
Vzdělávání a integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami:

Vzdělávání žáků se SVP probíhá v souladu se Školským zákonem č. 561/2004 Sb. a 
vyhláškou MŠMT č. 73/2005 a č. 270/2017 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními 
vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. 

Střední škola se plně zapojila do realizace inkluze.

Ve škole se vzdělávají žáci se specifickými vývojovými poruchami učení, žáci se 
specifickými poruchami chování, žáci se zdravotním znevýhodněním, žáci se sociálním 
znevýhodněním i žáci ohrožení sociálně patologickými jevy, se sociálním znevýhodněním a 
také žáci mimořádně nadaní.

Žáci se specifickými vývojovými poruchami učení, s vývojovými poruchami chování, 
především s poruchami pozornosti spojenými s hyperaktivitou (ADHD) jsou začleňováni do 
běžné třídy a vzdělávají se podle plánů podpůrných opatření. Plány podpůrných opatření jsou:

 podpůrná opatření prvního stupně,
 podpůrná opatření druhého stupně,
 podpůrná opatření třetího a vyššího stupně.

Podpůrná opatření prvního stupně vypracovávají třídní učitelé ve spolupráci s výchovným 
poradcem a ostatními učiteli v dané třídě. Je vypracován Plán pedagogické podpory 1. stupně.

Podpůrná opatření druhého a vyššího stupně vypracovávají třídní učitelé ve spolupráci 
s výchovným poradcem na základě doporučení PPP a s ostatními učiteli v dané třídě, učiteli 
v dané třídě jsou s těmito opatřeními seznámeni. Je vypracován Plán pedagogické podpory 2. 
stupně.

Plány pedagogické podpory vhodně volí pedagogicko-psychologické metody, dlouhodobě 
sledují vývoj změn vzdělání a chování u žáků.

Plány pedagogické podpory pracují se žáky se sociálním znevýhodněním. Snaží se o jejich 
motivaci ke studiu vůbec a ve volbě vhodného výchovného postupu. Tito žáci jsou 
dlouhodobě sledováni a vedeni třídními učiteli ve spolupráci s výchovným poradcem a 
eventuálně s vychovateli DM

Žáci mimořádně nadaní se vzdělávají podle individuálního vzdělávacího plánu. Mimořádně 
nadaní žáci (sportovci, umělci …) jsou uvolňováni z výuky na soutěže, utkání, mezinárodní 
turnaje atd. Žáci se připravují individuálně, využívají konzultací jednotlivých učitelů.

Pro žáky, jejichž porucha dosahuje takového stupně, že je opravňuje k zařazení do speciálního
školství, je na žádost rodičů a na základě doporučení školského poradenského zařízení, 
vypracován individuální výukový plán. Cíl vzdělávání těchto žáků zůstává zachován, rozsah 
učiva může být přizpůsoben s ohledem na druh postižení žáka. Pro každého žáka volíme 
vhodné metody vzdělávání a speciální formy ověřování osvojeného učiva. Výuka těchto žáků 
směřuje k tomu, aby si i přes svůj handicap osvojili potřebné občanské, klíčové i odborné 
kompetence. Podle IVP mohou být vzděláváni i žáci dlouhodobě nemocní.



Hodnocení žáků s SPU pedagogičtí pracovníci provádějí v souladu s doporučením ŠPZ 
a podle pedagogických, psychologických a didaktických zásad.

Plány pedagogické podpory jsou evidovány u ŘŠ.

Všichni vyučující jsou v potřebném rozsahu informováni o žácích se SVP, které učí, třídní 
učitelé jsou podrobněji informováni o potřebách žáků se SVP ve svých třídách.

Všichni vyučující mohou realizovat další vzdělávání zaměřené na vzdělávání žáků se SVP (i 
žáků nadaných). Získané vědomosti mohou uplatňovat v metodách a formách výuky, 
hodnocení a komunikaci s těmito žáky. 

Při péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami spolupracuje škola s následujícími 
institucemi a organizacemi:

 Pedagogicko-psychologická poradna Rokycany,
 Oddělení sociálně - právní ochrany dětí MÚ Rokycany,
 Výchovní poradci základních škol, ze kterých integrované děti přicházejí,
 Středisko výchovné péče a výchovné ústavy v případě žáků s poruchami chování.


