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A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

Název programu: 
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a Mateřské školy Viničné Šumice 
S účinností od: 1. 9. 2007,  
Název školy: Základní škola a Mateřská škola Viničné Šumice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace 
Adresa školy: Viničné Šumice 42, 664 06 
Jméno ředitele: Mgr. Olga Růžičková 
Kontakty:  skola@skolavinicnesumice.cz, tel. 544 250 956, 739 042 943 
Zřizovatel: Obec Viničné Šumice, Viničné Šumice 23, 664 06, tel. 544 250 931 
IČO:  49458884 
IZO:  102179859   
RED-IZO  600110991 
Koordinátor: Mgr. Olga Růžičková 
Verze 1.  projednána pedagogickou radou:   1. 9. 2010 č. j. 47/10 

projednána ve školské radě:   15. 9. 2010 
Verze 2. projednána pedagogickou radou:   31. 8. 2012,  č. j.190/12 

projednána ve školské radě:   14. 9. 2012 
Verze 3.  projednána pedagogickou radou:   19. 6. 2013,  č. j. 152/13 

projednána ve školské radě:   25. 6. 2013 
předložena zřizovateli:    14. 8. 2013 

Verze 4. projednána pedagogickou radou:  17. 6. 2015 č. j. 110/15    s účinností od 1. 9. 2015 
  předložena školské radě k vyjádření:   

předložena zřizovateli:   24. 7. 2015 
  

Dodatek č. 1: projednán pedagogickou radou:  8. 6. 2016 č. j. 122/16    s účinností od 1. 9. 2016 
  projednána ve školské radě:    
  předložena zřizovateli:     
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C. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 

____________________________________________________________________________________________________ 
 

 
3. VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ NADANÝCH a MIMOŘÁDNĚ 
NADANÝCH 
 
3.1 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami = žáci s přiznanými podpůrnými opatřeními nebo žáci s podpůrnými 
opatřeními prvního až pátého stupně. 
 
Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení plánu pedagogické podpory (PLPP) a individuálního vzdělávacího plánu (IVP) žáka se 
SVP. 

PLPP sestavuje třídní učitel nebo učitel konkrétního vyučovacího předmětu za pomoci výchovného poradce. PLPP má písemnou podobu. 
Před jeho zpracováním budou probíhat rozhovory s jednotlivými vyučujícími, s cílem stanovení např. metod práce s žákem, způsobů kontroly 
osvojení znalostí a dovedností. Výchovný poradce stanoví termín přípravy PLPP a organizuje společné schůzky s rodiči, pedagogy, vedením školy 
i žákem samotným. Plán pedagogické podpory zahrnuje zejména popis obtíží a speciálních vzdělávacích potřeb žáka, podpůrná opatření prvního 
stupně, stanovení cílů podpory a způsobu vyhodnocování naplňování plánu. Plán pedagogické podpory škola průběžně aktualizuje v souladu s 
vývojem speciálních vzdělávacích potřeb žáka. PLPP obsahuje popis obtíží a specifických potřeb podpůrných opatření 1. stupně, cíle podpory. 
Třídní učitel 3 měsíce pracuje se žákem na základě PLPP. Nejpozději po třech měsících učitel vyhodnotí, zda došlo ke zlepšení, pokud ano, 
pracuje nadále stejným způsobem. Pokud ne, odesílá žáka do školského poradenského zařízení (ŠPZ). ŠPZ do 3 měsíců dítě vyšetří a výsledek – 
doporučení – odešle škole. Pokud zůstávají opatření jako v 1. stupni, dosud poskytovaná podpora pokračuje. Pokud je žák přeřazen do vyššího 
stupně, škola vypracuje individuální vzdělávací plán (IVP). 
 

