Dodatek k ŠVP ZŠ a MŠ Nechanice - k 1. 9. 2016
Obsah změn:
1. Charakteristika ŠVP
2. Učební plán – úprava v předmětu Český jazyk a literatura
3. Učební osnovy – úprava v předmětu Chemie

1. Charakteristika ŠVP:
S účinností od 1. 9. 2016 se mění vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
a žáků mimořádně nadaných.

a) Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Žákem se speciálními vzdělávacími potřebami je žák, který k naplnění svých vzdělávacích
možností nebo k uplatnění a užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními
potřebuje poskytnutí podpůrných opatření. Tito žáci mají právo na bezplatné poskytování
podpůrných opatření z výčtu uvedeného v § 16 školského zákona. Podpůrná opatření realizuje
škola a školské zařízení.
Forma vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami uskutečňujeme formou individuální
a skupinové integrace. Při diagnostikování speciálních vzdělávacích potřeb spolupracujeme
se školskými poradenskými zařízeními - PPP Hradec Králové, SPC Hradec Králové.
Na základě žádosti, zmíněné instituce zajistí psychologické a speciální pedagogické vyšetření
a doporučí způsoby práce se žákem.
Postup školy při poskytování podpůrných opatření prvního stupně – plán pedagogické
podpory (PLPP). Podpůrná opatření prvního stupně jsou plně v kompetenci školy a vedou
ke zmírnění obtíží, grafomotorických, logopedických obtíží, poruchy soustředění apod.
 Při zjištění obtíží žáka informuje vyučující daného předmětu třídního učitele
a výchovného poradce.
 Třídní učitel je zodpovědný za vytvoření plánu pedagogické podpory žáka (PLPP).
Plán pedagogické podpory vytváří s metodickou podporou výchovného poradce.
Na tvorbě PLPP se účastní i vyučující jiných předmětů.
 S plánem pedagogické podpory seznámí škola žáka, zákonného zástupce žáka,
všechny vyučující žáka a další pedagogické pracovníky (vychovatele školní družiny)
podílející se na provádění tohoto plánu. Seznámení s PLPP jmenovaní potvrdí svým
podpisem.
 Poskytování podpůrných opatření prvního stupně třídní učitel ve spolupráci
s ostatními vyučujícími průběžně vyhodnocuje. V případě potřeby třídní učitel
za metodické podpory výchovného poradce plán pedagogické podpory průběžně
aktualizuje v souladu s vývojem speciálních vzdělávacích potřeb žáka. Nejpozději po
3 měsících od zahájení poskytování podpůrných opatření poskytovaných na základě
plánu pedagogické podpory výchovný poradce vyhodnotí, zda podpůrná opatření
vedou k naplnění stanovených cílů. Pokud se daná opatření jeví jako nedostatečná,
výchovný poradce doporučí zákonnému zástupci žáka využití poradenské pomoci




školského poradenského zařízení. Škola bezodkladně předá Plán pedagogické podpory
školskému poradenskému zařízení.
Pokud jsou daná opatření dostatečná, pedagogičtí pracovníci nadále pokračují v jejich
realizaci a úpravách dle potřeb žáka.
Pokud školské poradenské zařízení žáka vyšetří a vydá Doporučení, tzn. žáka zařadí
do druhého stupně a výše podpůrných opatření, škola vypracuje na žáka individuální
vzdělávací plán (IVP).

