
19.3.2017 

− Dítě/žák/student  

− Jméno a příjmení:  

− Datum narození: 

− Bydliště: 

− Škola: 

− Věk v den vyšetření: 7 let 9 měsíců 17 dnů 

− Ročník: 1.  

− Třída: 1. B 

SOUHRNNÉ ÚDAJE K VYŠETŘENÍ A STANOVENÝM PODPŮRNÝM OPATŘENÍM 

− Převažující stupeň podpůrných opatření:   1 

− IdenSfikátor znevýhodnění:      00000Z0 

− Změna stupně podpůrných opatření:    ne 

− Další znevýhodnění:       000000 

NÁVRH ORGANIZAČNÍ FORMY VZDĚLÁVÁNÍ: 

☒ bez individuálního vzdělávacího plánu                    

☐ s individuálním vzdělávacím plánem      

☐ třída, oddělení, skupina v běžné škole podle § 16, odst. 9 ŠZ 

☐ zařazení do školy zřízené pro žáky podle § 16 odst. 9 ŠZ 

− Datum přijeZ žádosS o poskytnuZ por. pomoci:   9. 2. 2017 

− Data vyšetření v ŠPZ:      2. 3. 2017 

− Datum konzultace se školou:      15. 3. 2017 

− Platnost doporučení do:     30. 6. 2017 

− Termín kontrolního vyšetření:      6.2017 

− Návrh poskytování pod. opat. (od–do):    20. 3. 2017 – 30. 6. 2017 

DOPORUČENÍ ŠKOLSKÉHO PORADENSKÉHO ZAŘÍZENÍ 

PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKA SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI VE ŠKOLE

I. Závěry vyšetření žáka podstatné pro vzdělávání a pobyt žáka ve škole     

 1
Zdroj: Pedagogicko-psychologická poradna ÚsZ nad Orlicí.  
Text prošel editací a jazykovou korekturou. Veškerá osobní data byla smazána. 



Porucha pozornosS je spojena se zZženými životními podmínkami chlapce. Suspektně se může 
vyskytovat specifická porucha učení, která se v rodině vyskytovala. Žák si svým chováním snaží získat 
blízkost ostatních, neumí udržet dlouhodobější sociální vztah. Jeho chování bývá účelové. Potřebuje 
jasné a důsledné vedení a také cíSt, že ho dospělý má rád. Aktuálně bude pracovat za pomoci 
asistenta z úřadu práce. Následně na kontrole 9. 6. 2017 vyhodnoZme, jaká podpůrná opatření by 
byla vhodná pro další školní rok. Na konci školního roku nebo na jeho začátku proběhne ještě 
speciálně pedagogické vyšetření, na které otec dostane termín.                         

PLPP zaZm nebyl vypracován. Se školou jsou pracovníci pedagogicko-psychologické poradny v 
kontaktu. Ze zprávy školy vyplývají poZže zejména v chování, kdy se žák snaží manipulovat dospělými, 
vyžaduje neustálou pozornost. Často neví, jaké jsou zadané úlohy, na druhou stranu je schopen si 
chybějící věci  zajisSt. 

V maximální možné úrovni názorné pomůcky, které chlapci zajisZ úspěch, tak aby byl poziSvně 
moSvován do další práce. Potřebuje při všech činnostech cíSt blízkost a zájem druhé osoby. Potřebuje 
poziSvní moSvaci. Je vizuální typ, potřebuje si umět vše představit. Na verbální zadání či vysvětlování 
reaguje výrazně zpomaleně. Bude nutné využívat obrázky, kreslení myšlenkových map. 

---- 

Denní 

---- 

Žák by měl mít dospělého vždy na blízku. Pomáhají mu krátké a jasné instrukce, které budou okamžitě 
vyhodnocovány. Vím, že je hrozně těžké nedat dětem příčinu, aby chlapce vyčleňovali, přesto se o to 
opakovaně pokoušejte. (Využívejte kooperaSvní výuku, strukturované vyučování.)  Výraznou moSvací 
je úspěch, posilování, odměna. Postupně by měl být chlapec veden ke spolupráci se spolužáky. Pokud 
nebude spolupracovat s ostatními, může sedět v lavici s asistentkou a dokončovat úlohy, které 
nezvládl. Určitě bude možné vyzkoušet i individuální doučování, kde by měl chlapec paní učitelku 
jenom pro sebe. Potřebuje jasné instrukce, důsledné vedení a řád. Oporou budou i krátké konzultace 
s ředitelkou školy v ředitelně (řešení aktuálně vzniklé problémové situace v průběhu výuky). Zadávejte 
úkoly dle možnosZ, schopnosZ a vědomosZ chlapce tak, aby je byl schopen plnit. Chtějte vidět 
výsledek úkolů – neúkolujte taZnka, ale chlapce. Otci poskytujte krátké a jasné pokyny, tak aby věděl, 
co se od něj čeká. 

