostatečné a vyčerpávající informace pro utvoření názoru. Při 

postupech upravených touto vyhláškou se dbá, aby byly v souladu se zájmem žáka. Veškerá sdělení 

upravená touto vyhláškou jsou poskytována žákovi nebo zákonnému zástupci žáka srozumitelným 

způsobem. 

ČÁST DRUHÁ 

VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI 

Hlava I 

Obecná ustanovení 

§ 2 

Podpůrná opatření  

(1) Podpůrná opatření prvního stupně představují minimální úpravu metod, organizace 

a hodnocení vzdělávání a jsou poskytována žákovi, u kterého se projevuje potřeba úprav 

ve vzdělávání nebo školských službách a zapojení v kolektivu. Podpůrná opatření prvního stupně 

nemají normovanou finanční náročnost.  

(2) Pokud by k naplnění vzdělávacích potřeb žáka nepostačovalo poskytování podpůrných 

opatření prvního stupně, doporučí škola nebo školské zařízení (dále jen „škola“) žákovi využití 

poradenské pomoci školského poradenského zařízení za účelem posouzení jeho speciálních 

vzdělávacích potřeb. 

(3) Podpůrná opatření druhého až pátého stupně se poskytují na základě doporučení školského 

poradenského zařízení a s informovaným souhlasem zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka. 

(4) Podpůrná opatření se poskytují samostatně nebo v kombinacích různých druhů a stupňů 

v souladu se zjištěnými speciálními vzdělávacími potřebami žáka. Konkrétní druh podpůrného 

opatření lze poskytovat pouze v jednom stupni. 

(5) Členění konkrétních podpůrných opatření do stupňů, pravidla jejich použití a normovaná 

finanční náročnost podpůrných opatření druhého až pátého stupně jsou stanoveny v příloze č. 1 

k této vyhlášce. 



Hlava II 

Zvláštní ustanovení o některých podpůrných opatřeních 

 

Individuální vzdělávací plán žáka se speciálními vzdělávacími potřebami 

§ 3 

(1) Individuální vzdělávací plán zpracovává škola, vyžadují-li to speciální vzdělávací potřeby 

žáka. Individuální vzdělávací plán se zpracovává na základě doporučení školského poradenského 

zařízení a žádosti zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka.  

(2) Individuální vzdělávací plán je závazným dokumentem pro zajištění speciálních 

vzdělávacích potřeb žáka, přičemž vychází ze školního vzdělávacího programu a je součástí 

dokumentace žáka ve školní matrice.  

(3) Individuální vzdělávací plán obsahuje údaje o skladbě druhů a stupňů podpůrných 

opatření poskytovaných v kombinaci s tímto plánem, identifikační údaje žáka a údaje 

o pedagogických pracovnících podílejících se na vzdělávání žáka. V individuálním vzdělávacím 

plánu jsou dále uvedeny zejména informace o 

 

a) úpravách obsahu vzdělávání žáka, 

b) časovém a obsahovém rozvržení vzdělávání, 

c) úpravách metod a forem výuky a hodnocení žáka, 

d) případné úpravě výstupů ze vzdělávání žáka. 

(4) Individuální vzdělávací plán dále obsahuje jméno pedagogického pracovníka školského 

poradenského zařízení, se kterým škola spolupracuje při zajišťování speciálních vzdělávacích 

potřeb žáka. Vzor individuálního vzdělávacího plánu je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.  

(5) Individuální vzdělávací plán je zpracován bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 

měsíce ode dne, kdy škola obdržela doporučení a žádost zletilého žáka nebo zákonného zástupce 

žáka. Individuální vzdělávací plán může být doplňován a upravován v průběhu celého školního 

roku podle potřeb žáka. 

(6) Zpracování a provádění individuálního vzdělávacího plánu zajišťuje ředitel školy. 

Individuální vzdělávací plán se zpracovává ve spolupráci se školským poradenským zařízením, 

žákem a zákonným zástupcem žáka, není-li žák zletilý. 

§ 4 

(1) Škola seznámí s individuálním vzdělávacím plánem všechny vyučující žáka 

a současně žáka a zákonného zástupce žáka, není-li žák zletilý, který tuto skutečnost potvrdí svým 

podpisem. Poskytování vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu lze pouze na základě 

písemného informovaného souhlasu zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka podle § 16 odst. 

1.  

(2) Školské poradenské zařízení ve spolupráci se školou sleduje a nejméně jednou ročně 

vyhodnocuje naplňování individuálního vzdělávacího plánu a poskytuje žákovi, zákonnému 

zástupci žáka a škole poradenskou podporu. V případě nedodržování opatření uvedených 

v individuálním vzdělávacím plánu informuje o této skutečnosti ředitele školy.  

(3) Pro změny v individuálním vzdělávacím plánu se použijí obdobně ustanovení týkající se 

zpracování individuálního vzdělávacího plánu, seznámení s ním, poskytování vzdělávání podle 

něho a vyhodnocování jeho naplňování. 



§ 5 

Asistent pedagoga 

(1) Asistent pedagoga poskytuje podporu jinému pedagogickému pracovníkovi při vzdělávání 

žáka či žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v rozsahu podpůrného opatření nebo podle § 

18 odst. 1. Asistent pedagoga pomáhá jinému pedagogickému pracovníkovi při organizaci a 

realizaci vzdělávání, podporuje samostatnost a aktivní zapojení žáka do všech činností 

uskutečňovaných ve škole v rámci vzdělávání, včetně poskytování školských služeb.  

(2) Asistent pedagoga pracuje podle potřeby se žákem nebo s ostatními žáky třídy, oddělení 

nebo studijní skupiny podle pokynů jiného pedagogického pracovníka a ve spolupráci s ním.  

(3) Asistent pedagoga, k jehož činnosti jsou stanoveny předpoklady v § 20 odst. 1 zákona o 

pedagogických pracovnících, zajišťuje zejména 

a) přímou pedagogickou činnost při vzdělávání a výchově podle přesně stanovených postupů a 

pokynů učitele nebo vychovatele zaměřenou na individuální podporu žáků a práce související 

s touto přímou pedagogickou činností, 

b) podporu žáka v dosahování vzdělávacích cílů při výuce a při přípravě na výuku, žák je přitom 

veden k nejvyšší možné míře samostatnosti, 

c) výchovné práce zaměřené na vytváření základních pracovních, hygienických a jiných návyků a 

další činnosti spojené s nácvikem sociálních kompetencí. 

(4) Asistent pedagoga, k jehož činnosti jsou stanoveny předpoklady v § 20 odst. 2 zákona o 

pedagogických pracovnících, zajišťuje zejména 

a)  pomocné výchovné práce zaměřené na podporu pedagoga zvláště při práci se skupinou žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami, 

b) pomocné organizační činnosti při vzdělávání skupiny žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami, 

c) pomoc při adaptaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na školní prostředí, 

d) pomoc při komunikaci se žáky, zákonnými zástupci žáků a komunitou, ze které žák pochází; 

e) nezbytnou pomoc žákům při sebeobsluze a pohybu během vyučování a při akcích pořádaných 

školou mimo místo, kde škola v souladu se zápisem do školského rejstříku uskutečňuje 

vzdělávání nebo školské služby; 

f) pomocné výchovné práce spojené s nácvikem sociálních kompetencí žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami. 

(5) Jednomu žákovi nelze doporučit současně více než jedno podpůrné opatření spočívající ve 

využití asistenta pedagoga. Asistent pedagoga uvedený v odstavci 3 může za tím účelem zajišťovat 

i činnosti uvedené v odstavci 4. 

(6) Není-li dále stanoveno jinak, může asistent pedagoga poskytovat podporu při vzdělávání 

žákovi nebo více žákům současně, nejvýše však 4 žákům ve třídě, oddělení nebo studijní skupině, a 

to s ohledem na povahu speciálních vzdělávacích potřeb těchto žáků; v případě škol, tříd, oddělení 

nebo studijních skupin zřízených podle § 16 odst. 9 zákona nebo jedná-li se o asistenta pedagoga 

podle § 18 odst. 1, může být počet žáků připadajících na asistenta pedagoga vyšší.  