Postup školy při tvorbě individuálního vzdělávacího plánu žáka se speciálními
vzdělávacími potřebami (IVP)
 Pokud školské poradenské zařízení doporučí vzdělávání žáka dle individuálního
vzdělávacího plánu, zákonný zástupce podá žádost o vzdělávání podle individuálního
vzdělávacího plánu. Ředitel školy žádost posoudí a v případě vyhovění žádosti zajistí
zpracování IVP.
 Za tvorbu IVP, spolupráci se školským poradenským zařízením a spolupráci se
zákonnými zástupci je odpovědný výchovný poradce. IVP vytváří třídní učitel ve
spolupráci s vyučujícími daných předmětů, podklady kontroluje a konzultuje se
školským poradenským zařízením výchovný poradce. IVP vzniká bez zbytečného
odkladu, nejpozději do 1 měsíce od obdržení doporučení.
 S IVP jsou seznámeni všichni vyučující, žák a zákonný zástupce žáka, případně
vychovatel ve školní družině.
 Zákonný zástupce stvrdí seznámení s IVP podpisem informovaného souhlasu. Ostatní
zúčastnění IVP podepíší.
 Poskytování podpůrných opatření třídní učitel ve spolupráci s ostatními vyučujícími
průběžně vyhodnocuje. V případě potřeby učitel daného předmětu za metodické
podpory výchovného poradce individuální vzdělávací plán průběžně aktualizuje
v souladu s vývojem speciálních vzdělávacích potřeb žáka.
 Školské poradenské zařízení 1x ročně vyhodnocuje naplňování IVP.
 Pokud jsou daná opatření dostatečná, pedagogičtí pracovníci nadále pokračují v jejich
realizaci a úpravách dle potřeb žáka.
 Stejný postup platí, i pokud zákonný zástupce žáka vyhledal pomoc školského
poradenského zařízení i bez vyzvání školy.
Zásady práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
Aby vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami bylo úspěšné, je zapotřebí
seznámení všech pedagogů, ale i spolužáků, s daným postižením žáka. Respektovat jeho
zvláštnosti a možnosti, vysvětlit vyučujícím způsoby hodnocení žáka a možnosti úlev,
utvořit optimální pracovní prostředí včetně vstřícné přátelské atmosféry, umožnit žákovi
i jiné činnosti, aby mohl být úspěšný, pracovní tempo střídat a dodržovat časté přestávky.
V případě dlouhodobé nemoci konzultovat a vytvořit individuální vzdělávací plán, klást
reálné cíle, či postupně zvyšovat nároky, podporovat jeho snahu, pochválit při sebemenším
zlepšení výkonu, nedostatky neporovnávat s ostatními žáky. Důležitá je i spolupráce se
zákonnými zástupci.
Zapojení dalších osob a subjektů
Při práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je nutná spolupráce školy, žáka, jeho
zákonného zástupce a školského poradenského zařízení (ŠPZ). Poradenskou podporu těmto
žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům zajišťují: třídní učitelé, výchovný poradce

a ostatní pedagogičtí pracovníci. Dále škola spolupracuje s PPP Hradec Králové, SPC Hradec
Králové – Rukavička, se Střediskem výchovné péče Návrat Hradec Králové a se Střediskem
výchovné péče Domino Hradec Králové.
Specifikace provádění podpůrných opatření
Jako podpůrná opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou v naší škole
využívána podle doporučení školského poradenského zařízení a přiznaného stupně podpory
zejména:
Metody výuky (pedagogické postupy)
- respektování odlišných stylů učení jednotlivých žáků,
- metody a formy práce, které umožní častější kontrolu a poskytování zpětné vazby žákovi,
- důraz na logickou provázanost a smysluplnost vzdělávacího obsahu,
- respektování pracovního tempa žáků a poskytování dostatečného času k zvládnutí úkolů,
- podpora poznávacích procesů žáka (osvojování učiva, rozvoj myšlení, pozornosti, paměti),
- respektování míry nadání žáka a jeho specifika,
- orientace na rozvíjení informačně receptivních metod zaměřených na rozvoj vnímání,
na práci s textem a obrazem,
- orientace na reproduktivní metody upevňující zapamatování, které vedou k osvojování
vědomostí a dovedností pomocí opakování a procvičování,
- individualizace výuky (zohledňování individuálních potřeb žáka, respektování pracovních
specifik žáka, stylů učení, doplňující výklad nebo procvičování, princip multisenzorického
přístupu, nastavení dílčích cílů tak, aby žák mohl prožívat úspěch, opakované vracení se ke
klíčovým pojmům a dovednostem aj.),
- respektování pracovního tempa žáka, stanovení odlišných časových limitů pro plnění úkolů,
- zadávání domácích úkolů zohledňuje možnosti žáka a podmínky, které má žák k jejich
plnění,
- zohledňování sociálního statusu a vztahových sítí žáka a prostředí, ze kterých žák přichází
do školy,
- intervence na podporu oslabených nebo nefunkčních dovedností a kompetencí žáka.
Organizace výuky
- střídání forem a činností během výuky,
- u mladších žáků využívání skupinové výuky,
- postupný přechod k systému kooperativní výuky,
- v případě doporučení může být pro žáka vložena do vyučovací hodiny krátká přestávka,
- změna zasedacího pořádku či uspořádání třídy v rámci vyučovací jednotky a se zřetelem
k charakteru výuky a potřebám žáků,
- nabídka volnočasových aktivit (ve škole) a podpora rozvoje zájmů žáka,
- organizační podpora mimoškolního vzdělávání.
Hodnocení žáka
- využívání různých forem hodnocení žáka,
- hodnocení vychází ze zjištěných specifik žáka (např. neznalost vyučovacího jazyka),
- práce s kritérii hodnocení v závislosti na charakteru žákova problému, s důrazem na podporu
rozvoje dovedností a vědomostí žáka,
- podpora autonomního hodnocení (sebehodnocení),
- zohlednění sociálního kontextu hodnocení, hodnocení směřuje nejen k vyhodnocení
úspěšnosti žákova učení, ale také k posílení jeho motivace pro vzdělávání,