IVP - Zpracování a provádění individuálního vzdělávacího plánu zajišťuje ředitel školy, která pověří jeho sestavením třídního učitele. Ten 
spolupracuje s výchovným poradcem a speciálním logopedem. IVP se zpracovává ve spolupráci se školským poradenským zařízením, žákem a 
zákonným zástupcem žáka, není-li žák zletilý.  
Obsahuje údaje o skladbě druhů a stupňů podpůrných opatření poskytovaných v kombinaci s tímto plánem, identifikační údaje žáka a údaje o 
pedagogických pracovnících podílejících se na vzdělávání žáka. V individuálním vzdělávacím plánu jsou dále uvedeny zejména informace o: 
a) úpravách obsahu vzdělávání žáka, 
b) časovém a obsahovém rozvržení vzdělávání, 
c) úpravách metod a forem výuky a hodnocení žáka, 
d) případné úpravě výstupů ze vzdělávání žáka. 
IVP dále obsahuje jméno pedagogického pracovníka školského poradenského zařízení, se kterým škola spolupracuje při zajišťování speciálních 
vzdělávacích potřeb žáka.  Individuální vzdělávací plán je zpracován bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce ode dne, kdy škola 
obdržela doporučení a žádost zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka. IPV může být doplňován a upravován v průběhu celého školního roku 
podle potřeb žáka. 
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Škola seznámí s IVP všechny vyučující žáka a současně žáka a zákonného zástupce žáka, který tuto skutečnost potvrdí svým podpisem. 
Poskytování vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu lze pouze na základě písemného informovaného souhlasu zákonného zástupce 
žáka. 
Školské poradenské zařízení ve spolupráci se školou sleduje a nejméně jednou ročně vyhodnocuje naplňování IVP a poskytuje žákovi, zákonnému 
zástupci žáka a škole poradenskou podporu. V případě nedodržování opatření uvedených v IVP informuje o této skutečnosti ředitele školy. 
 
Zodpovědné osoby a jejich role v systému péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 
V naší škole pracuje Školní poradenské pracoviště, které je tvořeno výchovným poradcem (speciální pedagog Mgr. Olga Růžičková), který 
zároveň koordinuje jeho činnost a dále školním speciálním pedagogem (Mgr. Hana Kleisová). Pověřeným pedagogickým pracovníkem naší školy, 
který odpovídá za spolupráci se školským poradenským zařízením v souvislosti s doporučením podpůrných opatření žákovi se speciálními 
vzdělávacími potřebami je O. Růžičková. 
 
Specifikace provádění podpůrných opatření a úprav vzdělávacího procesu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
Jako podpůrná opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou v naší škole využívána podle doporučení školského poradenského 
zařízení a přiznaného stupně podpory zejména: 
 
a) v oblasti metod výuky: 
- 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. 
 
b) v oblasti 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. 
 
c) zařazení předmětů speciálně pedagogické péče. 
Jako podpůrná opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou v naší škole zařazeny podle doporučení školského poradenského 
zařízení a přiznaného stupně podpory předměty speciálně pedagogické péče, které jsou zaměřeny ve druhém stupni na nápravy v oblasti 
logopedických obtíží, řečové výchovy, specifických poruch učení, rozvoj grafomotorických dovedností, rozvoj vizuálně percepčních dovedností, 
na nácvik sociální komunikace. Vzdělávací obsah těchto předmětů přizpůsobujeme vzdělávacím možnostem a předpokladům žáka s přiznanými 
podpůrnými opatřeními v rámci IVP. 
Osnovy předmětů speciálně pedagogické péče jsou v ŠVP vytvářeny podle specifik obtíží žáků, škola dodržuje nejvyšší počet povinných 
vyučovacích hodin, případně využívá jejich dělení. 
Pozn.: 
Pod pojmem „speciálně pedagogická intervence“ se rozumí zajištění předmětů speciálně pedagogické péče pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními, které jsou zaměřeny na oblast logopedických obtíží, řečové 
výchovy, nácviku sociální komunikace, zrakové stimulace apod. 
Pod pojmem „pedagogická intervence“ se rozumí vzdělávání žáka s přiznanými podpůrnými opatřeními ve vyučovacích předmětech, v nichž je třeba zlepšit jeho výsledky učení, případně kompenzovat nedostatečnou 
domácí přípravu na výuku. 
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3.2 Vzdělávání 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 považuje žák, jehož rozložení schopností dosahuje mimořádné úrovně při vysoké tvořivosti v celém okruhu 
činností nebo v jednotlivých oblastech rozumových schopností. 
 