II. Vyhodnocení plánu pedagogické podpory / IVP (pokud byl poskytován)

III. Podpůrná opatření (konkrétní postupy v kategoriích podpůrných opatření, které mají být 
aplikovány)

Metody výuky 1

Úpravy obsahu vzdělávání

Forma vzdělávání1) 1

Úprava očekávaných výstupů vzdělávání 2)

Organizace výuky (úpravy v organizaci výuky ve školní třídě případně i mimo ni; 
požadavky na práci pedagogů; podpora žáků, u kterých nelze zajisnt domácí přípravu; 
požadavky na specifika domácí přípravy) 

1

 2
Zdroj: Pedagogicko-psychologická poradna ÚsZ nad Orlicí.  
Text prošel editací a jazykovou korekturou. Veškerá osobní data byla smazána. 



Ve třídě pracuje od počátku školního roku osobní asistent placený z ÚP, který dopomáhá žákovi se 
socializací, a to včetně hygienických návyků. 

Paní učitelko, zkuste kombinované hodnocení – hodnocení slovní a klasifikačním stupněm, kdy se 
zaměřte na srovnávání výkonu žáka s jeho předešlým výkonem. Primárně ho nesrovnávejte s 
ostatními dětmi. Potřebujeme ho získat pro školní práci a vytvořit v něm smysl pro řád a pravidla, kdy 
on sám musí vědět, že z požadovaného chování může mít stejně tak zisk, jako z negaSvního, kdy si 
Zmto způsobem získá pozornost. Hledá blízkost a tu mu potřebujeme nabídnout. Moc se zlobí a je to 
běh na dlouho trať. 

---- 

Při počítání bude nutné používat názorné pomůcky. 

---- 

---- 

---- 

---- 

Personální podpora ve škole 1

Personální podpora – přítomnost 
další osoby

Stupeň Počet hodin Zdroj 
financování

Kód NFN3 Od-do

☒   Osobní asistent 1 Jiné 20. 3. 2017 
30. 6. 2017

☐   Zdravotnický pracovník

☐  Jiné

Hodnocení žáka (kritéria hodnocení, specifika forem hodnocení dle charakteru obyží) 1

Zařazení žáka do školy, třídy, oddělení, skupiny dle § 16 odst. 9 ŠZ (odůvodnění)

Pomůcky 1

Prodloužení délky vzdělávání

Podpora v ŠZ zřízeném při škole (organizace vzdělávání, personální podpora, metodické 
vedení)

IV. Podpůrná opatření jiného druhu (dle zdravotního stavu, zátěžové situace v rodině či 
škole – vztahové problémy, postavení ve třídě; v jakých činnostech, jakým způsobem)

V. Úprava podmínek přijímání ke vzdělávání a ukončování vzdělání (stupeň podpůrného 
opatření)
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Zdroj: Pedagogicko-psychologická poradna ÚsZ nad Orlicí.  
Text prošel editací a jazykovou korekturou. Veškerá osobní data byla smazána. 



Návštěva školy proběhla…………………………Dále proběhla…………….2017 konzultace s paní učitelkou.  
5. 3. 2017 proběhla konzultace s panem ředitelem……………………………Moc děkuji za spolupráci a 
prosím o trpělivost. 

VYJÁDŘENÍ ŠPZ PODÍLEJÍCÍHO SE NA NASTAVENÍ PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ: 
(prostor pro zápis vyjádření) 

Zpracoval(a):  
Pracoviště:  
IZO pracoviště:  

Na vědomí:  
Škola žáka (1x) 
Zákonný zástupce/zástupkyně žáka (1x) 

Prohlašuji, že: 

a) výslovně souhlasím s poskytováním v doporučení uvedených podpůrných opatření, 

b) byl/a jsem informován/a o důsledcích, které vyplývají z poskytování podpůrného 
opatření, zejména o změnách ve vzdělávání v souvislosS s poskytováním podpůrného 
opatření, 

c) byl/a jsem informován/a o organizačních změnách, které v souvislosS s poskytováním 
podpůrných opatření mohou nastat, a 

d) podpisem stvrzuji, že jsem informacím uvedeným v písmenech b) a c) porozuměl. 

