
 

Péče o žáky se speciálními potřebami 

 

 

 

 

Škola je připravena poskytnout základní umělecké vzdělávání i žákům se speciálními 

vzdělávacími potřebami. Na základě posudku z pedagogicko-psychologické poradny (PPP) 

nebo ze speciálně pedagogického centra (SPC), žádosti zákonných zástupců žáka a po 

posouzení vztahu mezi rozsahem postižení nebo znevýhodnění a požadavky vyplývajícími ze 

školního vzdělávacího programu vytváříme roční individuální vzdělávací plán. U žáků, u 

kterých pozorujeme specifické vzdělávací potřeby a kteří nejsou diagnostikováni 

specializovaným pracovištěm, volíme individuální přístup s ohledem na jeho konkrétní 

potřeby - zohledňujeme rozvržení učiva a tempa výuky, pomáháme s výběrem vhodného 

oboru nebo studijního zaměření, věnujeme pozornost zabezpečení individuálních potřeb žáků 

při mimoškolních akcích, zjišťujeme aktuální stav v oblasti speciálních vzdělávacích potřeb 

(struktura obsahu Žákovského listu, konzultace s rodiči apod.).  

Ve škole je nastaven vnitřní komunikační systém mezi učiteli a mezi školou a rodiči, který 

umožňuje aktuální, soustavnou a efektivní informovanost o problematice žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami. K tomuto účelu je ve škole zřízena funkce koordinátora pro 

vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOORDINÁTOR 

pro práci s žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami 

koordinuje informovanost mezi vedením a 

pedagogy 

poskytuje informační zdroje k dané problematice 

( střediska PPP, SPC, internetové odkazy, literaturu apod.) 

 

Ředitel školy 

nastavuje celkové pojetí koncepce dané 

problematiky 

zařazuje danou tématiku do obsahu 

projednávání na pedagogické radě 

nastavuje podobu spolupráce s PPP a SPC a 

uzavírá patřičné smlouvy 

zabezpečuje potřebné finanční prostředky pro 

odborná školení a studijní materiály 

konkrétní případy řeší v součinnosti s 

koordinátorem 

zjišťuje informovanost o dané problematice u 

uchazečů o zaměstnání 

 
Vedoucí oddělení a oborů 

zařazují danou problematiku na schůzky 

oddělení, nebo oborů 

informují koordinátora o problematice na 

svém oddělení 

 
Učitelé 

komunikují s rodiči pozorované změny 

v chování žáků 

informují vedoucího oddělení o 

diagnostikovaných žácích poradenským 

zařízením 

nabízejí vlastní návrhy ke zlepšení 

informovanosti o dané problematice 

podle pokynů ředitele a koordinátora se účastní 

odborných školení 

 
Pedagogicko – psychologická 

poradna Speciálně poradenské 

centrum 

Škola spolupracuje s místně dostupnými 

organizacemi zabývající se 

problematikou žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami 

 
Externí odborná školení 

Škola zajišťuje pro učitele odborné 

semináře a zajišťuje školení 

k problematice žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami 

 

Rodiče 

Mohou kontaktovat koordinátora 

prostřednictvím příslušného odkazu na 

internetových stránkách školy 

 