Pojetí a systém péče o nadané a mimořádně nadané žáky ve škole 

Škola vytváří podmínky k co největšímu využití potenciálu každého žáka s ohledem na jeho individuální možnosti, totéž v plné míře i pro 
vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných. Výuka žáků probíhá tak, aby byl stimulován rozvoj jejich potenciálu včetně různých druhů 
nadání a aby se tato nadání mohla ve škole projevit a pokud možno i uplatnit a dále rozvíjet. Způsob vzdělávání vychází důsledně z principu 
nejlepšího zájmu žáka. 
Škola využívá pro podporu nadání a mimořádného nadání podpůrných opatření podle individuálních vzdělávacích potřeb žáků v rozsahu prvního 
až čtvrtého stupně podpory. 
Při vyhledávání nadaných a mimořádně nadaných žáků je třeba věnovat pozornost i žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. 
 
Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování PLPP nadaného a mimořádně nadaného žáka 
PLPP sestavuje třídní učitel nebo učitel konkrétního vyučovacího předmětu za pomoci výchovného poradce. PLPP má písemnou podobu. Před 
jeho zpracováním budou probíhat rozhovory s jednotlivými vyučujícími, s cílem stanovení např. metod práce s žákem, způsobů kontroly osvojení 
znalostí a dovedností. Výchovný poradce stanoví termín přípravy PLPP a organizuje společné schůzky s rodiči, pedagogy, vedením školy i žákem 
samotným. 

 
Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování IVP mimořádně nadaného žáka 
Individuální vzdělávací plán mimořádně nadaného žáka sestavuje třídní učitel ve spolupráci s učiteli vyučovacích předmětů, ve kterých se 
projevuje mimořádné nadání žáka, s výchovným poradcem a školským poradenským zařízením. IVP mimořádně nadaného žáka má písemnou 
podobu a při jeho sestavování spolupracuje třídní učitel s rodiči mimořádně nadaného žáka. Práce na sestavní IVP jsou zahájeny okamžitě po 
obdržení doporučení školského poradenského zařízení. IVP je sestaven nejpozději do jednoho měsíce od obdržení doporučení školského 
poradenského zařízení. Součástí IVP je termín vyhodnocení naplňování IVP a může též obsahovat i termín průběžného hodnocení IVP, je-li to 
účelné. IVP může být zpracován i pro kratší období než je školní rok. IVP může být doplňován a upravován v průběhu školního roku. 
Výchovný poradce zajistí písemný informovaný souhlas zákonného zástupce žáka, bez kterého nemůže být IVP prováděn. Výchovný poradce po 
podpisu IVP zákonným zástupcem žáka a získání písemného informovaného souhlasu zákonného zástupce žáka předá informace o zahájení 
poskytování podpůrných opatření podle IVP zástupci ředitele školy, který je zaznamená do školní matriky. 
 
Pravidla pro zapojení dalších subjektů do systému péče o nadané a mimořádně nadané žáky školy 
Při vzdělávání nadaných či mimořádně nadaných žáků naše škola spolupracuje s PPP, lze navázat spolupráci s Menzou ČR. Pedagogové naší školy 
se vzdělávají v této problematice v rámci jejich DVPP. 

 
Specifikace provádění podpůrných opatření a úprav vzdělávacího procesu nadaných a mimořádně nadaných žáků 

- předčasný nástup dítěte ke školní docházce, 
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- vzdělávání skupiny mimořádně nadaných žáků v jednom či více vyučovacích předmětech, 
- účast žáka na výuce jednoho nebo více vyučovacích předmětů ve vyšších ročnících školy, 
- občasné (dočasné) vytváření skupin pro vybrané předměty s otevřenou možností volby na straně žáka, 
- obohacování vzdělávacího obsahu, 
- zadávání specifických úkolů, projektů, 
- příprava a účast na soutěžích včetně celostátních a mezinárodních kol, 
- nabídka volitelných vyučovacích předmětů, nepovinných předmětů a zájmových aktivit. 

 
Zodpovědné osoby a jejich role v systému péče o nadané a mimořádně nadané žáky 
Třídní učitel, výchovný poradce, speciální pedagog, péče o nadané a mimořádně nadané žáky je koordinována výchovným poradcem. 
 