Pole pro dopsání vyjádření rodiče nebo školy: 

Vyjádření informovaného souhlasu rodiče: ANO NE S VÝHRADAMI 

Poučení: Žák nebo zákonný zástupce žáka může do 30 dnů ode dne, kdy obdržel toto doporučení 
školského poradenského zařízení, požádat právnickou osobu zřízenou a pověřenou ministerstvem 
prováděním revizí o jeho revizi. O revizi tohoto doporučení může požádat také škola, školské zařízení 
nebo orgán veřejné moci, který svým rozhodnuZm uložil zákonnému zástupci dítěte nebo žáka, dítěS, 
žákovi nebo studentovi povinnost využít odbornou poradenskou pomoc ve školském poradenském 
zařízení, do 30 dnů ode dne, kdy doporučení obdržely. 

Datum 

Podpis žáka nebo jeho zákonného zástupce 

1) § 25 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) 

2) § 16 odst. 2 pism. e) zákona č. 561/2004 Sb. {školský zákon) 

3) NFN = normovaná finanční náročnost 

Další doplňující informace 

VI. Informovaný souhlas zákonného zástupce nebo žáka s poskytováním navržených podpůrných 
opatření
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Zdroj: Pedagogicko-psychologická poradna ÚsZ nad Orlicí.  
Text prošel editací a jazykovou korekturou. Veškerá osobní data byla smazána. 



9. 6. 2017 

− Dítě/žák/student  

− Jméno a příjmení:  

− Datum narození: 

− Bydliště: 

− Škola: 

− Věk v den vyšetření: 8 let 0 měsíců 1 den 

− Ročník: 1.  

− Třída: 1. B 

− Souhrnné údaje k vyšetření a stanoveným podpůrným opatřením  

− Převažující stupeň podpůrných opatření:    2 

− IdenSfikátor znevýhodnění:       00000Z0 

− Změna stupně:         ano 

− Další znevýhodnění:        000000 

NÁVRH ORGANIZAČNÍ FORMY VZDĚLÁVÁNÍ: 

☐ bez individuálního vzdělávacího plánu                     

☒ s individuálním vzdělávacím plánem                            

☐ třída, oddělení, skupina v běžné škole podle § 16, odst. 9 ŠZ 

☐ zařazení do školy zřízené pro žáky podle § 16 odst. 9 ŠZ 

− Datum přijeZ žádosS o poskytnuZ por. pomoci:     27. 3. 2017 

− Data vyšetření v ŠPZ:       17. 5. 2017 

− Datum konzultace se školou:       5. 6. 2017 

− Platnost doporučení do:      30. 6. 2019 

− Termín kontrolního vyšetření:       5.2018 

− Návrh poskytování pod. opat. (od–do):     1. 9. 2017 – 30. 6. 
2019 

DOPORUČENÍ ŠKOLSKÉHO PORADENSKÉHO ZAŘÍZENÍ 

PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKA SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI VE ŠKOLE

 5
Zdroj: Pedagogicko-psychologická poradna ÚsZ nad Orlicí.  
Text prošel editací a jazykovou korekturou. Veškerá osobní data byla smazána. 



Do školních výkonů se promítají projevy zkřížené laterality, které způsobují pomalejší tempo psaní, 
čtení, horší zapamatování tvarů písmen, záměny tvarově podobných písmen, číslic, vynechávání 
diakriSckých znamének i písmen v písemném projevu. Na vzdělávání i chování chlapce mají vliv jiné 
(zZžené) životní podmínky. Žák bude nadále sledován v pedagogicko-psychologické poradně, v 
průběhu dalšího školního roku budeme vyhodnocovat účinnost podpůrných opatření a v případě 
potřeby upravovat. Od září 2017 bude vzděláván s využiZm podpůrných opatření 2. stupně. 

Plán pedagogické podpory a IVP nebyly realizovány. Je využívána pomoc osobní asistentky z úřadu práce.  

− Nadále respektujte u žáka obZže, které doprovázejí prvopočáteční rozvoj čtení a psaní. 

− Kontrolujte zahájení a průběh jeho samostatné práce. 