§ 6 

Poskytování podpůrných opatření žáku používajícímu jiný komunikační systém než mluvenou 

řeč 

(1) Pro žáka, u něhož je potřebné při vzdělávání užívat jiný komunikační systém než 

mluvenou řeč, zajišťuje škola vzdělávání v komunikačním systému, který odpovídá jeho potřebám, 

přednostně v tom, jehož užívání žák preferuje. 



(2) Žákům, kteří jsou vzděláváni v českém znakovém jazyce, poskytuje škola souběžně 

vzdělávání v psaném českém jazyce; při jeho výuce se používají metody používané při výuce 

českého jazyka jako jazyka cizího. 

(3) Výstupy z naukových předmětů jsou u žáků, kteří jsou vzděláváni v českém znakovém 

jazyce, stanovovány v českém znakovém jazyce a v psané češtině. 

§ 7 

Tlumočník českého znakového jazyka 

(1) Upřednostňuje-li žák při komunikaci český znakový jazyk a je-li vzděláván ve škole, třídě 

či studijní skupině, kde český znakový jazyk není komunikačním systémem všech účastníků 

vzdělávacího procesu, poskytuje mu škola vzdělávání s využitím tlumočníka českého znakového 

jazyka.  

(2) Tlumočník provádí přesný překlad obsahu sdělení mezi účastníky komunikace formou, 

která je jasná a srozumitelná všem zúčastněným, a v komunikačním systému, který si žák zvolil. 

(3) Tlumočník je využíván po celou dobu poskytování vzdělávání, je-li to v zájmu naplnění 

vzdělávacích potřeb žáka.  

(4) Využívá-li žák více způsobů komunikace, stanoví školské poradenské zařízení rozsah 

působení tlumočníka při poskytování vzdělávání s ohledem na naplnění vzdělávacích potřeb žáka a 

komunikační systém, který žák upřednostňuje. 

(5) Činnosti tlumočníka může souběžně využívat více žáků, je-li to možné a vhodné.  

(6) Činnost tlumočníka je využívána při vzdělávání a při akcích pořádaných školou mimo 

místo, kde škola v souladu se zápisem do školského rejstříku uskutečňuje vzdělávání nebo školské 

služby. 

§ 8 

Přepisovatel pro neslyšící 

(1) Upřednostňuje-li žák při komunikaci mluvený český jazyk s oporou v psaném textu a je-li 

vzděláván ve škole, třídě či studijní skupině, kde mluvený český jazyk s oporou v psaném textu 

není komunikačním systémem všech účastníků vzdělávacího procesu, poskytuje mu škola 

vzdělávání s využitím přepisovatele pro neslyšící. 

(2) Přepisovatel v rámci vzdělávání převádí mluvenou řeč do písemné podoby v reálném čase. 

(3) Činnosti přepisovatele může souběžně využívat více žáků, je-li to možné a vhodné.  

§ 9 

Působení dalších osob poskytujících podporu 

Působení dalších osob, které žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami po dobu jeho pobytu 

ve škole poskytují podporu podle jiných právních předpisů, zejména osobního asistenta, se umožní na 

základě vyjádření školského poradenského zařízení. 

Hlava III 

Postup v souvislosti s poskytováním podpůrných opatření 

§ 10 

Postup školy  při poskytování podpůrných opatření prvního stupně  

(1) Plán pedagogické podpory zpracuje škola, nepostačuje – li samotné zohlednění 

individuálních vzdělávacích potřeb žáka při vzdělávání, a to za podmínek stanovených v příloze č. 

1 k této vyhlášce.  



(2) Plán pedagogické podpory zahrnuje zejména popis obtíží a speciálních vzdělávacích 

potřeb žáka, podpůrná opatření prvního stupně, stanovení cílů podpory a způsobu vyhodnocování 

naplňování plánu.  

(3) Plán pedagogické podpory škola průběžně aktualizuje v souladu s vývojem speciálních 

vzdělávacích potřeb žáka. 

(4) Vzor plánu pedagogické podpory je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce.  

(5) Poskytování podpůrných opatření prvního stupně škola průběžně vyhodnocuje. Nejpozději 

po 3 měsících od zahájení poskytování podpůrných opatření poskytovaných na základě plánu 

pedagogické podpory škola vyhodnotí, zda podpůrná opatření vedou k naplnění stanovených cílů. 

Není-li tomu tak, doporučí škola zletilému žákovi nebo zákonnému zástupci žáka využití 

poradenské pomoci školského poradenského zařízení. Do doby zahájení poskytování podpůrných 

opatření druhého až pátého stupně na základě doporučení školského poradenského zařízení 

poskytuje škola podpůrná opatření prvního stupně na základě plánu pedagogické podpory. 

(6)  S plánem pedagogické podpory seznámí škola žáka, zákonného zástupce žáka, všechny 

vyučující žáka a další pedagogické pracovníky podílející se na provádění tohoto plánu. Plán 

obsahuje podpis osob, které s ním byly seznámeny. 

Postup před přiznáním podpůrných opatření druhého až pátého stupně 

§ 11 

(1) Ředitel školy určí ve škole pedagogického pracovníka, který bude odpovídat za spolupráci 

se školským poradenským zařízením v souvislosti s doporučením podpůrných opatření žákovi se 

speciálními vzdělávacími potřebami. 

(2) Pro účely poskytování poradenské pomoci školským poradenským zařízením zajistí škola 

bezodkladné předání plánu pedagogické podpory školskému poradenskému zařízení, pokud se žák 

podle něho vzdělával.  

(3) Poradenskou pomoc školského poradenského zařízení může využít žák nebo jeho zákonný 

zástupce také na základě svého uvážení nebo na základě rozhodnutí orgánu veřejné moci podle 

jiného právního předpisu. 

(4) Školské poradenské zařízení při posuzování speciálních vzdělávacích potřeb žáka vychází 

z 

a) charakteru obtíží žáka, které mají dopad na jeho vzdělávání,  

b) speciálně-pedagogické, případně psychologické, diagnostiky za účelem posouzení speciálních 

vzdělávacích potřeb žáka,  

c) informací o dosavadním průběhu vzdělávání žáka ve škole, zejména údajů uvedených ve školní 

matrice,  

d) plánu pedagogické podpory,  

e) údajů o dosavadní spolupráci žáka se školským poradenským zařízením,  

f) informací poskytnutých žákem nebo zákonným zástupcem žáka, 

g) podmínek školy, ve které se žák vzdělává nebo se bude vzdělávat, a 

h) posouzení zdravotního stavu poskytovatelem zdravotních služeb nebo posouzení podstatných 

skutečností ke stanovení podpůrných opatření jiným odborníkem, je-li to třeba.  

(5) Školské poradenské zařízení při posuzování speciálních vzdělávacích potřeb žáka přihlíží 

k jeho aktuálnímu zdravotnímu stavu.  

(6) V případě podpůrného opatření spočívajícího v používání kompenzačních pomůcek, 

speciálních učebnic a speciálních učebních pomůcek školské poradenské zařízení doporučí 



přednostně ty pomůcky, kterými již škola disponuje, pokud tím bude naplněn účel podpůrného 

opatření. 

§ 12 

(1) Pro doporučení konkrétních podpůrných opatření školské poradenské zařízení zjišťuje 

také možnost využití personálních a materiálních podmínek školy vytvořených v souvislosti 

s poskytováním podpůrných opatření jiným žákům školy. Při tomto zjišťování škola poskytuje 

školskému poradenskému zařízení součinnost. 

(2) K doložení podkladů uvedených v § 11 odst. 4 může školské poradenské zařízení vyzvat 

školu, zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka. 

(3) Školské poradenské zařízení projedná před vydáním doporučení návrh doporučených 

podpůrných opatření se školou, zletilým žákem nebo zákonným zástupcem žáka a povede-li to 

k naplňování vzdělávacích potřeb žáka, přihlédne k jejich vyjádření. Se školským zařízením 

projedná školské poradenské zařízení návrh podpůrných opatření v oblasti školských služeb. 

(4) Neposkytuje-li zákonný zástupce žáka součinnost směřující k přiznání podpůrných 

opatření, jež jsou v nejlepším zájmu žáka, postupuje škola a školské poradenské zařízení podle 

jiného právního předpisu
2)

.   

§ 13 

Zpráva a doporučení za účelem stanovení podpůrných opatření   

(1) Zprávu obsahující závěry vyšetření a doporučení obsahující podpůrná opatření pro 

vzdělávání žáka vydá na základě posouzení speciálních vzdělávacích potřeb žáka školské 

poradenské zařízení.  

