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Ustanovení jednotného postupu, odpovědnosti a dalších činností 

pedagogických pracovníků ZŠ a MŠ Nová Bystřice souvisejících  

s podpůrnými opatřeními přidělenými žákům 

 

Dodatek  
Aktualizovaná verze ustanovení vychází z novely vyhlášky o speciálním vzdělávání – 

Sb.248/2019, která je platná a účinná od 1. 1. 2020. 

Touto novelizací se řídí všechna doporučení vydaná PPP, SPC s platností od 1. 1. 

2020.  

Již dříve vydaná podpůrná opatření (PLPP, IVP, Doporučení apod.)podléhají 

vydaným ustanovením a vztahuje se na ně předchozí legislativní pokyny a zadaná 

metodika do 31. 12. 2019. 

Tento dodatek mapuje změny vyplývající z novelizované vyhlášky, které byly 

medializované v Učitelských novinách 1/2020. Právně závazné znění vyplývá 

výhradně ze Sbírky zákonů. 

 
PLPP, IVP – jen tehdy, když je potřeba 

Tyto dokumenty mají stále svoji významnou roli a je nutné s nimi smysluplně pracovat. Novela je 

nezakazuje, ani nevymáhá.  

PLLP – novelizovaná verze – nevyžaduje, nevymáhá. ŠPZ nehodnotí, zda je škola poskytovala a 

poskytuje. 

Každý vyučující si volí takovou podobu PLPP, metody a formy práce včetně hodnocení pro žáka, které 

jsou potřebné. Každý vyučující by měl vždy vycházet z individuální pedagogické diagnostiky.  

K dosažení úspěšnosti přispívá vzájemná komunikace všech učitelů, kteří s žákem pracují, ale také 

nastavená pravidla o spolupráci s žákem a jeho zákonnými zástupci. 

 

Nově jsou upravena pravidla pro IVP. 

Když zaměstnanec školy, který s doporučením pracuje, usoudí, že mu postačují informace z doporučení, 

už nemusí vytvářet (vlastně navíc) ještě IVP. 

 

 

PLPP – Plán pedagogické podpory 

Podpůrné opatření, které poskytuje škola: 

a) nezávazně na vyšetření ŠPZ zpracuje každý učitel, který usoudí, že pracuje s žákem, kterému by 

tento PLPP mohl pomoci (má oslabené dovednosti či zhoršené výsledky, žije ve slabém sociálním 

a nemotivujícím rodinném prostředí, má obtíže vyžadující specifický přístup a práci s žákem); 

b) na základě vyšetření žáka / žákyně v ŠPZ ; 

Žákovi / žákyni nebyla určena pedagogická intervence, ale z doporučení ŠPZ vyplynula podpora 

školy v podobě PLPP, a to nezávisle na přiděleném stupni pedagogické podpory. 

PLPP je dokument, s kterým nemusí přicházet žák / žákyně poprvé do poradny.  

PLPP vypracovává třídní učitel na stanoveném formuláři.  Jedná se o „živý“ dokument, který slouží 



k průběžnému doplňování. 

S dokumentem je vždy seznámen rodič – podpis.  Po sestavení PLPP sahá učitel právě i z toho důvodu, 

aby jasně formuloval spolupráci s rodičem, aby byla formulována vzájemná spolupráce mezi školou a 

zákonnými zástupci. 

Za PLPP zodpovídá třídní učitel, který spolupracuje s ostatními učiteli, kteří učí daného žáka.  

PLPP  vyhodnocujeme minimálně 1 krát za 3 měsíce s doložitelným zápisem dohodnutých opatření. Děje 

se tak opět se souhlasem rodiče. Způsob spolupráce rodiče se školou lze v PLPP jasně formulovat. 

Originál PLPP  eviduje třídní učitel ve složce žáka. 

Kopie PLPP vždy obdrží rodič, výchovný poradce, ZŘŠ – ŘŠ. Kopie zajišťuje třídní učitel daného žáka. 

Platnost po dobu doporučení ze ŠPZ. 

IVP – individuální vzdělávací plán 

Podpůrné opatření, které poskytuje škola: 

a) na základě přímého doporučení ŠPZ; 

b) na základě dalšího doporučení ŠPZ, a to v případě stanovené pedagogické intervence, kdy žákovi 

/ žákyni jsou doporučeny jiné metody a formy práce, hodnocení atd. 

IVP se zpracovává jako dokument pro daný školní rok. 

S dokumentem je vždy seznámen rodič – podpis.  