− Poskytujte mu potřebnou pomoc při neporozumění zadání úkolu, k řešení ho naveďte 
vhodnými otázkami. 

− Při psaní (i diktátů) mu umožněte nahlížet do tabulky psacích písmen, kterou nalepíte přímo 
na lavici. 

− Nadále ho veďte k opravě „zbytečných" chyb, řekněte mu, kolik chyb má vyhledat na daném 
řádku. 

− Do učení zapojujte co nejvíce smyslů (sluch, zrak, hmat), kompenzačních pomůcek (počitadlo, 
číselná řada), přehledů učiva. 

− Omezte při školní práci soutěživé formy vyučování, porovnávejte výkony žáka pouze s ním 
samotným – zda se mu práce povedla lépe než v jiné dny. Nevyvíjejte tlak na zrychlení, spíše 
oceňujte pečlivost, snahu a preferujte kvalitu. 

− V případě aktuální potřeby (při známkách únavy, nesoustředěnosS) žákovi zkracujte rozsah 
zadané práce, písemného projevu, ale potom trvejte na jeho zpracování. 

− Nutná je důslednost dospělého, má sklon k manipulaci dospělými. 

− Do výuky zařazujte krátkou relaxaci, odreagování pohybem (rozdání sešitů, smazání tabule, 
změna polohy těla, protažení apod.). 

− Opakovaně si ověřujte soustředění chlapce, instrukce mu zadávejte krátké, postupně,  
v případě potřeby je zopakujte. 

I. Závěry vyšetření žáka podstatné pro vzdělávání a pobyt žáka ve škole     

II. Vyhodnocení plánu pedagogické podpory / IVP (pokud byl poskytován)

III. Podpůrná opatření (konkrétní postupy v kategoriích podpůrných opatření, které mají být 
aplikovány)

Metody výuky 1
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Zdroj: Pedagogicko-psychologická poradna ÚsZ nad Orlicí.  
Text prošel editací a jazykovou korekturou. Veškerá osobní data byla smazána. 



− Učte ho reagovat na neverbální komunikaci (oční kontakt, dotyk, položení ruky na rameno...). 

---- 

− Denní 

---- 

Nadále buďte v častějším telefonickém nebo osobním kontaktu s otcem žáka. Metodicky ho veďte v 
oblasS domácí přípravy, na kterou se primárně zaměřte v hodinách pedagogické intervence, která 
bude poskytována  po  vyučování, tak aby  žák byl připraven na druhý den do školy. Pedagogickou 
intervenci můžete rozložit do celého týdne na krátké časové úseky. Zaměřte se hlavně na zpracování 
domácích úkolů, tak aby mu odpadla většina činnosZ doma. Pedagogickou intervenci může vést i jiný 
pedagogický pracovník než třídní učitelka. V individuálním vzdělávacím plánu prosím pravidelně 
vyhodnocujte dopad intervence na výuku, tedy zda se prostřednictvím intervence zlepšuje výkon žáka 
ve vyučování. Tato hodina by měla být věnována pouze  tomuto žákovi, který by měl sedět v blízkosS 
pedagoga. Potřebuje jasná pravidla, zadávání krátkých úkolů, rozdělování činnosZ na krátké úseky, vše 
je nutné neustále vyhodnocovat. Zpětnou vazbu požadujte také od žáka, případně i od osobního 
asistenta – pokud zasahuje do organizace výuky. 

S paní třídní učitelkou je dohodnuto prozaZm zajištění asistenta pedagoga nepožadovat, budeme 
průběžně vyhodnocovat v průběhu školního roku. Aktuálně je využívána osobní asistentka z úřadu 
práce. 

Úpravy obsahu vzdělávání

Forma vzdělávání 2

Úprava očekávaných výstupů vzdělávání 2)

Organizace výuky (úpravy v organizaci výuky ve školní třídě, případně i mimo ni; 
požadavky na práci pedagogů; podpora žáků, u kterých nelze zajisnt domácí přípravu; 
požadavky na specifika domácí přípravy) 

3

Požadavky na organizaci výuky ve 
škole

Stupeň Počet 
hodin

Zdroj 
financování

Kód NFN3 Od–do

☐ Předměty speciálně 
pedagogické péče

☐ Pedagogická intervence (podpora 
přípravy na školu)

2 1 NFN P1x0,05 
020601A01

1. 9. 2017 
30. 6. 2019

☐ Snížení počtu žáků ve třídě

Uzpůsobení forem komunikace a zprostředkování informací (AAK, Braillovo písmo)

☐  ANO ☒  NE

Personální podpora ve škole 1

Personální podpora – přítomnost 
další osoby

Stupeň Počet hodin Zdroj 
financování

Kód NFN3 Od-do
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Zdroj: Pedagogicko-psychologická poradna ÚsZ nad Orlicí.  
Text prošel editací a jazykovou korekturou. Veškerá osobní data byla smazána. 



