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Dodatek č. 1: k části 3. 4 Způsob hodnocení žáků – 3. 4. 6 
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(možno používat mezistupně 1-, 2-, 3-, 4-)
je přidáno – v elektronické ŽK bude tomuto hodnocení odpovídat známka:
1.5, 2.5, 3.5, 4.5

Platnost dokumentu: od 14. 11. 2017

Dodatek č. 1 byl projednán na pedagogické poradě dne 13. 11. 2017

V Brně dne 13. 11. 2017 Mgr. Zdeněk Kárný
ředitel školy

 Dodatek č. 2: k části 3.5 – Vzdělávání žáků (strana 23)
     3.5.1. se speciálními potřebami
  K úpravě  dochází  v souvislosti  s opatřením ministryně  školství  č.j.:  MŠMT-
28603/2016, kterým se mění  Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání
novelou  zákona  č.561/2006  Sb.,  školský  zákon,  ve  znění  pozdějších  předpisů.
Zásadní pro úpravu ŠVP byla změna § 16 (16a, 16b) tohoto zákona, jehož účinnost je
od 1.9.2016. Spolu s vyhláškou č.  27/2016 Sb.,  o  vzdělávání  žáků se  speciálními
vzdělávacími potřebami a žáků nadaných legislativně ukotvují rámec tzv. společného
vzdělávání a zahajují proces nového způsobu podpory vzdělávání žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

Za žáky  se speciálními vzdělávacími potřebami, jsou považováni žáci, kteří potřebují
k naplnění  svých  vzdělávacích  možností  poskytnout  podpůrná  opatření.  Podpůrná
opatření  realizuje  škola  a  školské  zařízení.  Pro  žáky  se  speciálními  vzdělávacími
potřebami využíváme podpůrná opatření podle doporučení školského poradenského
zařízení a přiznaného stupně podpory v oblasti metod výuky a organizace výuky.

Podpůrná opatření představují podporu pro práci pedagoga se žákem, kdy jeho
vzdělání v různé míře vyžaduje upravit průběh jeho vzdělání dle ŠVP. Cílem úprav je
především vyrovnávat  podmínky  ke  vzdělávání  žáka,  které  mohou  být  ovlivněny
mírnými  problémy  nebo  závažnými  obtížemi,  které  jsou  způsobeny  odlišnými
životními podmínkami a kulturním prostředím.

První stupeň podpůrných opatření vždy navrhuje škola, druhý až pátý stupeň
navrhuje  a  metodicky  provází  v jeho  naplňování  pedagogicko-psychologická
poradna, se kterou naše škola spolupracuje. 
Výsledkem poradenské pomoci  pedagogicko-psychologické poradny je  zpráva.  Ve
zprávě  pedagogicko-psychologická  poradna  uvede  skutečnosti  podstatné  pro
doporučení podpůrných opatření.



Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je uskutečňováno na
naší  škole  formou individuální  integrace  do běžné třídy.  Při  diagnostikování  SVP
spolupracujeme  se  školským  poradenským  zařízením,  kterým  je  pro  naši  školu
pracoviště PPP Kohoutova 4, 613 00 Brno. Pro žáky se SVP je vždy vypracován plán
pedagogické podpory. Plán pedagogické podpory zahrnuje popis obtíží a speciálních
vzdělávacích potřeb žáka.

V případě,  že  PPP doporučí  vzdělávání  podle  individuálního  vzdělávacího
plánu (IVP), zákonný zástupce podá žádost o vzdělávání podle IVP. Ředitel školy
žádost posoudí a v případě vyhovění žádosti zajistí zpracování IVP.
 
IVP  žáka  se  SVP  sestavuje  výchovný  poradce  s třídním  učitelem  a  s učiteli
vyučovacích předmětů. Vždy se přihlíží k závěrům školského poradenského zařízení.
IVP je sestaven nejpozději  do jednoho měsíce od obdržení doporučení.  Výchovný
poradce zajistí písemný informovaný souhlas zákonného zástupce žáka, bez kterého
nemůže být IVP prováděn.

3.5.2 mimořádně nadaných
Ve  výuce  těchto  žáků  využíváme  náročnější  metody  a  postupy,  žáci  jsou

vhodně zapojováni do skupinové výuky a týmové práce,  kde je výuka vedena ve
vyučovacích blocích a tím jsou vedeni k co nejlepším výkonům. Z těchto důvodů
umožňujeme žákům rozšířenou výuku  na základě nepovinných předmětů – klasická
scénická praxe, lidový tanec, lidový tanec cizí.

Ve IV. ročníku v rámci matematického vzdělávání je začleněna do výuky 1
hodina týdně nepovinného předmětu: matematika – cvičení, kde je kladen důraz
především  na  důkladné  porozumění  základním  myšlenkovým  postupům  a
pojmům matematiky a jejich vzájemným vztahům.

 Platnost dokumentu: od  10. 1. 2018

Dodatek č. 2 byl projednán na pedagogické poradě dne 8. 1. 2018

V Brně dne 9. 1. 2018 Mgr. Zdeněk Kárný
ředitel školy