 
3.3  Podpůrná opatření 
 
3.3.1 PODPŮRNÁ OPATŘENÍ PRVNÍHO STUPNĚ 
Podpůrná opatření prvního stupně uplatňuje škola bez doporučení školského poradenského zařízení na základě plánu pedagogické podpory 
(PLPP), který škola zpracuje před zahájením poskytování podpůrných opatření prvního stupně. 

Žákům, u kterých se projevuje potřeba úprav ve vzdělávání, škola poskytuje tato podpůrná opatření prvního stupně úpravou metod, organizace a 
hodnocení vzdělávání. Tato opatření slouží ke kompenzaci mírných obtíží, u nichž je možné mírnými úpravami v režimu školní výuky dosáhnout 
zlepšení.  

Škola používá takové metody a formy práce, které podporují kvalitu poznávání žáka, osvojování učiva, respektují míru nadání žáka a jeho 
specifika. Dále škola může provést úpravu obsahu a výstupů vzdělávání, úpravu organizace výuky. Tyto úpravy pak jsou uvedeny v plánu 
pedagogické podpory, který je vytvořen třídním učitelem na základě zjištěných specifických potřeb žáka.  

Poskytování podpůrných opatření prvního stupně škola průběžně aktualizuje podle vývoje specifických potřeb žáka a vyhodnocuje. Také je možno 
využití různých forem hodnocení s důrazem na podporu vědomostí a dovedností žáka.  

Nejpozději po 3 měsících od zahájení poskytování podpůrných opatření poskytovaných na základě plánu pedagogické podpory škola vyhodnotí, 
zda podpůrná opatření vedou k naplnění stanovených cílů. Není-li tomu tak, doporučí škola zletilému žákovi nebo zákonnému zástupci žáka 
využití poradenské pomoci školského poradenského zařízení. Do doby zahájení poskytování podpůrných opatření druhého až pátého stupně na 
základě doporučení školského poradenského zařízení poskytuje škola podpůrná opatření prvního stupně na základě plánu pedagogické podpory.  

S plánem pedagogické podpory seznámí škola žáka, zákonného zástupce žáka, všechny vyučující žáka a další pedagogické pracovníky podílející 
se na provádění tohoto plánu. Plán obsahuje podpis osob, které s ním byly seznámeny. 

Podpůrná opatření prvního stupně slouží ke kompenzaci mírných obtíží ve vzdělávání žáka (např. pomalejší tempo práce, drobné obtíže ve čtení, 
psaní, počítáni, problémy se zapomínáním, drobné obtíže v koncentraci pozornosti atd.), u nichž je možné prostřednictvím mírných úprav v režimu 
školní výuky a domácí přípravy dosáhnout zlepšení; zahrnují také podporu žáků z důvodů akcelerovaného vývoje školních dovedností. 

Úpravy ve vzdělávání žáka navrhují pedagogičtí pracovníci, přitom spolupracují s pedagogickým pracovníkem poskytujícím poradenské služby ve 
škole (dále jen „poradenský pracovník školy") a zletilým žákem nebo zákonným zástupcem žáka. Obtíže žáka jsou dále vyvolané zejména aktuálně 
nepříznivým zdravotním nebo psychickým stavem, případně se jedná o dlouhodobé problémy malého rozsahu a intenzity. Škola zohledňuje 
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sociální status, vztahovou síť žáka a jeho sociální a rodinné prostředí. Pokud žák dochází do školského zařízení, které se podílí na vzdělávání žáka 
(zejména v případě zájmového vzdělávání) a charakter jeho obtíží to vyžaduje, informuje škola tato zařízení o charakteru podpory žáka školou, tak 
aby i tato zařízení respektovala vzdělávací potřeby žáka.  

 

3.3.2 PODPŮRNÁ OPATŘENÍ DRUHÉHO STUPNĚ 
Pokud k naplnění vzdělávacích potřeb žáka nepostačuje poskytování podpůrných opatření prvního stupně, doporučí škola žákovi využití 
poradenské pomoci školského poradenského zařízení za účelem posouzení jeho speciálních vzdělávacích potřeb.  