− Mírněji hodnoťte chyby na podkladě zkřížené laterality (vynechávání diakriSckých znamének, 
písmen, záměny tvarově podobných písmen, číslic, matemaSckých znamének…). 

− Využívejte průběžné slovní hodnocení, nešetřete pochvalami. 

− Při hodnocení přihlížejte ke zZženým životním podmínkám žáka. 

---- 

Při počítání bude nutné používat názorné pomůcky. 

---- 

---- 

Psychologické vedení žáka i otce.  

Telefonická konzultace s ………proběhla dne 5. 6. 2017 a 16. 6. Děkujeme Vám za spolupráci a péči, 
kterou žákovi věnujete a prosíme o trpělivost. Při jakýchkoli poZžích či nejasnostech nás prosím 
kontaktujte. I nadále bude probíhat psychologické vedení žáka i otce.  

Na vědomí:   zákonnému zástupci 

☒   Osobní asistent 1 Jiné 20. 3. 2017 
30. 6. 2017

☐   Zdravotnický pracovník

☐  Jiné

Hodnocení žáka (kritéria hodnocení, specifika forem hodnocení dle charakteru obyží) 2

Zařazení žáka do školy, třídy, oddělení, skupiny dle § 16 odst. 9 ŠZ (odůvodnění)

Pomůcky 1

Prodloužení délky vzdělávání

Podpora v ŠZ zřízeném při škole (organizace vzdělávání, personální podpora, metodické 
vedení)

IV. Podpůrná opatření jiného druhu (dle zdravotního stavu, zátěžové situace v rodině či 
škole – vztahové problémy, postavení ve třídě; v jakých činnostech, jakým způsobem)

0

V. Úprava podmínek přijímání ke vzdělávání a ukončování vzdělání (stupeň podpůrného 
opatření)

Další doplňující informace
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Zdroj: Pedagogicko-psychologická poradna ÚsZ nad Orlicí.  
Text prošel editací a jazykovou korekturou. Veškerá osobní data byla smazána. 



Prohlašuji, že: 

a) výslovně souhlasím s poskytováním v doporučení uvedených podpůrných opatření, 

b) byl/a jsem informován/a o důsledcích, které vyplývají z poskytování podpůrného opatření, 
zejména o změnách ve vzdělávání v souvislosS s poskytováním podpůrného opatření, 

c) byl/a jsem informován/a o organizačních změnách, které v souvislosS s poskytováním 
podpůrných opatření mohou nastat, a 

d) podpisem stvrzuji, že jsem informacím uvedeným v písmenech b) a c) porozuměl. 

Pole pro dopsání vyjádření rodiče nebo školy: 

Vyjádření informovaného souhlasu rodiče: ANO NE S VÝHRADAMI 

Poučení: Žák nebo zákonný zástupce žáka může do 30 dnů ode dne, kdy obdržel toto doporučení 
školského poradenského zařízení, požádat právnickou osobu zřízenou a pověřenou ministerstvem 
prováděním revizí o jeho revizi. O revizi tohoto doporučení může požádat také škola, školské zařízení 
nebo orgán veřejné moci, který svým rozhodnuZm uložil zákonnému zástupci dítěte nebo žáka, dítěS, 
žákovi nebo studentovi povinnost využít odbornou poradenskou pomoc ve školském poradenském 
zařízení, do 30 dnů ode dne, kdy doporučení obdržely. 

Datum 

Podpis žáka nebo jeho zákonného zástupce 

1) § 25 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) 

2) § 16 odst. 2 pisrn. e) zákona č.561/2004 Sb. {školský zákon) 

3) NFN = normovaná finanční náročnost 

4) V = Výpůjčka; N = Nákup. J = jiné 

VI. Informovaný souhlas zákonného zástupce nebo žáka s poskytováním navržených podpůrných 
opatření
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19.12.2018 

− Dítě/žák/student  

− Jméno a příjmení:  

− Datum narození: 

− Bydliště: 

− Škola: 

− Věk v den vyšetření: 9 let 6 měsíců 21 dnů  

− Ročník:  3.  