(2)  Při vydání zprávy a doporučení je zletilý žák nebo zákonný zástupce žáka informován o 

jejich obsahu a poučen o možnosti podat žádost o revizi podle § 16b zákona.  

(3) Zpráva a doporučení se vydávají do 30 dnů ode dne ukončení posuzování speciálních 

vzdělávacích potřeb žáka, nejpozději však do 4 měsíců ode dne přijetí žádosti o poskytnutí 

poradenské pomoci školským poradenským zařízením; tato lhůta se prodlužuje o dobu nezbytnou 

k obstarání posouzení podstatných skutečností ke stanovení podpůrných opatření jiným 

odborníkem. 
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 (3) 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 o 

poskytnutí poradenské pomoci školským poradenským zařízením; tato lhůta se prodlužuje 

o dobu nezbytnou k obstarání  

§ 14 

Zpráva  

(1) Zpráva vydaná pro účely doporučení podpůrných opatření pro vzdělávání žáka 

se speciálními vzdělávacími potřebami obsahuje 

a) identifikační údaje žáka a školského poradenského zařízení, 

b) datum přijetí žádosti o poskytnutí poradenské pomoci,  

c) důvod poskytování poradenské pomoci,  

d)anamnestické údaje žáka, 

e) popis obtíží, 

                                                 
2)

 § 10 odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. 



f) průběh dosavadní poradenské péče, 

g) informace o podkladech, z nichž školské poradenské zařízení ve svých závěrech vychází, 

h) shrnutí průběhu a výsledků vyšetření, 

i) popis speciálních vzdělávacích potřeb žáka, 

j) skutečnosti podstatné pro doporučení podpůrných opatření, 

k) poučení o možnosti podat žádost o revizi zprávy podle § 16b zákona, 

l) identifikační údaje pracovníka školského poradenského zařízení, který je odpovědný za provedení 

vyšetření a zpracování zprávy, a 

m) datum vyhotovení zprávy. 

(2) Vzor zprávy je stanoven v příloze č. 4 k této vyhlášce. 

§ 15 

Doporučení  

(1) Doporučení se vyhotovuje za účelem stanovení podpůrných opatření pro vzdělávání žáka 

se speciálními vzdělávacími potřebami. Školské poradenské zařízení vychází při vydání doporučení 

zejména ze závěrů vyšetření uvedených ve zprávě a případného posouzení podstatných skutečností 

ke stanovení podpůrných opatření jiným odborníkem. Výsledky vyšetření a posouzení podle věty 

druhé zpravidla nesmí být v den podání žádosti o poskytnutí poradenské pomoci starší než 3 

měsíce.  

(2) Doporučení vydané za účelem stanovení podpůrných opatření pro vzdělávání žáka se 

speciálními vzdělávacími potřebami obsahuje 

a)identifikační údaje žáka, školy a školského poradenského zařízení, 

b) datum přijetí žádosti o poskytnutí poradenské pomoci,  

c) shrnutí závěrů vyšetření, 

d) popis speciálních vzdělávacích potřeb žáka, 

e) údaje o případném znevýhodnění žáka uvedeném v § 16 odst. 9 zákona, 

f) doporučené podpůrné opatření a jeho stupeň, včetně případných kombinací a variant podpůrných 

opatření, 

g) návrh postupu při poskytování podpůrných opatření, 

h) poučení o možnosti podat žádost o revizi doporučení podle § 16b zákona, 

i) identifikační údaje pracovníka školského poradenského zařízení, který poradenskou službu 

poskytl, a  

j) datum vyhotovení doporučení. 

(3) Školské poradenské zařízení v doporučení stanoví dobu, po kterou je poskytování 

podpůrného opatření nezbytné; tato doba zpravidla nepřesáhne 2 roky. Termín nového posouzení 

speciálních vzdělávacích potřeb uvede školské poradenské zařízení do zprávy a doporučení. 

(4) Vzor doporučení je stanoven v příloze č. 5 k této vyhlášce. 

§ 16 

Postup při poskytování podpůrných opatření druhého až pátého stupně 

(1) Podpůrná opatření škola poskytuje bezodkladně po obdržení doporučení školského 

poradenského zařízení a poté, co zletilý žák nebo zákonný zástupce žáka udělil ve škole nebo 

školském zařízení písemný informovaný souhlas s jejich poskytováním. 



(2) Informovaný souhlas podle odstavce 1 obsahuje  

a) výslovné vyjádření souhlasu s poskytováním podpůrných opatření, 

b) informace o důsledcích, které vyplývají z poskytování podpůrného opatření, zejména o změnách 

ve vzdělávání v souvislosti s poskytováním podpůrného opatření, 

c) informace o organizačních změnách, které v souvislosti s poskytováním podpůrných opatření 

mohou nastat, a 

d) podpis zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka stvrzující, že informacím uvedeným 

v písmenech b) a c) porozuměl. 

(3) Není-li možné ze závažných důvodů zabezpečit bezodkladné poskytování doporučeného 

podpůrného opatření, poskytuje škola po projednání se školským poradenským zařízením a na 

základě informovaného souhlasu zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka po dobu nezbytně 

nutnou jiné obdobné podpůrné opatření stejného stupně. Není-li doporučené podpůrné opatření 

poskytnuto do 4 měsíců ode dne vydání doporučení, škola projedná tuto skutečnost se školským 

poradenským zařízením. 

(4) Škola ve spolupráci se školským poradenským zařízením, žákem a zákonným zástupcem 

žáka průběžně vyhodnocuje poskytování podpůrného opatření. Školské poradenské zařízení 

vyhodnotí poskytování podpůrných opatření ve lhůtě jím stanovené, nejdéle však do 1 roku od 

vydání doporučení. V případě vyhodnocení individuálního vzdělávacího plánu se uplatní § 4 odst. 

2. V případě vyhodnocení doporučení k využití asistenta pedagoga, tlumočníka českého znakového 

jazyka nebo přepisovatele pro neslyšící školské poradenské zařízení vždy posoudí také, zda rozsah 

hodin doporučeného podpůrného opatření odpovídá potřebám žáka. 

(5) Shledá-li škola, že podpůrná opatření nejsou dostačující nebo nevedou k naplňování 

vzdělávacích možností a potřeb žáka, bezodkladně doporučí zletilému žákovi nebo zákonnému 

zástupci žáka využití poradenské pomoci školského poradenského zařízení. Obdobně škola 

postupuje i v případě, shledá-li, že poskytovaná podpůrná opatření již nejsou potřebná.  

(6) Shledá-li školské poradenské zařízení, že podpůrná opatření nejsou dostačující nebo 

nevedou k naplňování vzdělávacích možností a potřeb žáka, vydá doporučení stanovující jiná 

podpůrná opatření případně stejná podpůrná opatření vyššího stupně. Povinnost předchozího 

informovaného souhlasu podle odstavce 1 tím není dotčena.  

Hlava IV 

Organizace vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními 

§ 17 

Organizace vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními 

(1) Ve třídě, oddělení nebo studijní skupině se může vzdělávat zpravidla nejvýše 5 žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami s přiznanými podpůrnými opatřeními druhého až pátého 

stupně, a to s přihlédnutím ke skladbě těchto podpůrných opatření a povaze speciálních 

vzdělávacích potřeb žáků.  

(2) Počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami s přiznanými podpůrnými opatřeními 

druhého až pátého stupně nesmí přesáhnout jednu třetinu žáků ve třídě, oddělení nebo studijní 

skupině.  

(3) Ve třídách, odděleních a studijních skupinách mohou vykonávat pedagogickou činnost 

souběžně nejvýše 4 pedagogičtí pracovníci. 

(4) Omezení podle odstavců 1 a 2 se neuplatní u školy, které v jeho plnění brání plnění 

povinnosti přednostního přijetí žáka podle § 34 odst. 3 nebo § 36 odst. 7 zákona, a dále u střední 

školy, konzervatoře nebo vyšší odborné školy.  



