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Dodatek č. 1 ke Školním vzdělávacím programům: 
 
Č.j. 159/2017 

 
 ŠVP 36-64-H/01 Tesař 

 ŠVP 33-56-H/01 Truhlář 

 ŠVP 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů 

 ŠVP 41-54-H/01 Podkovář a zemědělský kovář 

 ŠVP 82-51-H/04 Umělecký keramik 

 ŠVP 82-51-H/01 Umělecký kovář a zámečník, pasíř 

 
 
Platnost dokumentu: od 1. 9. 2017 
 
 
 
 
 

Je upraven a nahrazen obsah kapitoly v oddíle 3. Charakteristika školního vzdělávacího 
programu: 
3.10. Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně 

nadaných    
 
 
 
 
 

Zdůvodnění úprav: 
 
K úpravě ŠVP Střední školy řemeslné Jaroměř dochází v souvislosti s novelou zákona č. 
561/2006 Sb., školský zákon. Důvodem pro úpravu ŠVP byla změna § 16 (16a, 16b) školského 
zákona. Tato úprava je legislativním ukotvením tzv. společného vzdělávání a zahájením 
procesu nového způsobu podpory vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a 
žáků nadaných. Změny jsou realizovány v souladu s Opatřením ministryně školství č.j.: MŠMT-
21703/2016-1, kterým se mění rámcové vzdělávací programy středního vzdělávání, a 
v návaznosti na platnou legislativu - zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, vyhláška č. 27/2016 
Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dodatek č. 1 k ŠVP             Střední škola řemeslná, Jaroměř 

2 

 

 
 

3.10. Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků 
mimořádně nadaných  
   
A. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) 
 
 
a) Žák se speciálními vzdělávacími potřebami  

Žákem se speciálními vzdělávacími potřebami se rozumí osoba, která k naplnění svých 
vzdělávacích možností, nebo k uplatnění či užívání svých práv na rovnoprávném základě 
s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných opatření. Jedná se o žáky s mentálním, 
tělesným, zrakovým a sluchovým postižením, se závažnými vadami řeči, se závažnými 
vývojovými poruchami učení a chování, se souběžným postižením více vadami a s autismem. 
Tito žáci mají právo na bezplatné poskytování podpůrných opatření z výčtu uvedeného v § 16 
školského zákona. Podpůrná opatření realizuje škola ve spolupráci s příslušným školským 
poradenským zařízení. 
 
 
b) Podpůrná opatření  

Podpůrná opatření představují úpravu metod, organizace a hodnocení vzdělávání a jsou 
poskytována žákovi, u kterého se projevuje potřeba úprav ve vzdělávání a zapojení v kolektivu. 
Pedagog uplatňuje opatření u jednotlivých žáků diferencovaně, aby úpravy individuálně 
vyrovnávaly vzdělávací podmínky žáka, které mohou být ovlivněny různě závažnými obtížemi 
zdravotními (akutními či trvalými), nepřipraveností žáka na školu, odlišnými životními 
podmínkami a kulturním prostředím. Podpůrná opatření jsou členěna do 5 stupňů 
v návaznosti na závažnost problémů žáka:  

 I. stupeň podpůrných opatření vždy navrhuje škola i bez doporučení školského 
poradenského zařízení na základě plánu pedagogické podpory (PLPP). 

 II - V. stupeň podpůrných opatření (včetně individuálního vzdělávacího plánu – IVP) 
navrhuje a realizaci metodicky usměrňuje školské poradenské zařízení (pedagogicko-
psychologická poradna a speciálně pedagogické centrum). Podpůrná opatření 
druhého až pátého stupně jsou poskytována s informovaným souhlasem zletilého žáka 
nebo zákonného zástupce žáka. 

Výsledkem poradenské pomoci školského zařízení je zpráva. Ve zprávě poradenské zařízení 
uvede skutečnosti podstatné pro doporučení podpůrných opatření.  