− Třída: 3. B 

− Souhrnné údaje k vyšetření a stanoveným podpůrným opatřením 

− Převažující stupeň PO:      3 

− IdenSfikátor znevýhodnění:      07MOOZO 

− Změna stupně:        ano 

− Další znevýhodnění:       000000 

NÁVRH ORGANIZAČNÍ FORMY VZDĚLÁVÁNÍ: 

☒ bez IVP                     

☐ s IVP                                   

☐ třída, oddělení, skupina v běžné škole podle § 16, odst. 9 ŠZ 

☐ zařazení do školy zřízené pro žáky podle § 16 odst. 9 ŠZ 

− Datum přijeZ žádosS o poskytnuZ por. pomoci:    22. 10. 2018 

− Data vyšetření v ŠPZ:       4. 12. 2018; 7. 12. 
2018 

− Datum konzultace se školou:       18. 12. 2018 

− Platnost doporučení do:      31. 8. 2020 

− Termín nového posouzení SVP:       6.2020 

− Návrh poskytování pod. opat. (od–do):     1. 2. 2019 – 31. 8. 
2020 

DOPORUČENÍ ŠKOLSKÉHO PORADENSKÉHO ZAŘÍZENÍ 

PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKA SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI VE ŠKOLE
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Do vzdělávání se promítají jiné (zZžené) životní podmínky, projevy zkřížené laterality, oslabené 
schopnosS vizuální diferenciace, vizuomotoriky, snížená kvalita písma, zvýšená specifická chybovost v 
písemném projevu, aktuálně nedostatečně procvičované čtení, defektní tempo čtení a snížená 
moSvace k podávání kvalitních výkonů. Vzhledem k oslabenému zrakovému rozlišování  ž á k h ů ř e 
rozpoznává chyby ve vlastním písemném projevu, a proto je samostatně neopraví. Suspektně 
specifická porucha učení typu dysortografie. Výchovné poZže vyplývají z málo sSmulujícího 
rodinného zázemí. Chlapec má manipulující tendence s cílem získat pozornost dospělých i děZ. 
Vyžaduje důsledný, ale přijímající přístup. 

Žák bude vzděláván s využiZm podpůrných opatření 3. stupně, s individuálním vzdělávacím plánem, 
sdíleným asistentem pedagoga. S ohledem na složení tříd dáváme ke zvážení druhého pedagoga. I 
nadále budou probíhat psychologické intervence zaměřené na poruchy chování. Z našeho podnětu 
otec navázal spolupráci se sociální akSvizační službou. Nutné je pokračovat v pravidelných 
konzultacích s výchovným poradcem. 

Vyhodnocení individuálního vzdělávacího plánu není k dispozici. 

− Poskytujte mu potřebnou pomoc při neporozumění zadání úkolu, k řešení ho naveďte 
vhodnými otázkami. 

− Tolerujte sníženou kvalitu písma, avšak po něm vyžadujte čitelnost písemného projevu 

− v rámci jeho možnosZ. 

− Nadále ho veďte k opravě specifických chyb (vynechávání diakriSckých znamének, záměn 
písmen zejména tvarově podobných), řekněte mu, kolik chyb má vyhledat na daném řádku. 

− Veďte ho k zapisování diakriSckých znamének ihned s písmeny, aby se zmírnilo jejich 
vynechávání, pokud je nedoplňuje zejména na začátku slov, poněvadž méně kontroluje první 
slabiky. Celkově se mu nechce provádět kontrola napsaného. 

− Nadále přiměřeně redukujte rozsah zadané práce a písemného projevu. 

− Do učení zapojujte co nejvíce smyslů (sluch, zrak, hmat), kompenzačních pomůcek (počítadlo, 
číselná řada), přehledů učiva. 

− Porovnávejte výkony pouze s ním samotným – zda se mu práce povedla lépe než v jiné dny. 
Nevyvíjejte tlak na zrychlení, spíše oceňujte pečlivost, snahu a preferujte kvalitu. 

− V případě aktuální potřeby (při známkách únavy, nesoustředěnosS)  mu zkracujte rozsah 
zadané práce, písemného projevu, ale potom trvejte na jeho vypracování. 

− Nutná je důslednost dospělého, má sklon k manipulaci dospělých. 