(5) Ve třídě, oddělení nebo ve studijní skupině, která není zřízena podle § 16 odst. 9 zákona, 

se mohou s přihlédnutím k rozsahu speciálních vzdělávacích potřeb žáků vzdělávat nejvýše 4 žáci 

uvedení v § 16 odst. 9 zákona. Omezení podle věty první se neuplatní u školy, které v jeho plnění 

brání plnění povinnosti přednostního přijetí žáka podle § 34 odst. 3 nebo § 36 odst. 7 zákona, a dále 

u střední školy, konzervatoře nebo vyšší odborné školy.  

§ 18 

Podpora organizace vzdělávání  

(1) Pokud je ve třídě, oddělení nebo studijní skupině počet žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami s přiznaným podpůrným opatřením druhého až pátého stupně v souladu s § 17 odst. 4 

vyšší než 5, lze pro jejich vzdělávání využít asistenta pedagoga nad rámec poskytovaných 

podpůrných opatření; omezení počtu žáků připadajících na asistenta pedagoga se neuplatní. 

(2) Do počtu žáků podle odstavce 1 se nezapočítávají ti žáci se speciálními vzdělávacími 

potřebami, kterým je poskytováno podpůrné opatření spočívající ve využití asistenta pedagoga. 

ČÁST TŘETÍ 

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ UVEDENÝCH V § 16 ODST. 9 

ZÁKONA 

§ 19 

Pravidla vzdělávání žáků uvedených v § 16 odst. 9 zákona 

(1) Vzdělávání žáků uvedených v § 16 odst. 9 zákona se přednostně uskutečňuje ve škole, 

třídě, oddělení nebo studijní skupině, která není zřízena podle § 16 odst. 9 zákona. 

(2) Shledá-li školské poradenské zařízení, že vzhledem k povaze speciálních vzdělávacích 

potřeb žáka nebo k průběhu a výsledkům dosavadního poskytování podpůrných opatření by 

samotná podpůrná opatření ve škole, třídě, oddělení nebo studijní skupině, která není zřízena podle 

§ 16 odst. 9 zákona, nepostačovala k naplňování vzdělávacích možností žáka a k uplatnění jeho 

práva na vzdělávání, doporučí školské poradenské zařízení zařazení žáka do školy, třídy, oddělení 

nebo studijní skupiny zřízené podle § 16 odst. 9 zákona.  

(3) Školy, třídy, oddělení a studijní skupiny jsou zřizovány podle druhu znevýhodnění 

uvedeného v § 16 odst. 9 zákona; v odůvodněných případech se v nich mohou vzdělávat i žáci s 

jiným znevýhodněním uvedeným v § 16 odst. 9 zákona, přičemž jejich počet nesmí přesáhnout 

jednu čtvrtinu nejvyššího počtu žáků vzdělávajících se ve třídě, oddělení nebo studijní skupině 

podle § 25.  

(4) Ve třídě mateřské nebo střední školy, oddělení konzervatoře nebo studijní skupině vyšší 

odborné školy se mohou žáci s různými znevýhodněními uvedenými v § 16 odst. 9 zákona 

vzdělávat bez omezení podle odstavce 3.  

(5) Ve  škole, třídě, oddělení nebo studijní skupině zřízené podle § 16 odst. 9 zákona pro žáky 

s mentálním postižením se nevzdělávají žáci bez mentálního postižení. 

Zařazování žáků do školy, třídy, oddělení nebo studijní skupiny zřízené podle § 16 odst. 9 

zákona  

§ 20 

(1) Žáka lze vzdělávat ve škole, třídě, oddělení nebo studijní skupině zřízené podle § 16 odst. 

9 zákona pouze na základě žádosti zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka a doporučení 

školského poradenského zařízení, je-li to v souladu se zájmem žáka. 

(2) Na doporučení podle odstavce 1 a postup školského poradenského zařízení při jeho vydání 

se použije § 11 odst. 3 až 5, § 12, 13 a 15 obdobně. Toto doporučení je platné po dobu v něm 

stanovenou, zpravidla nejvýše po dobu 2 let; v případě doporučení zařazení žáka do školy pro žáky 



s mentálním postižením u prvního doporučení nejdéle po dobu 1 roku a dále pak po dobu 2 let, 

nejedná-li se o žáka se středně těžkým nebo těžkým mentálním postižením. 

(3)  Doporučení obsahuje dále odůvodnění, ze kterého jsou zřejmé důvody pro doporučení 

vzdělávání ve škole, třídě, oddělení nebo studijní skupině zřízené podle § 16 odst. 9 zákona a 

naplnění podmínek stanovených v § 16 odst. 9 zákona. 

§ 21 

(1) Při podání žádosti podle § 20 odst. 1, nejpozději však do 7 dnů ode dne, kdy zletilý žák 

nebo zákonný zástupce žáka projeví zájem o tento způsob vzdělávání, je škola povinna informovat 

zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka o  

a) organizaci vzdělávání, rozdílech ve srovnání se stávajícím vzděláváním a souvisejících 

organizačních změnách, 

b) struktuře školního vzdělávacího programu a skladbě předmětů včetně předmětů speciálně 

pedagogické péče, 

c) možnostech školy zabezpečit poskytování podpůrných opatření doporučených pro vzdělávání 

žáka, 

d) dopadech vzdělávání ve škole, třídě, oddělení nebo studijní skupině zřízené podle § 16 odst. 9 

zákona na možnosti rozvoje vzdělávacího potenciálu žáka a 

e) možnostech dalšího vzdělávání a profesního uplatnění. 

(2) Přílohou žádosti podle odstavce 1 je  

a) písemné vyhotovení poučení obsahující informace uvedené v odstavci 1 a podpis zletilého žáka 

nebo zákonného zástupce žáka stvrzující, že uvedeným informacím porozuměl, a 

b) doporučení školského poradenského zařízení ke vzdělávání ve škole zřízené podle § 16 odst. 9 

zákona.  

§ 22 

Převedení žáka do vzdělávacího programu základní školy speciální 

(1) Na doporučení školského poradenského zařízení k převedení žáka do vzdělávacího 

programu základní školy speciální se použijí § 11 odst. 3 až 5, § 12, 13 a 15 obdobně. Toto 

doporučení je platné po dobu v něm stanovenou, nejdéle však po dobu 2 let. 

(2) Je-li žákovi doporučeno vzdělávání podle vzdělávacího programu základní školy 

speciální, informuje školské poradenské zařízení zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka 

o rozdílech ve vzdělávacích programech a očekávaných výstupech vzdělávání a jejich dopadech na 

možnosti dalšího vzdělávání a profesního uplatnění. 

(3) Před získáním písemného souhlasu podle § 49 odst. 2 zákona je škola povinna informovat 

zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka o 

a) rozdílech ve vzdělávacích programech a očekávaných výsledcích vzdělávání a 

b) dopadech převedení na možnosti dalšího vzdělávání a profesní uplatnění žáka. 

(4) Informovaný souhlas zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka s převedením žáka do 

vzdělávacího programu základní školy speciální obsahuje písemné vyhotovení poučení 

s informacemi uvedenými v odstavci 3 a podpis zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka 

stvrzující, že uvedeným informacím porozuměl. 

§ 23 

Přezkoumání podmínek  

(1) Školské poradenské zařízení vyhodnocuje, zda vzdělávání ve škole, třídě, oddělení nebo 

studijní skupině zřízené podle § 16 odst. 9 zákona nebo vzdělávání podle vzdělávacího programu 



základní školy speciální odpovídá speciálním vzdělávacím potřebám žáka. Vyhodnocení podle věty 

první se provádí nejpozději do 1 roku po zařazení nebo převedení žáka; další vyhodnocení se 

provádí zpravidla nejpozději do 2 let od předešlého vyhodnocení.  

(2) V případě, že jde o doporučení k zařazení do třídy, oddělení nebo studijní skupiny zřízené 

pro žáky s mentálním postižením, se vyhodnocení podle odstavce 1 věty první provádí každoročně 

za použití principů dynamické diagnostiky, pokud se však nejedná o žáky se středně těžkým, 

těžkým nebo hlubokým mentálním postižením. 

(3) Dojde-li k významné změně speciálních vzdělávacích potřeb žáka, přezkoumá školské 

poradenské zařízení jeho vzdělávání ve škole, třídě, oddělení nebo studijní skupině zřízené podle § 

16 odst. 9 zákona nebo vzdělávání podle vzdělávacího programu základní školy speciální a 

případně doporučí úpravu vzdělávání žáka, zejména zařazení žáka do školy, třídy, oddělení nebo 

studijní skupiny, která není zřízena podle § 16 odst. 9 zákona, nebo převedení žáka do jiného 

vzdělávacího programu.  