Škola pro žáky zařazené do tohoto stupně podpory nabízí úpravu metod výuky i domácí přípravy. Respektuje míru nadání a jeho specifika, 
využívá metody, které rozvíjejí myšlení paměť, pozornost, vnímání, motoriku, podporuje připravenost na praktické předměty. Zaměřuje se na 
podporu oslabených kompetencí žáka. 

Umožní obohacení školních výstupů školního vzdělávacího programu nad rámec učiva vyučovacích předmětů pro nadané a mimořádně nadané 
žáky. Škola zajistí úpravu obsahu a výstupů vzdělávání v těch oblastech, které žák vzhledem ke svým vzdělávacím potřebám nemůže zvládnout. 
Obsah vzdělávání škola provádí na základě doporučení školského poradenského zařízení. 

Škola také nabízí úpravu organizace a průběhu vzdělávání, speciální učební a kompenzační pomůcky a postupy, softwarové vybavení, IT 
vybavení. Organizace a podmínky výuky jsou definovány v IVP. Škola může zajistit různé formy hodnocení, jejichž kritéria respektují charakter 
obtíží žáka, včetně jeho nadání nebo mimořádného nadání. 

 
3.3.3 PODPŮRNÁ OPATŘENÍ TŘETÍHO STUPNĚ 
Použití opatření je podmíněno stanovením podpůrných opatření školským poradenským zařízením. 
Škola může nabídnout žákovi znatelné úpravy metod a výuky, úpravy ve strategiích práce s učivem, úpravy v podmínkách a postupech školní 
práce a domácí přípravy. 
Škola uplatňuje všechny vhodné metody výuky popsané v předchozích stupních podpůrných opatření, zaměřuje se na podporu kompetencí žáka, 
které pomáhají překonávat bariéry v jeho vzdělávání. Metody se zaměřují na podporu oslabených či nefunkčních dovedností žáka, na rozvoj 
řečových a poznávacích funkcí, podporují sociální začlenění a akceptace těchto žáků spolužáky. 
Škola zajistí úpravu obsahu a výstupů vzdělávání v těch oblastech, které žák vzhledem ke svým vzdělávacím potřebám nemůže zvládnout. Obsah 
se upravuje v závislosti na struktuře a charakteru speciálních vzdělávacích potřeb žáků a na základě doporučení školského poradenského zařízení. 
Pro nadané a mimořádně nadané žáky škola umožní obohacování výstupů nad rámec školního vzdělávacího programu. 
Škola dále nabízí speciální učební a kompenzační pomůcky a postupy, softwarové vybavení, IT vybavení. 
Organizace a podmínky výuky jsou definovány v individuálním vzdělávacím plánu. 
Podpůrná opatření zahrnují využívání asistenta pedagoga. 
Škola může zajistit různé formy hodnocení, jejichž kritéria respektují charakter obtíží žáka, včetně jeho nadání nebo mimořádného nadání. 
 
3.3.4 PODPŮRNÁ OPATŘENÍ ČTVRTÉHO STUPNĚ 
Použití opatření je podmíněno stanovením podpůrných opatření školským poradenským zařízením na základě diagnostiky speciálních 
vzdělávacích potřeb žáka. 

Škola může nabídnout žákovi významné úpravy metod a výuky, úpravy výstupů ze vzdělávání, se zřetelem kompenzace důsledků zdravotního 
postižení. Škola přihlíží k aktuálnímu zdravotnímu stavu žáka. Žák je ve třídě vzděláván s podporou individuálně vzdělávacího plánu. 
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Podpůrná opatření zahrnují využívání asistenta pedagoga. 

U mimořádně intelektového nadání škola umožní obohacování učiva nad rámec předmětů a vzdělávacích oblastí školního vzdělávacího plánu. 

Škola dále nabízí speciální učební a kompenzační pomůcky a postupy, softwarové vybavení, IT vybavení. 

Škola může zajistit různé formy hodnocení, jejichž kritéria respektují charakter obtíží žáka, včetně jeho nadání nebo mimořádného nadání. 
Hodnocení zohledňuje specifické nároky na činnost žáka, podporuje sebehodnocení a motivaci ke vzdělávání. 