 
 

c)  Systém péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami  

 

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je uskutečňováno formou individuální 
integrace do běžných tříd. Při diagnostikování specifických vzdělávacích potřeb je navázána 
spolupráce se školským poradenským zařízením, které na základě vyšetření žáka vypracuje 
zprávu popisující doporučená podpůrná opatření. Spolupráci školy s PPP zajišťuje výchovný 
poradce. 
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Pro dosažení úspěšnosti při vzdělávání žáků se SVP je třeba zejména: 
- povzbuzovat žáky při případných neúspěších a posilovat jejich motivaci k učení 
- uplatňovat formativní hodnocení žáků 
- poskytovat pomoc při osvojování si vhodných učebních způsobů a postupů se zřetelem      
k individuálním obtížím jednotlivců 
- věnovat pozornost začleňování těchto žáků do běžného kolektivu a vytváření pozitivního 
klimatu ve třídě a ve škole 
- spolupracovat s odbornými institucemi, zejména se ŠPZ 
- spolupracovat s dalšími sociálními partnery školy, zejména s rodiči žáků 
- spolupracovat se zaměstnavateli při zajišťování praktické části přípravy na povolání  
- realizovat další vzdělávání učitelů všech předmětů zaměřené na vzdělávání žáků se SVP 
 

 

Podpůrná opatření 1. stupně: 

Slouží ke kompenzaci mírných obtíží ve vzdělávání žáka, navrhují je pedagogičtí pracovníci 
školy ve spolupráci se zletilým žákem, případně se zákonným zástupcem nezletilého žáka. 
Východiskem je pozorování v hodině, analýza výkonů, znalostí a dovedností žáka, analýza 
domácí přípravy, případně rozhovor se zákonným zástupcem žáka. Všichni žáci i jejich rodiče 
mohou kontaktovat výchovného poradce. 
V rámci I. stupně podpůrných opatření bude pro žáky s méně závažnými problémy ve 
vzdělávání školou vypracován plán pedagogické podpory (dále jen PLPP), který vytvoří třídní 
učitel ve spolupráci s vyučujícím konkrétního vyučovacího předmětu s metodickou podporou 
výchovného poradce. S plánem pedagogické podpory seznámí škola žáka, zákonného zástupce 
žáka a všechny vyučující žáka. Plán bude obsahovat podpis osob, které s ním byly seznámeny. 
PLPP bude po 3 měsících vyhodnocen. Pokud nebudou nastavená opatření dostatečná, 
doporučí škola žákovi využití pomoci školského poradenského zařízení za účelem posouzení 
jeho speciálních vzdělávacích potřeb a zpracování dalších podpůrných opatření. 
 
 

Podpůrná opatření 2. a vyššího stupně: 
 

Pokud školské poradenské zařízení doporučí vzdělávání podle individuálního vzdělávacího 
plánu (dále jen IVP), zákonný zástupce podá k rukám ředitelky školy žádost o vzdělávání podle 
IVP.  Individuální vzdělávací plán obsahuje údaje o skladbě druhů a stupňů podpůrných 
opatření poskytovaných v kombinaci s tímto plánem, informace o úpravách obsahu vzdělávání 
žáka, časovém a obsahovém rozvržení vzdělávání, úpravách metod a forem výuky a hodnocení 
žáka, informace o případné úpravě výstupů ze vzdělávání žáka (§ 3, 4 vyhl. 27/2016 Sb.). Jeho 
účinnost je vyhodnocována minimálně jednou ročně. IVP je realizován na základě 
informovaného souhlasu zákonného zástupce žáka či zletilého žáka. 

 

Žákům mohou být poskytnuty podle jejich potřeb a na doporučení ŠPZ další druhy podpůrných 
opatření: 
- využití asistenta pedagoga, speciálního pedagoga a dalších odborníků 
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- poskytnutí kompenzačních pomůcek a speciálních didaktických prostředků (notebook, 
kalkulačka, slovník…) 
- úprava materiálních podmínek výuky (elektronické i tištěné materiály, prezentace, učebnice) 
- používání takových metod výuky, které zohledňují potřeby žáků se SVP (ústní zkoušení, 
tolerance specifických chyb, názorné pomůcky) 
- úprava organizačních podmínek výuky 
- úprava podmínek při přijímání a ukončování vzdělávání 
 