(4) Při zařazení žáka do školy, třídy, oddělení nebo studijní skupiny, která není zřízena podle 

§ 16 odst. 9 zákona, zařadí ředitel školy žáka do ročníku, který odpovídá dosaženým znalostem a 

dovednostem žáka, s přihlédnutím k jeho věku. 

§ 24 

Organizace vzdělávání žáků uvedených v § 16 odst. 9 zákona 

(1) V mateřské škole zřízené podle § 16 odst. 9 zákona je rozsah poskytování speciálně 

pedagogické péče nejvýše 3 hodiny denně. 

(2) Žáci, kteří se vzdělávají v základní škole zřízené podle § 16 odst. 9 zákona nebo třídě 

základní školy zřízené podle § 16 odst. 9 zákona, mohou mít na prvním stupni nejvýše 5 

vyučovacích hodin v dopoledním vyučování a 5 vyučovacích hodin v odpoledním vyučování; na 

druhém stupni nejvýše 6 vyučovacích hodin v dopoledním vyučování a 6 vyučovacích hodin v 

odpoledním vyučování. 

(3) Ve třídách, odděleních a studijních skupinách zřízených podle § 16 odst. 9 zákona mohou 

být zařazeni žáci 2 i více ročníků, popřípadě i prvního a druhého stupně. 

§ 25 

Počty žáků  

(1) Třída, oddělení a studijní skupina zřízená podle § 16 odst. 9 zákona má nejméně 6 a 

nejvíce 14 žáků s přihlédnutím k věku a speciálním vzdělávacím potřebám žáků. Pokud z 

doporučení školského poradenského zařízení vyplývá, že by počet žáků podle věty první 

nepostačoval k naplňování jejich vzdělávacích možností a k uplatnění jejich práva na vzdělávání, 

má třída, oddělení a studijní skupina nejméně 4 a nejvíce 6 žáků. 

(2) Při odborném výcviku ve střední škole zřízené  podle § 16 odst. 9 zákona se skupiny 

naplňují do počtu stanoveného jiným právním předpisem
3)

, v ostatních případech se skupina při 

praktickém vyučování naplňuje do počtu 6 žáků. 

(3) Škola zřízená podle § 16 odst. 9 zákona má nejméně 10 žáků. 

§ 26 

Péče o bezpečnost a ochranu zdraví žáků 

(1) V jedné skupině žáků uvedených v § 16 odst. 9 zákona při koupání a plaveckém výcviku 

připadají na 1 pedagogického pracovníka nejvýše 4 žáci; vyžaduje-li to zdravotní stav žáka, je 

možné s žáky konat plavecký výcvik individuálně. 

                                                 
3)

 Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném 

vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. 



(2) Lyžařský výcvik provádí 1 pedagogický pracovník s nejvýše 8 žáky uvedenými v § 16 

odst. 9 zákona. U žáků slabozrakých a žáků s tělesným postižením připadá na 1 pedagogického 

pracovníka nejvýše 6 žáků, u žáků nevidomých na 1 pedagogického pracovníka připadá 1 žák. 

(3) Přesahuje-li počet žáků při akci mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, počet žáků 

stanovený na příslušnou třídu nebo skupinu, zabezpečí ředitel školy dohled další zletilé osoby, 

která je svéprávná a je v pracovněprávním vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost školy. 

ČÁST ČTVRTÁ 

VZDĚLÁVÁNÍ NADANÝCH ŽÁKŮ 

§ 27 

Nadaný a mimořádně nadaný žák 

(1) Za nadaného žáka se pro účely této vyhlášky považuje především žák, který při adekvátní 

podpoře vykazuje ve srovnání s vrstevníky vysokou úroveň v jedné či více oblastech rozumových 

schopností, v pohybových, manuálních, uměleckých nebo sociálních dovednostech.  

(2) Za mimořádně nadaného žáka se pro účely této vyhlášky považuje především žák, jehož 

rozložení schopností dosahuje mimořádné úrovně při vysoké tvořivosti v celém okruhu činností 

nebo v jednotlivých oblastech rozumových schopností, v pohybových, manuálních, uměleckých 

nebo sociálních dovednostech. 

(3) Zjišťování mimořádného nadání včetně vzdělávacích potřeb žáka provádí školské 

poradenské zařízení ve spolupráci se školou, která žáka vzdělává. Pokud se nadání žáka projevuje 

v oblastech pohybových, manuálních nebo uměleckých dovedností, vyjadřuje se školské 

poradenské zařízení zejména ke specifikům žákovy osobnosti, která mohou mít vliv na průběh jeho 

vzdělávání, a míru žákova nadání zhodnotí odborník v příslušném oboru, jehož odborný posudek 

žák nebo zákonný zástupce žáka školskému poradenskému zařízení poskytne. 

(4) Pro nadané žáky může ředitel školy vytvářet skupiny, ve kterých se vzdělávají žáci 

stejných nebo různých ročníků školy v některých předmětech. 

(5) Nadaným žákům lze v souladu s  vývojem jejich školních dovedností rozšířit obsah 

vzdělávání nad rámec stanovený příslušným vzdělávacím programem nebo umožnit účast na výuce 

ve vyšším ročníku. 

(6)  Nadaní žáci se mohou se souhlasem ředitelů příslušných škol současně vzdělávat formou 

stáží v jiné škole stejného nebo jiného druhu. 

Individuální vzdělávací plán mimořádně nadaného žáka 

§ 28 

(1) Vzdělávání mimořádně nadaného žáka se může uskutečňovat podle individuálního 

vzdělávacího plánu, který vychází ze školního vzdělávacího programu příslušné školy, závěrů 

psychologického a speciálně pedagogického vyšetření a vyjádření zletilého žáka nebo zákonného 

zástupce žáka. 

(2) Individuální vzdělávací plán je závazným dokumentem pro zajištění vzdělávacích potřeb 

mimořádně nadaného žáka a je součástí dokumentace žáka ve školní matrice.  

(3) Individuální vzdělávací plán obsahuje 

a) závěry doporučení školského poradenského zařízení, 

b) závěry psychologického a speciálně pedagogického vyšetření a pedagogické diagnostiky, které 

blíže popisují oblast, typ a rozsah nadání a vzdělávací potřeby mimořádně nadaného žáka, 

případně vyjádření registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost, 

c) údaje o způsobu poskytování individuální pedagogické, speciálně pedagogické nebo 

psychologické péče mimořádně nadanému žákovi, 



d) vzdělávací model pro mimořádně nadaného žáka, údaje o potřebě úprav v obsahu vzdělávání 

žáka, časové a obsahové rozvržení učiva, volbu pedagogických postupů, způsob zadávání a 

plnění úkolů, způsob hodnocení, úpravu zkoušek, 

e) seznam doporučených učebních pomůcek, učebnic a materiálů, 

f) určení pedagogického pracovníka školského poradenského zařízení, se kterým bude škola 

spolupracovat při zajišťování péče o mimořádně nadaného žáka, 

g) personální zajištění úprav a průběhu vzdělávání mimořádně nadaného žáka a 

h) určení pedagogického pracovníka školy pro sledování průběhu vzdělávání mimořádně nadaného 

žáka a pro zajištění spolupráce se školským poradenským zařízením. 

(4) Individuální vzdělávací plán je zpracován bez zbytečného odkladu po zahájení vzdělávání 

mimořádně nadaného žáka ve škole, nejpozději však do 1 měsíce ode dne, kdy škola obdržela 

doporučení. Individuální vzdělávací plán může být doplňován a upravován v průběhu školního 

roku. 

(5) Zpracování a provádění individuálního vzdělávacího plánu zajišťuje ředitel školy. 

Individuální vzdělávací plán se zpracovává ve spolupráci se školským poradenským zařízením, 

případně školským zařízením, a žákem a dále zákonným zástupcem žáka, není-li žák zletilý. 

§ 29 

(1) Škola seznámí s individuálním vzdělávacím plánem všechny vyučující žáka a 

současně žáka a zákonného zástupce žáka, není-li žák zletilý, který tuto skutečnost potvrdí svým 

podpisem. Poskytování vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu lze pouze na základě 

písemného informovaného souhlasu zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka. 