- z hodnocení jsou zřejmé konkrétní individuálně specifické podoby činnosti vyžadované po
žákovi, jsou jasně a srozumitelně formulována hodnoticí kritéria,
- formativní hodnocení směřuje k zpětnovazební podpoře efektivního učení žáka a je pro něj
informativní a korektivní,
- celkové hodnocení žáka se speciálními vzdělávacími potřebami zohledňuje jak omezení
žáka, tak zejména jeho pokroky ve vzdělání.

b) Zabezpečení výuky žáků nadaných a mimořádně nadaných
Nadaným žákem se rozumí jedinec, který při adekvátní podpoře vykazuje ve srovnání
s vrstevníky vysokou úroveň v jedné či více oblastech rozumových schopností,
v pohybových, manuálních, uměleckých nebo sociálních dovednostech.
Za mimořádně nadaného žáka se v souladu s vyhláškou č. 27/2016 Sb. považuje žák, jehož
rozložení schopností dosahuje mimořádné úrovně při vysoké tvořivosti v celém okruhu
činností nebo v jednotlivých oblastech rozumových schopností.
Forma vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných
Škola je povinna vytvářet ve svém školním vzdělávacím programu a při jeho realizaci
podmínky k co největšímu využití potenciálu každého žáka s ohledem na jeho individuální
možnosti. Škola je povinna využít pro podporu nadání a mimořádného nadání podpůrných
opatření podle individuálních vzdělávacích potřeb žáků v rozsahu prvního až čtvrtého stupně
podpory.
Zjišťování mimořádného nadání žáka provádí školské poradenské zařízení na návrh učitele
nebo rodičů. Pro tyto žáky může být vypracován individuální vzdělávací plán, který vychází
ze ŠVP a závěrů vyšetření.
Mimořádně nadaní žáci mají upraven způsob výuky tak, aby byli dostatečně motivováni
k rozšiřování základního učiva do hloubky především v těch předmětech, které reprezentují
nadání dítěte.
Pravidla a průběh tvorby plánu pedagogické podpory nadaného a mimořádně nadaného
žáka
 Při zjištění nadání a mimořádného nadání žáka informuje vyučující daného předmětu
třídního učitele a výchovného poradce.
 Učitel daného předmětu je zodpovědný za vytvoření plánu pedagogické podpory žáka.
Plán pedagogické podpory vytváří s metodickou podporou výchovného poradce.
Na tvorbě PLPP se účastní i vyučující dalších předmětů, kde se projevuje nadání žáka.
 S plánem pedagogické podpory seznámí škola žáka, zákonného zástupce žáka,
všechny vyučující žáka a další pedagogické pracovníky podílející se na provádění
tohoto plánu. Seznámení s PLPP jmenovaní potvrdí svým podpisem.
 Poskytování podpory učitel daného předmětu ve spolupráci s ostatními vyučujícími
průběžně vyhodnocuje. V případě potřeby učitel za metodické podpory výchovného
poradce plán pedagogické podpory průběžně aktualizuje v souladu s potřebami žáka.
Nejpozději po 3 měsících od zahájení poskytování podpůrných opatření
poskytovaných na základě plánu pedagogické podpory výchovný poradce vyhodnotí,
zda podpůrná opatření vedou k naplnění stanovených cílů. Pokud se daná opatření jeví
jako nedostatečná, výchovný poradce doporučí zákonnému zástupci žáka využití
poradenské pomoci školského poradenského zařízení.
 Pokud jsou daná opatření dostatečná, pedagogičtí pracovníci nadále pokračují v jejich
realizaci a úpravách dle potřeb žáka.

