
 
Individuální vzdělávací plán žáka se závažnou zdravotní diagnózou  

Jméno a příjmení žáka ----

Datum narození ----

Bydliště ----

Škola ----

Ročník ---- Školní rok ----

ŠPZ, které vydalo doporučení pro IVP ----

Kontaktní pracovník ŠPZ ----

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

----

RozhodnuM o povolení vzdělávání žáka podle IVP ze dne: ----

Zdůvodnění:

U žáka se projevuje ob1ž v udržení sluchové pozornos: a výrazné ob1že v oblas: pamě: (výbavnost i 
vš1pivost). Zároveň se u něj projevuje snadná unavitelnost. SPU dysortografie je kompenzovaná, dyslexie 
přetrvává v mírné formě (drobná chybovost, ob1že v porozumění). Lze očekávat i přetrvávání SPI dyskal-
kulie. 
Cílem školní výuky na druhém stupni ZŠ by proto mělo být zejména zapojení do kolek:vu, vedení „nor-
málního“ denního režimu, nikoli získávání velkého množství nových znalos1.  
Aktuální IVP nemám k dispozici, žák pracuje ve speciálním režimu, dochází na pedagogickou intervenci a 
je hodnocen slovně.

Priority vzdělávání 
a dalšího rozvoje žáka 
(cíle IVP):

- Žák nebude dohánět zmeškané učivo 
- Žák používá jeden sešit na všechny předměty 
- Žák si při samostatné práci ve všech předmětech vybere typy a množ-

ství úloh, které chce plnit 
- Žák si řekne o pomoc, když ji bude potřebovat 
- Žák doma odpočívá a věnuje se tomu, co má rád 
- Žák se vyhýbá situacím, ve kterých by mohlo dojít k jeho ohrožení

Předměty, jejichž výuka 
je realizována podle 
IVP:

Matema:ka, Anglický jazyk, Český jazyk



Podpůrná opatření (specifikace stupňů podpůrných opatření)

Metody výuky (pedago-
gické postupy)

- Přistupovat k žákovi s vědomím, že cílem docházky není zisk znalos1 
ale udržení běžného života, nebagatelizovat jeho zdravotní stav 

- Redukovat látku, maximálně používat vizualizaci, krokovat práci, ověřit 
si, že rozumí, co má dělat 

- Být v kontaktu s rodiči, umožnit změny termínů odevzdání prací… 
- Slovně hodno:t, oceňovat snahu, nikoli výkon, podporovat žáka v čin-

nos:

Úpravy obsahu vzdělá-
vání

Nastavit IVP pro možnost redukované školní docházky včetně snížení obsahů a 
výstupů učiva. 

Úprava očekávaných 
výstupů vzdělávání

Snížení nároků učiva vzhledem k ob1žím ve vš1pivos: a výbavnos: pamě:, 
která je daná organickým poškozením.

Organizace výuky Žák dochází každý den pouze na 2., 3. a 4. vyučovací hodinu.  
Docházka bude limitovaná zdravotní stavem žáka, nebude se započítávat 
v procentech.  
 
Žák je osvobozen z výuky 2. cizího jazyka – nahrazena individuální hodinou 
s asistentem pedagoga.  
 
Žák dochází nadále na hodiny pedagogické intervence k pedagogovi XY – pro-
cházet jednotlivé předměty dle potřebnos: 
 
- V hodinách, na které bude žák docházet, zajis:t přítomnost asistenta peda-
goga za účelem:  
dopomoci ke strukturalizování práce 
první krok 
dovysvětlení úkolu  
dopomoc v návaznos: na předcházející látku  
dopomoc ve vybavení dřívějších poznatků  
vizualizaci  
opakování zadání  
připomínání a záznam úkolu  
 
Ve většině předmětů – žák sleduje výuku, píše si poznámky, označí si do seši-
tu, co ho zaujalo nebo čemu nerozumí

Způsob zadávání a pl-
nění úkolů

Žák probírá učební témata se svou třídou. 
Učitel nepožaduje po žákovi doplňování učiva, testů a domácích úkolů.

Způsob ověřování vě-
domosM a dovednosM

Testy - žák píše test jako pracovní list, samostatně nebo s dopomocí AP, který 
napíše, jestli žák pracoval s dopomocí nebo samostatně.

Hodnocení žáka Pouze slovní, testy budou hodnoceny mo:vačně, s důrazem na pozi:vní zpět-
nou vazbu, za práci v hodině, pokud se podaří, může být žák ohodnocen stup-
něm 1.  
 
Hodnocení na vysvědčení – slovní s důrazem na pozi:vní zpětnou vazbu.

Pomůcky a učební ma-
teriály

Žák používá jeden sešit (kroužkový blok) na všechny předměty.



 

Podpůrná opatření ji-
ného druhu 

Personální zajištění 
úprav průběhu vzdělá-
vání (asistent pedagoga, 
další pedagogický pra-
covník)

Asistent pedagoga – 20 hodin týdně.  
Asistent pedagoga – informuje pravidelně rodiče jednou týdně o průběhu vy-
učování emailem.  
Ověřuje porozumění, pomůže navázat v práci, vysvětluje, pomáhá najít cestu 
ke splnění úkolu.  
Pomáhá žákovi s doplněním výukových materiálů (út, st, pá) z hodin, na které 
nechodí, aby si mohla učivo přečíst doma kvůli návaznos:.

Další subjekty, které se 
podílejí na vzdělávání 
žáka

Spolupráce se zákon-
nými zástupci žáka

Rodiče informují o změnách zdravotního stavu a docházce žáka i třídní učitelku 
a obě asistentky, nejlépe ráno před vyučováním 
Žák doma především odpočívá a věnuje se tomu, co má rád, domácí úkoly a 
přípravu do školy dělá na bázi dobrovolnos:

Dohoda mezi žákem 
a vyučujícím

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

Matema[ka Vždy na početní operace používá kalkulačku

Anglický jazyk Pracuje individuálně nebo ve skupince se zaměřením na slovní zásobu probí-
raného tématu, využívá obrázkový slovník. Encyklopedie, tablet, počítač, pra-
cuje s reáliemi

Český jazyk Povinná četba podle vlastního výběru, zápis může být proveden různými for-
mami (nahrávka, obrázky, seznam)

Osoby zodpovědné za vzdě-
lávání a odbornou péči 
o žáka

Jméno a příjmení Podpis

Třídní učitel ---- ----

Vyučující

Vyučovací 
předmět

Název ---- ----

Školní poradenský pracovník ---- ----

Zákonný zástupce žáka ---- ----

Žák ---- ----



Poučení: Pokud zákonný zástupce nebo zle[lý žák neposkytne informovaný souhlas s vypracovaným indi-
viduálním vzdělávacím plánem, tak toto podpůrné opatření škola neposkytuje. 

Závěry vyhodnocení vzdělávání podle individuálního vzdělávacího 
plánu

Jméno a příjmení 
pracovníka školské-
ho poradenského 
zařízení

Podpis

---- ---- ----