(2) Školské poradenské zařízení ve spolupráci se školou sleduje a nejméně jednou ročně 

vyhodnocuje naplňování individuálního vzdělávacího plánu a poskytuje žákovi, zákonnému 

zástupci žáka a škole poradenskou podporu. V případě nedodržování opatření uvedených 

v individuálním vzdělávacím plánu informuje o této skutečnosti ředitele školy.  

(3) Pro změny v individuálním vzdělávacím plánu se použijí obdobně ustanovení týkající se 

zpracování individuálního vzdělávacího plánu, seznámení s ním, poskytování vzdělávání podle 

něho a vyhodnocování jeho naplňování.  

(4) Vzor individuálního vzdělávacího plánu je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.  

Přeřazení do vyššího ročníku 

§ 30 

(1) Ředitel školy může přeřadit mimořádně nadaného žáka do vyššího ročníku bez 

absolvování předchozího ročníku na základě zkoušek vykonaných před komisí, kterou jmenuje 

ředitel školy. 

(2) Komise je nejméně tříčlenná a tvoří ji vždy 

a) předseda, kterým je zpravidla ředitel školy nebo jím pověřený učitel, 

b) zkoušející učitel, kterým je vyučující předmětu dané vzdělávací oblasti; v prvním až pátém 

ročníku základního vzdělávání vyučující daného ročníku, a 

c) přísedící učitel, kterým je vyučující předmětu dané vzdělávací oblasti. 

(3) Termín konání zkoušky stanoví ředitel školy v dohodě se zletilým žákem nebo zákonným 

zástupcem žáka. Není-li možné žáka ze závažných důvodů ve stanoveném termínu přezkoušet, 

stanoví ředitel školy náhradní termín zkoušky. 

(4) Žák může v 1 dni skládat jen 1 zkoušku. 



§ 31 

(1) Ředitel školy stanoví obsah, formu a časové rozložení zkoušky podle § 30 odst. 1 

s ohledem na věk žáka. Zkouška ověřuje vědomosti a dovednosti umožňující žákovi plynulý 

přechod do vyššího ročníku a je zaměřena na jednotlivý předmět nebo vzdělávací oblast. 

(2) Výsledek zkoušky určí komise hlasováním. V případě rovnosti hlasů rozhodne hlas 

předsedy. 

(3) O zkoušce se pořizuje protokol, který je součástí dokumentace žáka ve školní matrice. 

(4) Ředitel školy sdělí výsledek zkoušky prokazatelným způsobem zletilému žákovi nebo 

zákonnému zástupci žáka. 

(5) Za neabsolvovaný ročník nebude žákovi vydáno vysvědčení. V následujících 

vysvědčeních se na zadní straně uvede, které ročníky žák neabsolvoval. 

ČÁST PÁTÁ 

PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

§ 32 

Přechodná ustanovení  

(1) Školy poskytují podpůrná a vyrovnávací opatření podle vyhlášky č. 73/2005 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů, do doby zahájení poskytování podpůrných opatření podle této vyhlášky, 

nejdéle však po dobu 2 let ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.  

(2) Doporučení zařazení žáka se zdravotním postižením do školy, třídy, oddělení nebo studijní 

skupiny zřízené pro žáky se zdravotním postižením vydané přede dnem nabytí účinnosti této 

vyhlášky se považuje za doporučení zařazení žáka do školy zřízené podle § 16 odst. 9 zákona, a to 

po dobu odpovídající účelu doporučení, nejdéle však po dobu 2 let ode dne nabytí účinnosti této 

vyhlášky.  

§ 33 

Zrušovací ustanovení 

Zrušuje se:  

1. Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími 

potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. 

2. Vyhláška č. 147/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a 

studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně 

nadaných. 

3. Čl. II vyhlášky č. 103/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování 

poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky 

č. 116/2011 Sb., a vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními 

vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění vyhlášky 

č. 147/2011 Sb. 

ČÁST ŠESTÁ 

ÚČINNOST 

§ 34 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2016 

Ministryně: 

Mgr. Valachová, Ph.D. v. r. 



Příloha č. 2 
 

Základní škola, Liberec, ul.5.května 64/49, 

příspěvková organizace, 460 01 Liberec 1  
tel: 606 076 420, E-mail: info@zs5kveten, IČO: 65642376 

 

 

Plán pedagogické podpory (PLPP) 
 

Jméno a příjmení žáka  

Škola Základní škola, Liberec, ul. 5. května 64/49 

Ročník  

Důvod k přistoupení sestavení PLPP  

Datum vyhotovení  

Vyhodnocení PLPP plánováno ke dni  

 

I. Charakteristika žáka a jeho obtíží 
(silné, slabé stránky; popis obtíží; pedagogická, případně speciálně – pedagogická diagnostika s cílem stanovení úprav 
ve vzdělávání; aktuální zdravotní stav; další okolnosti ovlivňující nastavení podpory) 

 

 

 

 

II. Stanovení cílů PLPP 
(cíle rozvoje žáka) 

 

 

 

 

III. Podpůrná opatření ve škole 
(Doplňte konkrétní postupy v těch kategoriích podpůrných opatření, které uplatňujete.) 

a) Metody výuky 
(specifikace úprav metod práce se žákem) 

 

 

 
b) Organizace výuky 
(úpravy v organizaci výuky ve školní třídě, popřípadě i mimo ni) 

 

 

 
c) Hodnocení žáka 
(vymezení úprav hodnocení, jak hodnotíme, co úpravami hodnocení sledujeme, kritéria) 

mailto:zs3@telecom.cz


 

 

 
d) Pomůcky 
(učebnice, pracovní listy, ICT technika, atd.) 

 

 

 

e) Požadavky na organizaci práce učitele 

 
 

 

 

IV. Podpůrná opatření v rámci domácí přípravy 
(popis úprav domácí přípravy, forma a frekvence komunikace s rodinou) 

 

 

 

 

V. Podpůrná opatření jiného druhu 
(respektovat zdravotní stav, zátěžovou situaci v rodině či škole – vztahové problémy, postavení ve třídě; 
v jakých činnostech, jakým způsobem) 

 

 

 

 

VI. Vyhodnocení účinnosti PLPP                                               Dne: 
(Naplnění cílů PLPP) 

 

 

 

 

Doporučení k odbornému vyšetření 
(nehodící se škrtněte) 

         Ano                                          Ne 
 PPP      SPC      SVP      jiné: 

 

Role Jméno a příjmení Podpis a datum 

Třídní učitel   

Učitelé předmětů   

Výchovná poradkyně Mgr. Věra Šeborová  

Zákonný zástupce   

   

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 3 
 

Základní škola, Liberec, ul.5.května 64/49, 

příspěvková organizace, 460 01 Liberec 1  
tel: 606 076 420, E-mail: info@zs5kveten, IČO: 65642376 

 

 

Individuální vzdělávací plán 
 

Jméno a příjmení žáka  

Datum narození  

Bydliště  

Škola Základní škola, Liberec, ul. 5. května 64/49 

Ročník  Školní rok 2017/18 

 

ŠPZ, které vydalo 
doporučení pro IVP 

Pedagogicko-psychologická poradna Liberec, Truhlářská 3, 460 01 

Kontaktní pracovník ŠPZ  

Školská poradenská 
zařízení, poskytovatelé 
zdravotních služeb a jiné 
subjekty, které se 
podílejí na péči o žáka 

 

 

Rozhodnutí o povolení vzdělávání žáka podle IVP ze dne:  

Zdůvodnění: 

 

 

 

 

Priority vzdělávání a 
dalšího rozvoje žáka  
(cíle IVP): 

 

 

 
 

 

Předměty, jejichž výuka 
je realizována podle IVP: 
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Podpůrná opatření (specifikace stupňů podpůrných opatření) 

Metody výuky  
(pedagogické postupy) 

 

 

 

Úpravy obsahu vzdělávání  

 

 

Úprava očekávaných výstupů 
vzdělávání 

 

 

 

Organizace výuky  

 

 

Způsob zadávání a plnění 
úkolů 

 

 

 

Způsob ověřování vědomostí 
a dovedností 

 

 

 

Hodnocení žáka  

 

 

Pomůcky a učební materiály  

 

 