Za IVP zodpovídá třídní učitel, který spolupracuje s ostatními učiteli, kteří učí daného žáka, včetně 

pedagogického asistenta.  

Originál IVP  eviduje třídní učitel ve složce žáka. 

Kopie IVP vždy obdrží rodič, výchovný poradce, ZŘŠ – ŘŠ. Kopie zajišťuje třídní učitel daného žáka. 

Platnost po dobu doporučení ze ŠPZ. 

Inspirativní vyplněné formuláře můžete nalézt na webových stránkách MŠMT, NÚV, NIDV. 

 

Na naší škole máme jednoho žáka, který má upravené ponížené výstupy z RVP (Dodatek ŠVP – 

matematika).  

Ostatní žáci naší školy se řídí platnými aktualizovanými výstupy v ŠVP  

(3. ročník – očekávané výstupy, 5. ročník – povinné výstupy, 9. ročník – povinné výstupy).  

 

Délka platnosti doporučení 

Administrativní zátěž by se měla snižovat i v této oblasti. 

V některých případech bude moci PPP, SPC vydávat odborná doporučení až na 4 roky. 

Dle novely vyhlášky nebude potřeba tak častá náročná rediagnostika. Pokud ji v jiném termínu učitel – 

škola, zletilý žák a zákonný zástupce vyžaduje, není to zakázané. Termín revize je stále termínem tzv. 

volným, pohyblivým. 

Prodloužení platnosti doporučení se netýká dětí s lehkým mentálním postižením (ta zůstává jako 

doposud). Na lehké mentální postižení se i novelizovaná vyhláška dívá jako na hraniční kategorii, 

zejména pokud se jedná o zařazení dítěte do jiné kategorie vzdělávání. Zde je zdůvodnitelné další 

vyšetření již po jednom roce, či dříve. 

 

 

Výchovný poradce 

Výchovný poradce v oblasti společného vzdělávání prezentuje zájmy školy, úzce spolupracuje s vedením 

školy, vystupuje v souladu s nastavenými závaznými ustanoveními.  

Výchovný poradce informuje vedení školy a aktualizuje průběžně seznam žáků s SPU, PO. Seznamy 

těchto žáků jsou k dispozici na ploše počítačů ve sborovnách (vstupní hesla – záruka bezpečnosti). 

Plánované termíny kontrolních vyšetření žáků v ŠPZ jsou stanoveny v doporučeních. Za tuto evidenci a 

spolupráci se ŠPZ zodpovídá výchovný poradce, který vždy informuje vedení školy. 

Výchovný poradce vždy informuje vedení školy o vydaných rozhodnutích směrem k ŠPZ,  

o komunikaci (telefonické i písemné) se ŠPZ, o sdílené prezentaci s OSPOD, a to nejpozději do druhého 

dne od takového konání. 

Výchovný poradce pro komunikaci se ŠPZ disponuje datovou schránkou, do které v rámci zachování 

GDPR vstupuje pouze výchovný poradce a vedení školy. Požádáme ŠPZ o možnost písemného zaslání 

budoucího doporučení ještě před vydáním závěrečné verze doporučení, ke které by se škola mohla 



vyjádřit (zvláště v oblasti metod, forem hodnocení, podpory – finanční, stanovení pedagogické 

intervence). 

Škola, či rodič, může podat žádost o kontrolní vyšetření také dříve (mimo stanovený termín), vždy po 

vzájemné domluvě. 

Nová – PRVNÍ - vyšetření v ŠPZ 

Třídní učitel žáka / žákyně informuje výchovného poradce. Před podáním žádosti o vyšetření je 

kontaktován rodič. Důvod zaslání žáka / žákyně k prvnímu vyšetření do ŠPZ sdělí výchovný poradce 

vedení školy.  

Třídní učitel řídí činnosti ohledně zajištění podpůrných opatření u žáka ve své kmenové třídě. 

Spolupracuje s ostatními vyučujícími a výchovným poradcem. 

Učitelé před třídními schůzkami třídnímu učiteli poskytují detailní zpětnou vazbu o hodnocení výsledků 

vzdělávání nejen těchto žáků s PO (sumativní a formativní hodnocení, jež bude podkladem pro udělení 

známky).  

Zákonný zástupce žáka s PO musí znát od učitele jasné požadavky očekávané spolupráce, které jsou 

formulovány jako domácí příprava, nikoliv jako domácí výuka učiva. TU informuje zákonného zástupce 

žáka s PO, že jeho účast na čtvrtletních rodičovských schůzkách je povinná (event. náhradní termín, 

konzultační hodiny). 