I. Závěry vyšetření žáka podstatné pro vzdělávání a pobyt žáka ve škole     

II. Vyhodnocení plánu pedagogické podpory / IVP (pokud byl poskytován)

III. Podpůrná opatření (konkrétní postupy v kategoriích podpůrných opatření, které mají být 
aplikovány)

Metody výuky 2
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− Do výuky zařazujte krátkou relaxaci, odreagování pohybem (rozdání sešitů, smazání tabule, 
změna polohy těla, protažení apod.). 

− Opakovaně si ověřujte soustředění chlapce, instrukce mu zadávejte krátké, postupně, 
v případě potřeby je zopakujte. 

− Učte ho reagovat na neverbální komunikaci (oční kontakt, dotyk, položení ruky na rameno). 

Učivo modifikujte tak, aby byl pro žáka zvládnutelné a pochopitelné. 

Denní 

---- 

− Pravidelné osobní schůzky s otcem žáka si nastavte v IVP. Frekvence by měla být 1x za měsíc. 

− Telefonické konzultace v tomto případě nejsou efekSvní. Metodicky otce veďte v oblasS 
domácí přípravy. Příprava na vyučování by měla primárně probíhat ve škole, a to ve školní 
družině pod vedením asistentky pedagoga. Touto akSvitou bude nahrazena hodina 
pedagogické intervence. Zaměřte se na zpracování domácích úkolů, procvičování učiva 
(vyjmenovaných slov, násobilky) a také na pravidelný rozvoj čtení. Používejte jednoduché a 
krátké instrukce. 

− Žák by měl při výuce i doučování sedět v blízkosS pedagoga. Potřebuje jasná pravidla, 
zadávání krátkých úkolů, rozdělování činnosZ na krátké úseky, vše je nutné neustále 
vyhodnocovat. Zpětnou vazbu požadujte také od………………… 

− V IVP prosíme pravidelně vyhodnocujte (nejméně jednou ročně, nejlépe však v 1. a 2. 
pololeZ) dopad doučování a podpory  asistenta  pedagoga  na  výuku, tedy  zda  se 
prostřednictvím  uvedených opatření  zlepšuje výkon žáka ve vyučování. V IVP upřesněte, kdy 
a jak často bude doučování probíhat, kdo jej bude provádět a co bude jeho cílem. 

Asistent pedagoga (odst. 3 vyhlášky č. 27/2016 Sb. – vyšší platová třída, 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 činnosZ, 

b) podporu žáka v dosahování vzdělávacích cílů při výuce a při přípravě na výuku, žák je přitom 
veden k nejvyšší možné míře samostatnosS, 

c) výchovné práce zaměřené na vytváření základních pracovních, hygienických a jiných návyků a 
další činnosS spojené s nácvikem sociálních kompetencí. 

Úpravy obsahu vzdělávání 2

Forma vzdělávání 3

Úprava očekávaných výstupů vzdělávání 2)

Organizace výuky (úpravy v organizaci výuky ve školní třídě případně i mimo ni; 
požadavky na práci pedagogů; podpora žáků, u kterých nelze zajisnt domácí přípravu; 
požadavky na specifika domácí přípravy) 

3

Personální podpora ve škole 1
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Náplní asistenta pedagoga bude i příprava na vyučování (viz výše), která bude probíhat mimo výuku, 
individuálně a v rámci školní družiny. Dáváme  ke zvážení i  změnu  asistenta pedagoga,  popř. zapojení 
více  osob.  Je možné pracovat při afekSvních stavech mimo třídu tak, aby se po zklidnění a dokončení 
práce mohl žák vráSt zpátky do třídy. Asistent musí být chlapcem vnímán jako pomocník učitele, ne 
jeho dozorce. 

• Při hodnocení přihlédněte k výše popsaným obZžím (viz závěry vyšetření). 

• Mírněji hodnoťte chyby na podkladě zkřížené laterality (vynechávání diakriSckých znamének, 
písmen, záměny tvarově podobných písmen, matemaSckých znamének, komolení slov...). 

• Využívejte průběžné slovní hodnocení, nešetřete pochvalami i za drobné pokroky. 

• Oceňujte i jeho práci a snahu v rámci vyučování. 

---- 

Běžné pomůcky, učebnice, přehledy učiva. 