Podpůrná opatření jiného 
druhu 

 

 

 

Personální zajištění úprav 
průběhu vzdělávání (asistent 
pedagoga, další pedagogický 
pracovník) 

 

 

 

Další subjekty, které se 
podílejí na vzdělávání žáka 

 

 

 

Spolupráce se zákonnými 
zástupci žáka 

 

 

 

Dohoda mezi žákem a 
vyučujícím 

 

 

 

 

Podrobný popis pro jednotlivé vyučovací předměty, ve kterých jsou uplatňována 
podpůrná opatření       (Je-li potřeba specifikovat) 

n á z e v    p ř e d m ě t u  

n á z e v    p ř e d m ě t u  

n á z e v    p ř e d m ě t u  



n á z e v    p ř e d m ě t u  

 

Osoby zodpovědné  
za vzdělávání a odbornou 
péči o žáka 

Jméno a příjmení Podpis  

Třídní učitel   

Vyučující 

Vyučovací předmět  

   

   

   

   

   

   

   

   

Výchovná poradkyně Mgr. Věra Šeborová  

Zákonný zástupce žáka   

Žák   

 

Závěry vyhodnocení vzdělávání podle IVP 
Jméno a příjmení 
pracovníka ŠPZ 

Podpis 

 

 

 

  



Příloha č. 4.  

 

Pomůcky pro výuku a reedukaci SPU (podle PPP Nový Jičín) 

1. Pomůcky užívané pro nápravu dyslexie: 

Textilní písmena ( Výroba učebních pomůcek 370 01 České Budějovice, P+P, Rudolfská 

35/26, tel.: 038/1359903) ( Pavel Vávra, Nádražní 253, 397 01 Písek, fax: 03362/2211459, 

tel. 0603 870 788) 

Plastiková čtecí okénka zelené barvy - Firma MM, Mgr.Zdeňka Michalová, Na ostrově 7, 

266 01 Beroun 3, tel. 0311/621979) 

 Plastiková čtecí záložka zelené barvy i pro starší děti s obtížemi ve čtení (Firma MM,  

viz.výše) 

Hry s písmeny a slabikami pro postřehování otevřených slabik, uzavírání otevřených 

slabik,rozvoj schopnosti analýzy a syntézy ( Firma MM viz. výše) 

Tabulka k nácviku postřehování otevřených slabik s okénkem k postřehování (Firma MM, 

viz. výše) 

 vytvořené karty s písmeny (tiskací/psací/velká/malá), kostky s písmeny, pexeso „abeceda“, 

skládací abeceda, tabulky s tiskacími písmeny/slovy + karty s psací podobou ( a naopak), 

neúplné věty, využití dětských časopisů- doplňovačky, skrývačky, křížovky……psací stroj, 

PC, texty sestavené z různých typů a velikostí písmen + texty s nesmyslnými slovy/větami 

(vytvořené např. na PC), čtení s porozuměním – texty: doplňování vynechaných slov, 

vybírání vhodných slov z nabídky, zakreslení přečteného děje… 

 

Doporučit lze tyto publikace:  

Hrajeme si s písmeny - rozlišování hlásek ( O.Zelinková, nakl. DYS),  

Hrou s písmeny k lepšímu čtení (E.Kubická, nakl. Grafie) 

Čítanka pro dyslektiky I - aktuálně nahrazena Základy čtení I a II  

Základy čtení I, II ( Z.Michalová, nakl.Tobiáš) 

Čítanka pro dyslektiky II., III., IV.díl (nakl. Tobiáš) 

Čtení mě baví I.díl, II.díl (nakl. DYS) 

Čtenářské tabulky - základní soubor (J. Novák, nakl. Tobiáš) 

Čtenářské tabulky - rozšiřující soubor (J. Novák, nakl. Tobiáš) 

Cvičení pro dyslektiky: V. (O. Zelinková, nakl. DYS) 

Učíme se číst s porozuměním, autor R.Šup (2.-5.roč) ( Rudolf Šup, Španielova 1261, 163 00 

Praha 6 -vlastní autorova distribuce) 

Učíme se číst s porozuměním pro 5.ročník ZŠ (R.Šup)(viz. výše) 

Když dětem nejde čtení 1.(čtení slov s otevřenou slabikou), 2.(čtení slov s uzavřenou 

slabikou), (S.Emmerlingová) (nakl. Portál) 

Nauč mě správně číst (H. Tymichová, nakl. Práce) 

 

2. Pomůcky užívané pro nápravu dysortografie: 

předepsaná/předtištěná písmena/slabiky, slova, jejich tabulky – viz. dyslexie, měkké a tvrdé 

kostky, soubory karet s dlouhými a krátkými samohláskami (tiskací, psací), karty a pracovní 

listy na rozlišování sluchově podobných hlásek/tvarově podobných písmen, …rozlišení 

zrcadlových tvarů, měkkých/tvrdých slabik, soubory vyjmenovaných slov, gramatické 

tabulky, procvičování gramatických jevů…procvičovací texty, texty na vyhledávání chyb, 

texty na procvičování větné intonace, bzučák / nástroje Orffova instrumentária / píšťalka 

/flétna,grafické znázornění rytmu pomocí značek (.,/), psací stroj, PC 

 



Doporučit lze tyto publikace: 

Pracovní sešit pro nápravu VPU v Jč I.díl, II.díl (nakl. Tobiáš) 

Metody práce při úpravě poruch učení u dětí 2.ročníku ZŠ (E.Kubická, nakl. Grafie) 

Příklady pro samostatnou práci žáků při odstraňování VPU-3.ročník (J.Kuchařová, nakl. 

LibušeČermáková, Stadická 1333/9, 700 30 Ostrava – Hrabůvka, tel. 596719550) 

Příklady pro samostatnou práci žáků při odstraňování VPU- 4.ročník (J.Kuchařová) – 

(nakl.Čermáková – viz. výše)                                                                      

Cvičení pro dyslektiky: I.- VI. (O. Zelinková, nakl. DYS) 

Psaní mě baví ( O.Zelinková, nakl. DYS ) 

Barevná pravidla ( Z.Michalová, Firma MM, Mgr.Zdeňka Michalová, Na ostrově 7, 266 01 

Beroun 3, tel. 0311/621979) 

DiPo – Podstatná jména, Vyjmenovaná slova, Slovesa, Shoda podmětu s přísudkem 

(OLDIPO s.r.o, Tř. Svornosti 57, 779 00 Olomouc, tel/fax: 585 204 055, tel.: 777 213 535, 

777 213 636) 

Cvičení pro děti se specifickými poruchami učení (Věra Pokorná) 

Bzučák ( FORMAT 1,spol.srov.o., Mlýnská 84, 683 52 Křenovice, ) 

 

3. Pomůcky užívané pro nápravu dyskalkulie: 

číselné osy, tabulky na sčítání a odčítání, tabulky na násobení, tabulky k převodům jednotek, 

kalkulačka, pomůcky umožňující zapojení hmatové složky při určování počtu/velikosti ….. 

( např. kamínky, dřívka, knoflíky…) 

 

Doporučit lze tyto publikace: 

Dyskalkulie - metodika + pracovní listy (J.Novák, nakl. Tobiáš) 

Barevné hranolky - k rozvoji početní dovednosti ( nakl. Tobiáš) 

Rozvoj početních představ I , II, III ( Z.Michalová, nakl. Tobiáš) 

Rozvoj vnímání a poznávání 2. (V.Pokorná, nakl. Portál) 

Pracovní sešit pro rozvoj početní představivosti a dovednosti (H. Treuová, nakl. Tobiáš) 

Číselný trojúhelník – nácvik sčítání v oboru 1-18 ve fázi, kdy dítě zvládá orientaci v číselné     

      řadě a zbavuje se spontánně manipulace s prsty. (Firma MM, Mgr.Zdeňka Michalová,     

      Na ostrově 7, 266 01 Beroun 3, tel. 0311/621979) 

Různé druhy počítadel, sada čísel na magnetech apod. ( MaM, v.o.s. učební pomůcky,      

      Laštovkova 14, 635 00 Brno, tel.: 603 413 531) 

 

4. Pomůcky užívané pro nápravu dysgrafie: 

 v případě potřeby různé druhy násadek na psací náčiní, využití sešitů na těsnopis nebo sešitů 

s pomocnými linkami, tabule, průhledné fólie na psaní, stírací tabulky, reliéfní destičky 

