
 

 

 

Příloha č. 1. ŠVP č. j. 289/2014 ke vzdělávání dětí, žáků a studentů se SVP 

 

 

 

Dítětem, žákem a studentem se speciálními vzdělávacími potřebami se rozumí osoba,  

která k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění nebo užívání svých práv  

na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných opatření. Podpůrnými  

opatřeními se rozumí nezbytné úpravy ve vzdělávání a školských službách odpovídající  

zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí nebo jiným životním podmínkám dítěte, žáka nebo  

studenta. Děti, žáci a studenti se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na  

bezplatné poskytování podpůrných opatření školou a školským zařízením. (§ 16 zákona). 

 

1. Předpis vychází z Vyhlášky č. 27/2016 o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami a žáků nadaných s platností od 1. 9. 2016. 

2.  Škola zajišťuje podpůrná opatření 1. stupně pro: 

      - děti s OŠD 

      - děti s narušenou komunikační schopností 

      - děti, u kterých je předpoklad OŠD v posledním roce docházky 

      - děti s předpokladem speciálních vzdělávacích potřeb  

      - vytvoření plánu pedagogické podpory 

 

 3. Pro děti s přiznanými podpůrnými opatřeními 2 - 5. stupně škola zajišťuje: 

- zpracování IVP (formulář přiložen) 

- vedení pedagogů garanty vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a 

žáků nadaných 

- pravidelné konzultace pedagogických pracovníků a vyhodnocování   

zvolených postupů 

- materiální podpora se poskytuje podle podmínek školy 

- prostředky pedagogické podpory dítěte, zejména didaktické úpravy průběhu 

vzdělávání 

4. Garantem pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a děti nadané je Mgr. 

Iveta Kuldová (speciální pedagog), Mgr. Iva Doudová (speciální pedagog, logoped). 

K dispozici je také školní psycholog (sídlící v ZŠ Hronov). 

 

5. Mateřská škola spolupracuje se školskými poradenskými pracovišti, které jsou příslušné 

druhu potřebných podpůrných opatření pro žáka se zdravotním znevýhodněním 

 

 

6. Vzdělávání dětí s autismem:  

     -     podpora asistenta pedagoga 

      -    pro děti s diagnostikovanou poruchou autistického spektra je k dispozici pracovna  

           logopeda pro individuální práci, zvládání náročnějších situací v chování 



      -    k dispozici je školní tablet 

      -    použití metod alternativní a augmentativní komunikace 

      -    tvorba komunikačních slovníků 

      -    individuální práce se speciálním pedagogem po doporučení ŠPZ (hodinovou    

           dotaci určí ŠPZ) 

 

7. Vzdělávání dětí s narušenou komunikační schopností 

      -    pravidelná logopedická péče s logopedickým asistentem pod supervizí vysokoškolsky  

           kvalifikovaného logopeda na MŠ (Mgr. Doudová) 

- kvalifikovaný logoped povede pravidelně rodiny s dětmi se závažněji NKS 

- rodiče mají možnost obrátit se na kval. logopeda v případě potřeby kdykoliv 

- logoped bude spolupracovat se školským poradenským zařízením, bude navrhovat 1. 

st. podpory a v případě vhodnosti navrhne vyšetření v SPC, PPP 

 

Další body ke vzdělávání  dětí, žáků a studentů s mentálním, tělesným, zrakovým nebo 

sluchovým postižením, závažnými vývojovými poruchami učení, závažnými vývojovými 

chování, poruchami chování se doplní v případě, že se na škole takové dítě vyskytne. 

 

V Hronově 1. 3. 2017 

 

 

     Mgr. Iva Doudová, ředitelka MŠ 

 