---- 

----- 

Personální podpora – 
pedagogická

Stupeň Počet 
hodin

Zdroj financování Kód NFN3 Od–do

☒ Asistent pedagoga
3 30 NFN

P2x0,75 
03B501A30

1. 2. 2019 
31. 8 2020

☒ Další 
pedagogický 
pracovník

☐ Školní speciální 
pedagog

Zdůvodnění potřebnosn opatření pro školu (podmínky školy): 

☐ Školní psycholog 

Zdůvodnění potřebnosn opatření pro školu (podmínky školy): 

Hodnocení žáka (kritéria hodnocení, specifika forem hodnocení dle charakteru obyží) 2

Zařazení žáka do školy, třídy, oddělení, skupiny dle § 16 odst. 9 ŠZ (odůvodnění)

Pomůcky (včetně pomůcek pro ŠZ zřízené při škole) 1

Prodloužení délky vzdělávání

Podpora v ŠZ zřízeném při škole (organizace vzdělávání, personální podpora, metodické 
vedení)
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Vzhledem ke složení třídy dáváme do budoucna ke zvážení přítomnost 2. pedagoga na výuku hlavních 
předmětů. 

Normovanou finanční náročnost je možné čerpat pouze v případě, že podpůrná opatření nejsou 
hrazena z jiných nebo sdílených finančních zdrojů. Podpůrná opatření byla konzultována s ředitelem 
školy………. a třídní učitelkou……… dne 19. 12. 2018. Souběžně probíhá i spolupráce s OSPOD (Sociálně 
akSvizační služba pro rodiny s dětmi). V případě potřeby konzultací chování mě kontaktujte na tel.
………… Vydržte, zaměřujte se hlavně na to, co je tady a teď. Moc děkujeme za spolupráci. 

Na vědomí: 

Spisová dokumentace 

Zákonný zástupce 

Základní škola 

Poučení: Žák nebo zákonný zástupce žáka může do 30 dnů ode dne, kdy obdržel toto doporučení 
školského poradenského zařízení, požádat právnickou osobu zřízenou a pověřenou ministerstvem 
prováděním revizí o jeho revizi. O revizi tohoto doporučení může požádat také škola, školské zařízení 
nebo orgán veřejné moci, který svým rozhodnuZm uložil zákonnému zástupci dítěte nebo žáka, dítěS, 
žákovi nebo studentovi povinnost využít odbornou poradenskou pomoc ve školském poradenském 
zařízení, do 30 dnů ode dne, kdy doporučen í obdržely. 

Datum  

Podpis žáka nebo jeho zákonného zástupce 

V případě doporučení podpůrného opatření spočívajícího ve vzdělávání podle individuálního 
vzdělávacího plánu žádám o jeho zpracování školou. 

ANO  

NE 

Datum 

IV. Podpůrná opatření jiného druhu (dle zdravotního stavu, zátěžové situace v rodině či 
škole – vztahové problémy, postavení ve třídě; v jakých činnostech, jakým způsobem)

V. Úprava podmínek přijímání ke vzdělávání a ukončování vzdělání (stupeň podpůrného 
opatření)

Další doplňující informace

VI. Převzey doporučení 

VII. Žádost o povolení vzdělávání podle individuálního vzdělávacího  plánu 
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Podpis žáka nebo jeho zákonného zástupce 

Prohlašuji, že: 

a) výslovně souhlasím s poskytováním v doporučení uvedených podpůrných opatření, 

b) byl/a jsem informován/a o důsledcích, které vyplývají z poskytování podpůrného opatření, 
zejména o změnách ve vzdělávání v souvislosS s poskytováním podpůrného opatření, 

c) byl/a jsem informován/a o organizačních změnách, které v souvislosS s poskytováním 
podpůrných opatření mohou nastat, a 

d) podpisem stvrzuji, že jsem informacím uvedeným v písmenech b) a c) porozuměl. 

Pole pro dopsání vyjádření rodiče nebo školy: 

Vyjádření informovaného souhlasu rodiče:  

ANO  

NE  

S VÝHRADAMI 

Datum  

Podpis žáka nebo jeho zákonného zástupce 

1) § 25 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) 

2) § 16 odst. 2 pisrn. e) zákona č.561/2004 Sb. {školský zákon) 

3) NFN = normovaná finanční náročnost 

4) V = Výpůjčka; N = Nákup. J = jiné 

VIII. Informovaný souhlas zákonného zástupce nebo žáka s poskytováním navržených 
doporučených podpůrných opatření
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