(písmena/číslice), uvolňovací cviky a pomůcky pro rozvoj grafomotoriky –viz. níže:  

 Tabule psacích písmen, 

 Sešity na těsnopis 

 Vhodné psací potřeby – viz.níže: grafomotorika 

 Metodika Svobodové 

 

 Jemná motorika: veškeré pomůcky vhodné ke skládání, modelování, vystřihování, 

vytrhávání a vlepování do předkreslených tvarů, dále např. k namotávání cívek, klubíček, 

šroubování, navlékání 

 

 Grafomotorika: velké archy balicího papíru, různé druhy tabulí, psací pomůcky 

zanechávající lehce stopu, houbičky (měkké tužky, fixem, štětce…), v případě potřeby 

různé druhy násadek/ trojhranných nástavců, fólie 



 Nebojte se psaní = pomůckový program na odstranění grafomotorických obtíží u dětí 

předškolního i školního věku, odzkoušeno a schváleno PaeDr.Y.Heyrovskou = např.pera, 

tužky, nádstavce, pastelky, mikrotužky, linery, prstové barvy, měkká modelína (Firma 

Pastelka, V tůních 13, Praha2, tel.2494 2229) 

 Trojhranný program = kompletní sortiment psacích a kreslicích potřeb a pomůcek            

pro leváky a praváky, vhodných k rozvoji správného držení, odstraňování atypického 

úchopu a při grafomotorických poruchách u zdravé i handicapované ruky. (KABINET 

DIDAKTICKÉ TECHNIKY –Petr Prokop, Palackého 32, P.O.Box 10, 271 01 Nové 

Strašecí ) 

 výrobky firmy Bruynzeel (TRIPLE) – trojhranná pera pro praváky i leváky, pastelky, fixy, 

ořezávátka … (Dagmar Kalabusová, Střední 391, 747 69 Pustá Polom, nebo FAIR PLAY 

TRADE,s.r.o.,Jeronýmova 24/62, 460 07 Liberec 7, nebo PMP-centrum s.r.o, Mendlovo 

nám.9, 603 00 Brno, tel.: 543 211 944) 

 Zdravé psaní = sada psacích potřeb s trojúhelníkovou úchopovou částí 

 násadka pro zamezení vyjíždění psacího pera/tužky nebo štětce z prstů –  

 trojhranný nástavec (SLUŽBA ŠKOLE, Králevehradecká 630, 560 02 Ústí nad Orlicí) 

 prstové barvy ( GAMA a.s., České Budějovice, DIDAKTA –Miroslav Novotný, 

Pernštýnská 40, 530 02 Pardubice) 

 

 Doporučit lze tyto publikace: 

Čáry,máry I, II,(nakl. Tobiáš) 

Šimonovy pracovní listy 5, 9 (nakl. Portál) 

Nauč mě správně psát (H. Tymichová, nakl. Práce) 

   Ucelené metodiky: Heyrovské, Svobodové, MDS, Zapletala 

 

Prostorová a pravolevá orientace: 

připravená cvičení na ploše, v prostoru, na sobě i na druhé osobě 

Cvičení pro dyslektiky: VI. (O. Zelinková, nakl. DYS) 

Labyrint – didaktická pomůcka a hra pro děti od 4,5 roku-výrazně napomáhá rozvoji jemné 

koordinace mezi oběma rukama a zdokonaluje přesnost spolupráce rukou s očima. Pro děti 

ve věku zhruba 4,5 až 13 let. Prodejce: PhDr. Vladimír Pospíšil, Benešovo nábřeží 1748, 

760 01 Zlín 

 

5. Pomůcky užívané pro procvičování prostorové a pravolevé orientace:  

Cvičení zaměřená např. na vyhledávání rozdílů a doplňování detailů v obrazovém materiálu, 

barevné vyškrtávání písmen, znaků, skládání rozstříhaných pohlednic bez okraje, 

černobílých obrázků, geometrických tvarů, třídění drobných součástí, práce se stavebnicí či 

mozaikou podle předlohy 

cvičení vizuomotorické koordinace – např. překreslování, zvětšování obrázků pomocí 

čtvercové sítě, dokreslování druhé poloviny obrázku 

 

Shody a rozdíly - pracovní listy ( Z. Michalová, nakl. Tobiáš) 

Rozvoj vnímání a poznávání 1. (V.Pokorná, nakl. Portál) 

 

 

6. Pomůcky užívané pro procvičování sluchové percepce: 

Orffovy nástroje 

bzučák 

 



7. Počítačové programy: 

Výukové a vzdělávací programy z nakladatelství GRADA Publishing – např. Hrajeme si      

s písmenky - procvičovací program pro děti ve věku 5-9 let a všechny dyslektiky (GRADA 

Publishing, spol.s r.o., U Průhonu 22, 170 00 Praha 7) 

DysCom – program pro děti se specifickými výukovými potřebami - program nabízí 3 

základní oblasti podpory: čtení, psaní, rozvoj zrak. vnímání ( ARID – Ing.PhamXuan, 

Měchenická 2539/1, 141 00 Praha 4.) 

Písmohrátky – reedukace I – česká verze programu 

Písmohrátky  reedukace II – pro žáky 4.-9. třídy ZŠ, cvičení v Angličtině a Němčině 

(informace: PhDr. Jana Swierkoszová, Ostravská univerzita – Pedagogická fakulta, Reální 

5, 701 00 Ostrava, nebo Paed.Dr. Yveta Heyrovské, Písková 3/ 265, 143 00 Praha – 

Modřany) 

Počítačové programy o.s.PETIT ( Rooseveltova 51, 779 00 Olomouc, Počítačový program 

MÉĎA POČÍTÁ, MÉĎA ČTE, BREPTA - rozvoj komunikativních dovedností, ALTÍK –

tvorba komunikačních tabulek, MÉĎA 99, PSANÍ - analýza a syntéza čtení a psaní -   

Počítačové programy GeMis ( GeMis s.r.o, Kuncova 1, 155 00 Praha 5 – programy           

pro reedukaci dyslexie, dysortografie, dyskalkulie, pravolevé a prostorové orientace: 

Počítačový program Soví hrad - písmenka, Soví hrad - slabiky, Soví hrad - slova, Soví hrad  

věty a texty, Soví čítanka, Soví noviny, Soví bludiště, Soví čaroděj,Soví kouzelník -  

TERASOFT – výukové programy ( Terasoft,a.s., Vísecké nám.1280, 268 01 Hořovice) 

 

8. Další literatura k nápravě: 

Učíme se hrou (E. Mádrová) – pro předškolní. věk – rozvoj vnímání, paměti, jemné  

motoriky, grafomotoriky, matem. schopností, citu a charakteru 

Šimonovy pracovní listy –  

     1. celkový rozvoj – prostorová orientace, barvy, paměť, myšlení, tvořivost, uvolňovací       

     cviky…(M. Mlčochová),  

     2. zraková percepce., pozornost, geometrické tvary (M. Mlčochová),  

     3. dokreslování, uvolňovací cviky (M. Mlčochová),  

     4. rozvoj myšlení a řeči (B. Borová, J. Svobodová),  

     5. grafomotorická cvičení (M. Pilařová),  

     6.a 7. logopedická cvičení I. a II. (V. Charvátová-Kopicová, Š. Boháčová),  

     8. rozvoj logického myšlení (V. Kárová),  

     9. grafomotorika a kreslení (V. Pokorná),  

    10. rozvoj obratnosti mluvidel a nácvik dýchání (M. Mlčochová) 

Specifické poruchy učení na druhém stupni ZŠ a na škole střední (Michalová, nakl. Tobiáš) 

Koncentrace pozornosti (Rezková, Zelinková, Tumpachová, nakl. DYS) 

Teorie, diagnostika a náprava specifických poruch učení (Věra Pokorná) 

 

9. Videokazety: 

Relaxační cvičení nejen pro děti se specifickými poruchami chování ve škole i doma 

Firma MM, Mgr.Zdeňka Michalová, Na ostrově 7, 266 01 Beroun 3, tel. 0311/621979) 

Úskalí grafomotorického vývoje u dětí školního a předškolního věku (PaedDr. Miroslav 

Zapletal, Ústí nad Orlicí r. 1992) 