Měsíční vyhodnocování IVP na naší škole nevyžadujeme. 

V každé sborovně jsou umístěny na ploše obdržené vzory IVP a vyučovacích metod (od paní Kropíkové). 

S těmi je možno pracovat (doplňovat, vymazávat) dle individuální pedagogické diagnostiky učitele ke 

konkrétnímu žákovi. 

 

Podpůrná opatření materiálního charakteru 

Všechny podpůrná opatření materiálního charakteru do hodnoty 500,-Kč byla vyjmuta z režimu 

doporučování a poskytování, stejně jako další NFN kódy na malé částky za drobné pomůcky.  

Na tyto potřebné pomůcky má škola dosahovat z ONIVů, které se ale v přidělených rozpočtech škol 

v roce 2020 zatím příliš zvyšovat nebudou. 

V novelizované verzi vypadla řada dříve možných pomůcek. Seznam NFN je pro rok 2020 omezen. 

 

Pomůcky pro žáky – podpůrné opatření: MATERIÁLNÍ VYBAVENÍ 
Na základě doporučení ŠPZ je některým žákům přiděleno podpůrné opatření – FINANČNÍ PODPORA 

NA NÁKUP materiálního vybavení.  Kód NFN sdělí částku a oblast, které se tato podpora týká (z té se 

musí legislativně vycházet, smí být po domluvě s vedením školy  

a účetní nepatrně vyšší, nikdy ale ne nižší). 

Na pořízení pomůcky pro žáka je vyčleněna doba 4 měsíců od vydání doporučení.  

Třídní učitel osloví vyučující, kteří s žákem / žákyní pracují, a ve spolupráci s ZŘŠ J. Rykrovou  

a účetní školy J. Fabrigerovou tuto pomůcku objednají. 

 

Jakmile objednaná POMŮCKA – PO: MATERIÁLNÍ VYBAVENÍ přijde, je nutné: 

- označit fakturu, která je hrazena z přidělené částky NFN  dle daného doporučení (zdrojem jsou 

přidělené krajské peníze) - účetní; 

- přidělit dané pomůcce evidenční číslo a zapsat ji do inventární knihy (bílé/ černé dle pořizovací 

ceny) – učitel = správce kabinetu; 

- u zaregistrované pomůcky v inventární knize kabinetu udělat stručnou poznámku či označení, že 

tato pomůcka byla pořízena jako PO/ŠPZ, obyčejnou tužkou zapíše příjmení žáka – učitel = 

správce kabinetu ve spolupráci s vedením školy; 

- domluvit se s vyučujícími žáka, kde bude pomůcka umístěna, aby ji mohli efektivně využívat; 

- mít jasný přehled, kde se registrovaná pomůcka nachází (pro případ kontroly). 

Další: 

Ve školách zřízených podle par.16 odst. 9 školského zákona se pedagogičtí asistenti (stejně jako speciální 

pedagogové, psychologové aj.) stávají kmenovými zaměstnanci této školy a započítávají se do Ph školy 

speciální (přímá souvislost s jejich úvazky a počtem dětí v takové škole). 



S nově přiznanými podpůrnými opatřeními personálního charakteru od 1. 1. 2020 v běžných školách se 

postupuje stejně (ped. asistent je vázán na vydané doporučení). Ve spolupráci s PPP a SPC se bude jen 

více zvažovat a vyhodnocovat to, zda jeho funkci pro další dítě s potřebou podpůrných opatření nemůže 

zastat stávající asistent. Běžnou praxí by měla být komunikace školy a ŠPZ před vydáním doporučení. 

Právě komunikace mezi školou a poradenským zařízením je nejdůležitější moment pro fungování práce 

s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.  

Novelizací se nedosáhlo delší profesní perspektivy ped. asistentů na běžných školách. 

 

Dodatek k ustanovení ze dne 5. 9. 2020 byl předložen ředitelkou školy na pedagogické radě 

dne 22. 1. 2020. 

 

 

 
                                                                    ………………………………………………… 
                                                                                         Mgr. M. Hauserová, ředitelka školy  
 

                                                                                          

                                                                                  ………………………………………………… 
                                                                                          Mgr. M. Hauserová, ředitelka školy  
 

V Nové Bystřici dne 5. 9. 2019. 

V Nové Bystřici dne 22. 1. 2020. 

 

 

 

                                                                 