Postup školy při tvorbě individuálního vzdělávacího plánu mimořádně nadaného žáka
 Pokud opatření vyplývající z Plánu pedagogické podpory žáka nebudou dostačující,
výchovný poradce doporučí zákonnému zástupci žáka návštěvu školského
poradenského zařízení.
 Škola bezodkladně předá Plán pedagogické podpory školskému poradenskému
zařízení
 Pokud školské poradenské zařízení doporučí vzdělávání žáka dle individuálního
vzdělávacího programu, zákonný zástupce podá žádost o vzdělávání podle
individuálního vzdělávacího programu. Ředitel školy žádost posoudí a v případě
vyhovění žádosti zajistí zpracování IVP.
 Za tvorbu IVP, spolupráci se školským poradenským zařízením a spolupráci se
zákonnými zástupci je odpovědný výchovný poradce. IVP vytváří třídní učitel ve
spolupráci s vyučujícími dotčených předmětů, podklady kontroluje a konzultuje se
školským poradenským zařízením výchovný poradce. IVP vzniká bez zbytečného
odkladu, nejpozději do 1 měsíce od obdržení doporučení.
 S IVP jsou seznámeni všichni vyučující, žák a zákonný zástupce žáka.
 Zákonný zástupce stvrdí seznámení s IVP podpisem informovaného souhlasu. Ostatní
zúčastnění IVP podepíší.
 Poskytování podpůrných opatření třídní učitel ve spolupráci s ostatními vyučujícími
průběžně vyhodnocuje. V případě potřeby učitel daného předmětu za metodické
podpory výchovného poradce individuální vzdělávací plán průběžně aktualizuje
v souladu s vývojem speciálních vzdělávacích potřeb žáka.
Školské poradenské zařízení 1x ročně vyhodnocuje naplňování individuálního
vzdělávacího plánu.
Pokud jsou daná opatření dostatečná, pedagogičtí pracovníci nadále pokračují v jejich
realizaci a úpravách dle potřeb žáka.
 Stejný postup platí, pokud zákonný zástupce žáka vyhledal pomoc školského
poradenského zařízení i bez vyzvání školy.
Postup školy při přeřazení žáka do vyššího ročníku
 Zákonný zástupce žáka požádá o přeřazení do vyššího ročníku
 Ředitel školy jmenuje komisi pro přeřazení žáka do vyššího ročníku.
 Ředitel školy stanoví termín konání zkoušky v dohodě se zákonným zástupcem
 Ředitel školy stanoví obsah, formu a časové rozložení zkoušky.
 Žák vykoná zkoušku před komisí.
 Komise určí hlasováním výsledek zkoušky.
 Škola pořizuje protokol o zkoušce, který je součástí dokumentace žáka ve školní
matrice.
 Ředitel školy sdělí výsledek zkoušky prokazatelným způsobem zákonnému zástupci
žáka.
 V následujících vysvědčeních se na zadní straně uvede, které ročníky žák
neabsolvoval.
Specifikace provádění podpůrných opatření
Metody výuky (pedagogické postupy)
- využívání individuální a skupinové projektové práce, stáže na odborných pracovištích na
podporu rozvoje vědomostí a dovedností, včetně praktických dovedností nadaných žáků,

