
3.2. ZABEZPEČENÍ   VÝUKY   ŽÁKŮ   SE   SPECIÁLNÍMI   VZDĚLÁVACÍMI   POTŘEBAMI 
 

   Na naší škole se běžně setkáváme s žáky, kteří mají specifické poruchy učení nebo chování. Žáci s vážným 
zdravotním postižením doposud naši školu nenavštěvovali. 
   V péči o žáky se SPU nebo chování úzce spolupracujeme s pracovníky PPP Brno – Hybešova. Žáci, u nichž je během 
prvních měsíců školní docházky objeveno podezření na některou z poruch učení, případně chování, jsou vyučujícím 
ihned odesláni do PPP k vyšetření. Následná zpráva je výchozím materiálem, na jehož základě se odvíjí další 
odborná práce s žákem. Žáci se SPU nebo chování jsou evidováni a sledováni. Na opakovaná vyšetření je škola 
odesílá po souhlasu rodičů pravidelně jednou za dva roky (případně častěji podle potřeby). Práce se žáky s SPU je 
zcela na učitelích  (speciální pedagožka je na MD, asistent pedagog chybí). Učitelé úzce spolupracují s rodiči těchto 
žáků, jsou v telefonickém kontaktu s příslušným psychologem z PPP, který má daného žáka v péči.  Žáci s SPU, kteří 
jsou integrováni do běžných tříd (jinou formu integrace nemáme), pracují podle IVP. Ten je zpracován vyučujícím 
daného předmětu ve spolupráci s rodiči, výchovným poradcem školy a sledován pracovníkem PPP, který se dvakrát 
během školního roku informuje o průběhu plnění IVP a o jeho výsledcích. Při přechodu žáků s SPU na II. stupeň ZŠ je 
nutné, aby situaci znali všichni vyučující. Proto na začátku každého školního roku vypracuje výchovný poradce 
přehled žáků školy, kteří mají SPU případně chování. Každý vyučující tento přehled obdrží a je tak informován, který 
z jeho žáků má specifické vzdělávací potře by. Všichni pedagogičtí pracovníci školy věnují při své práci těmto žákům 
individuální péči: 
   Prodloužený výklad, 
   diferencované školní i domácí úkoly, 
   prodloužený čas na písemný projev,  
   pomoc při čtení úkolů,  
   upřednostnění ústního prověřování vědomostí před písemným (případně opačně – dle    potřeby), 
   doučovací kroužky,  
   zohlednění SPU při hodnocení výsledků vzdělávání (slovní hodnocení) ad.  
   Pokud začne navštěvovat naši školu žák s vážným zdravotním postižením, bude třeba tuto situaci řešit operativně.  

 
3.3. Vzdělávání žáků mimořádně nadaných 
 
   Protože žáci s mimořádným nadáním jsou součástí běžné populace, je jejich vyhledávání především na učiteli. Ten 
během své práce takového žáka určitě odhalí. Pak je třeba ihned reagovat na jeho specifické vzdělávací potřeby a 
vytvořit mu vhodné podmínky pro rozvoj jeho nadání. Podle druhu nadání je třeba vypracovat IVP – doplnit a 
rozšířit vzdělávací obsah daného oboru, zapojit žáka do samostatných projektů, umožnit mu účast ve výuce  
určeného předmětu s vyššími ročníky, zapojovat ho do olympiád, soutěží a projektů, které posléze prezentuje svým 
spolužákům ve třídě a tím rozšiřuje svoje i jejich obzory poznání.  


