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III. kapitola

CHARAKTERISTIKA ŠVP

Škola zabezpečuje výuku žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními. Těm zajišťuje
zohlednění a individuální přístup.
Výuka je zabezpečena tvorbou, realizací a vyhodnocením plánu pedagogické podpory
(PLPP) žáka se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) a na to navazující tvorbou,
realizací a vyhodnocením individuálního vzdělávacího plánu žáka (IVP)se SVP.
PLPP a IVP sestavuje třídní učitel a učitel konkrétního předmětu. Mají písemnou
podobu. Před jejich uvedením do praxe probíhají rozhovory s jednotlivými vyučujícími,
s cílem stanovení např. metod práce s žákem, spolupráce s asistentem pedagoga a způsobu
kontroly osvojení znalostí a dovedností.
V průběhu reedukačního procesu jsou realizovány schůzky s rodiči, konzultace
s pedagogy a vedením školy. IVP může být doplňován a upravován v průběhu školního roku.
Jako podpůrná opatření pro žáky se SVP jsou v naší škole využívány tyto formy výuky:
a) v oblasti metod výuky
- metody a formy práce, které umožní častější kontrolu a poskytování zpětné vazby
žákovi
- respektování pracovního tempa žáka a poskytování dostatečného času k zvládnutí
úkolu
b) v oblasti organizace výuky
- střídání forem a činností během výuky
- u mladších žáků využívání skupinové výuky
- v případě doporučení může být pro žáka vložena do vyučovací hodiny krátká
přestávka a poskytnuta hodina individuální výuky
c) zabezpečení výuky žáků nadaných a mimořádně nadaných
- IVP mimořádně nadaného žáka sestavuje třídní učitel ve spolupráci vyučovacích
předmětů, ve kterých se projevuje žákovo nadání a se školským poradenským
zařízením
- IVP má písemnou podobu a při jeho sestavování spolupracuje třídní učitel s rodiči
žáka
- při jeho sestavování se vychází z obsahu IVP stanoveného v paragrafu 28 vyhlášky
č.27/2016 Sb., práce na sestavení IVP jsou zahájeny okamžitě po obdržení doporučení
školského poradenského zařízení a je sestaven nejpozději do 1 měsíce od obdržení
doporučení

-

součástí IVP je i období jeho vyhodnocení a naplňování
IVP může být zpracován i pro kratší období než je školní rok

Ve Fryšavě pod Žákovou horou dne 29.8.2016
ředitel školy Mgr. Kamil Hübner