- pestrá a podnětná výuka, která umožňuje velkou aktivitu, samostatnost a činorodost
(nabídka nestandardních problémových úloh)
- respektování pracovního tempa a zájmů žáka
- podpora hledání dalších možných postupů řešení problémů
- napomáhání osobnostnímu rozvoji těchto žáků, zapojovat je do kolektivních činností,
vést je k rovnému přístupu k méně nadaným spolužákům, k toleranci, ochotě pomáhat
slabším.
Úprava obsahu vzdělávání
- obohacování učiva (dílčích výstupů) nad rámec ŠVP podle charakteru nadání žáka,
- prohloubení učiva, rozšíření a obohacení o další informace,
- zadávání specifických úkolů, projektů (na složitější a abstraktnější úrovni),
- příprava a účast na soutěžích včetně celostátních a mezinárodních kol.
Organizace výuky
- předčasný nástup dítěte ke školní docházce,
- nabídka volitelných vyučovacích předmětů, nepovinných předmětů a zájmových aktivit,
- vnitřní diferenciace žáka v některých předmětech, např. cizí jazyk, volitelné předměty,
- přeřazení mimořádně nadaného žáka do vyššího ročníku bez absolvování předchozího
ročníku na základě zkoušky před komisí
- žáci se účastní olympiád, soutěží nejen školních, ale i regionálních nebo krajských,
- žáci jsou směřováni k zapojení do zájmových aktivit organizovaných školou nebo základní
uměleckou školou.
- spolupráce se sportovním klubem.

c) Vzdělávání žáků s LMP v souladu s RVP ZV dle Přílohy č. 2 pro
žáky s LMP
Vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením (od 3. stupně podpory – Doporučení vydá
školské poradenské zařízení) se minimální doporučené očekávané ročníkové výstupy
rozpracují do IVP s přihlédnutím ke speciálním vzdělávacím potřebám žáka.
Vyučující nastaví očekávané výstupy v daných předmětech na základě minimální doporučené
úrovně očekávaných výstupů z RVP ZV 01. 09. 2016, viz Příloha č.1
Viz. RVP ZV 1. 9. 2016.
Žáci, kteří budou k datu 1. 9. 2016 na druhém stupni a doposud se vzdělávali podle ŠVP
vytvořeného v souladu s Přílohou 2 upravující vzdělávání žáků s LMP, dokončí základní
vzdělávání podle takto vytvořeného ŠVP (tedy budou i nadále vzděláváni podle Přílohy 2
upravující vzdělávání žáků s LMP), a to v souladu s čl. 6 Opatření ministryně školství,
mládeže a tělovýchovy, kterým se mění RVP ZV ze dne 22. února 2016.

2. Učební plán – úprava v předmětu Český jazyk a literatura



předmět Speciálně pedagogická péče - naše škola tento předmět nemá zařazený
v ŠVP.
předmět Český jazyk a literatura na I. stupni se mění na 33 hodin týdně

Učební plán školy - ZŠ Nechanice
První stupeň základního vzdělávání

RVP Oblast

RVP Obor

Jazyk a jazyková
komunikace

Český jazyk a literatura

Matematika a její
aplikace
Informační a
komunikační
technologie

Matematika a její
aplikace

Člověk a jeho svět

Člověk a jeho svět

Umění a kultura

Cizí jazyk

Informačnáí a
komunikační technologie

Hudební výchova
Výtvarná výchova

Člověk a zdraví

Výchova ke zdraví
Tělesná výchova

Člověk a svět práce
Disponibilní hodinová
dotace
Průřezová témata
Celkem hodin v 1.- 5.
ročníku
Ročníková maxima