Při poskytování podpůrných opatření je možné zohlednit také § 67 odst. 2 ŠZ, který uvádí, že 
ředitel školy může ze závažných důvodů, zejména zdravotních, uvolnit žáka na žádost zcela 
nebo zčásti z vyučování některého předmětu. Žák uvedený v § 16 odst. 9 ŠZ může být uvolněn 
(nebo nemusí být hodnocen) také z provádění některých činností, ovšem nemůže být uvolněn 
z předmětu rozhodujícího pro odborné zaměření absolventa. Tzn., že žák nemůže být uvolněn 
z odborných teoretických i praktických předmětů (tj. příslušných cvičení, odborného výcviku, 
učební a odborné praxe) nezbytných pro dosažení odborných kompetencí a výsledků 
vzdělávání vymezených příslušným RVP a ŠVP, z předmětů nebo obsahových částí 
propedeutických pro odborné vzdělávání a pro získání požadovaných gramotností nebo 
předmětů a obsahových částí závěrečné zkoušky s výučním listem. V případě potřeby nabídne 
škola ve spolupráci se ŠPZ žákovi taková podpůrná opatření, která mu umožní zvládnout 
odborné vzdělávání v celém rozsahu a úspěšně vykonat závěrečnou zkoušku (úpravu 
podmínek závěrečné zkoušky).  
Žákovi, který nemůže zvládnout vzdělávání v daném oboru vzdělání z vážných zdravotních 
nebo jiných důvodů, škola nabídne po poradě se ŠPZ a zástupci nezletilého žáka, popř. s jinými 
institucemi, jiný, pro něj vhodnější obor vzdělání (tato nabídka je učiněna žákovi včas, jakmile 
škola zjistí závažné překážky ke vzdělávání žáka v daném oboru vzdělání). 
 Nezbytným předpokladem pro přijetí ke vzdělávání a zvládnutí požadavků na odborné 
vzdělání v jednotlivých oborech je splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazečů o 
vzdělávání na střední škole. Požadavky na zdravotní způsobilost uchazečů o vzdělávání na 
střední škole jsou stanoveny v příloze k Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů 
vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. 
 
 

 

 

B. Vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků 
 
V souladu se zněním ŠZ § 17 je povinností školy vytvářet podmínky pro rozvoj nadání žáků. 
Výuka by měla podněcovat rozvoj potencionálu žáků včetně různých druhů nadání a být 
zaměřena na to, aby se tato nadání mohla ve škole projevit a rozvíjet. 
 

a) Nadaný žák  

Za nadaného žáka je podle § 27 odst. 1 vyhl. č. 27/2016 Sb. považován 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.  
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Standardně se sleduje nadání u žáků skupiny uměleckých oborů, kde je povinnou součástí 
přijímacího řízení talentová zkouška. Jejich vzdělávání včetně organizace výuky se řídí v plném 
rozsahu příslušnými RVP a vyhl. č. 13/2005 Sb. 
 
 
b) Mimořádně nadaný žák 
Za mimořádně nadaného žáka je podle § 27 odst. 2 vyhl. č. 27/2016 Sb. považován 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. Zjišťování mimořádného nadání 
včetně vzdělávacích potřeb takového žáka provádí školské poradenské zařízení ve spolupráci 
se školou, ve které se žák vzdělává.  
 
 
c) Formy vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných 

 obohacování učiva nad rámec ŠVP podle charakteru nadání žáka, cílem je učivo 
prohloubit, obohatit o další informace a stimulovat zájem o další objevování a 
vyhledávání souvislostí a vazeb, které dané téma vzdělávání nabízí. Výstupy vzdělávání 
se ale neupravují 

 mimořádně nadanému žákovi může škola na základě doporučení ŠPZ povolit 
vzdělávání podle IVP nebo ho přeřadit na základě zkoušek do vyššího ročníku bez 
absolvování předchozího ročníku 

 účast v soutěžích 

 pracovní stáže v rámci programu ERASMUS+ 

 zahraniční výměnné pobyty 

 

 

 

Školská rada Střední školy řemeslné Jaroměř se k dodatku vyjádřila dne 16. 5. 2017 
 
       
 
V Jaroměři 14. 5. 2017       
 
 
Vypracovala: Ing. Hana Karousová 
 
 
 
Mgr. Jitka Kočišová 
Ředitelka Střední školy řemeslné, Jaroměř 
 