Člověk a svět práce

RVP
hodiny

ŠVP - hodiny

ŠVP
hodiny

1.
Ročník

2.
Ročník

3.
Ročník

4.
Ročník

5.
ročník

Kontrola

Český jazyk

40

8

9

9

7

7

40

Anglický jazyk

9

0

0

3

3

3

9

20

Matematika

25

5

5

5

5

5

25

1

Informatika

1

0

0

0

0

1

1

Prvouka

7

2

3

2

0

0

7

Vlastivěda

4

0

0

0

2

2

4

Přírodověda

4

0

0

0

2

2

4

Hudební výchova

5

1

1

1

1

1

5

Výtvarná výchova

7

1

1

1

2

2

7

10

Tělesná výchova

11

2

2

2

3

2

11

5

Pracovní činnosti

5

1

1

1

1

1

5

20

22

24

26

26

118

22

22

26

26

26

33
9

12

12
0

16

čj7, mat5, vl+př3 ,tv1,

P

P

118

118

Učební plán školy - ZŠ Nechanice
Druhý stupeň základního vzdělávání
ŠVP - předmět

ŠVP
hodiny

RVP Oblast

RVP Obor

Jazyk a jazyková
komunikace

Český jazyk a literatura

15

Český jazyk

18

5

4

5

4

18

Cizí jazyk

12

Anglický jazyk

12

3

3

3

3

12

Matematika a její aplikace

Matematika a její aplikace

15

Matematika

18

5

4

4

5

18

Informační a komunikační
technologie

Informačnáí a komunikační
technologie

1

Informatika

3

1

1

1

0

3

Člověk a společnost

Dějepis

11

Dějepis

8

2

2

2

2

8

Výchova k občanství

4

1

1

1

1

4

Fyzika

8

2

2

2

2

8

Chemie

Chemie

4

0

0

2

2

4

Přírodopis

Přírodopis

6

2

2

0

2

6

Zeměpis

Zeměpis

7

2

2

1

2

7

Hudební výchova

Hudební výchova

4

1

1

1

1

4

Výtvarná výchova

6

2

2

1

1

6

Výchova ke zdraví

2

1

1

0

0

2

Tělesná výchova

8

2

2

2

2

8

Člověk, podpora a ochrana
zdraví

2

0

0

2

0

2

Pracovní činnosti

4

1

1

1

1

4

Volitelné předměty

8

0

2

3

3

8

30

30

31

31

122

30

30

32

32

RVP
hodiny

Občanská výchova
Člověk a příroda

Umění a kultura

Fyzika

Výtvarná výchova
Člověk a zdraví

Výchova ke zdraví

21

10
10

Tělesná výchova

Člověk a svět práce

Člověk a svět práce

3

ČJ 3, M 3, Inf 2, Čl a
spol.1,Čl. a přír.4,Čl. a
Zdr.2,Čl. a svět p.1, Volitelné
předměty 8 (NJ2 od 7.roč,)

Disponibilní hodinová
dotace

24

Průřezová témata

P

P

122

122

Celkem hodin v 6. - 9.
ročníku

6.
7.
8.
9.
Kontrola
Ročník Ročník Ročník Ročník

ročníková maxima

3. Učební osnovy – úprava v předmětu Chemie
V učebních osnovách vyučovacího předmětu, který vychází ze vzdělávacího oboru Chemie,
se upravuje terminologie klasifikace jedovatých látek v souladu s platnými předpisy tak,
jak je uvedeno v učivu vzdělávacího oboru Chemie (H- a P- věty, piktogramy a jejich
význam).

Očekávané výstupy RVP
CH-9-1-02
Žák pracuje bezpečně s
vybranými dostupnými a
běžně používanými
látkami a hodnotí jejich
rizikovost; posoudí
nebezpečnost vybraných
dostupných látek, se
kterými zatím pracovat
nesmí

Očekávané
ŠVP
Žák:

výstupy

Na základě
piktogramů posoudí
nebezpečnost látky,
H-věty, P-věty

Učivo

Pozorování,
pokus a
bezpečnost
práce

Mezipředmětové
vztahy
ročník
Průřezová
témata

8., 9.

Příloha č.1 Charakteristika ŠVP - zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami (Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů
v rámci podpůrných opatření)
Příloha č.2 Plán pedagogické podpory (PLPP)
Příloha č. 3 Individuální vzdělávací plán (IVP)