Použití podpůrného opatření ve čtvrtém stupni je podmíněno stanovením podpůrných opatření školským poradenským zařízením na základě 
diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb žáka (včetně vyjádření lékařů a dalších odborníků), případně vychází z vyhodnocení účinnosti nižších 
stupňů podpůrných opatření poskytovaných žákovi. Charakter speciálních vzdělávacích potřeb žáka ve vzdělávání již vyžaduje významné úpravy 
v metodách a v organizaci vzdělávání, úpravy v obsahu vzdělávání, dále možnost úprav výstupů ze vzdělávání, se zřetelem k rozvíjení schopností 
a dovedností žáka, ke kompenzaci důsledků zdravotního postižení. Vždy se přihlíží k aktuálnímu zdravotnímu stavu žáka. Žák je vzděláván s 
podporou individuálního vzdělávacího plánu. Do IVP žáka jsou zařazeny také předměty speciálně pedagogické péče, zaměřené na konkrétní 
potřeby žáka ve vztahu k typu jeho obtíží, druhu postižení a k jeho projevům. Podpůrná opatření tohoto stupně jsou určena zejména pro žáky se 
závažnými poruchami chování, se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, s těžkým zrakovým nebo sluchovým postižením, se závažnými 
vadami řeči, s poruchami autistického spektra, se závažným tělesným postižením. Dále mimořádně nadané žáky, kteří vyžadují výraznou 
individualizaci vzdělávání nad rámec příslušného stupně vzdělání, dosahují mimořádných výsledků a vyžadují i úpravy ve formách vzdělávání. 

 

3.3.5 PODPŮRNÁ OPATŘENÍ PÁTÉHO STUPNĚ 
Použití podpůrného opatření v pátém stupni je podmíněno předchozím stanovením podpůrných opatření školským poradenským zařízením na 
základě diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb. Charakter speciálních vzdělávacích potřeb žáka vyžaduje nejvyšší míru přizpůsobení 
organizace, průběhu a obsahu vzdělávání, podporu rozvoje schopností a dovedností žáka a kompenzaci důsledků jeho zdravotního postižení. 
Organizace vzdělávání žáka a volba metod výuky plně akceptuje zdravotní stav žáka a omezení, která z něho vyplývají. Je určen výhradně žákům s 
nejtěžšími stupni zdravotních postižení, zpravidla souběžným postižením více vadami, vyžadujících vysokou úroveň podpory, zohledněný v 
úpravách organizace, obsahu, forem a metod vzdělávání; volba podpůrných opatření plně respektuje možnosti a omezení žáka při výběru 
vzdělávacích obsahů a metod, hodnocení výsledků vzdělávání žáka. Vzdělávání žáka v tomto stupni zpravidla vyžaduje úpravu pracovního 
prostředí. V případě potřeby je možné využívat komunikační systémy neslyšících a hluchoslepých osob nebo prostředky alternativní nebo 
augmentativní komunikace. Žáci jsou obvykle vzděláváni s podporou asistenta pedagoga, speciálního pedagoga a druhého pedagogického 
pracovníka, často s přítomností další osoby důležité pro podporu žáka. Výuka je realizována speciálními pedagogy, případně s jejich intenzivní 
podporou. 
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UČEBNÍ PLÁN 

 

Učební plán po ročnících a předmětech 
Ročník     1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník     

Vzdělávací oblast Vzdělávací 
obor 

Vyučovací 
předmět 

Rámcový 
učební 
plán 

Disponibilní 
časová 
dotace 

Rámcový 
učební 
plán 

Disponibilní 
časová 
dotace 

Rámcový 
učební 
plán 

Disponibilní 
časová 
dotace 

Rámcový 
učební 
plán 

Disponibilní 
časová 
dotace 

Rámcový 
učební 
plán 

Disponibilní 
časová 
dotace 

Celkový 
počet 
min. 
čas. 

dotace 

Celkový 
počet 

disponib. 
hodin 

Jazyk a jazyková komunikace 

Český 
jazyk a 

literatura 
Český jazyk 7 1 7 1 7 2 7 1 5 2 33 5+2 

Cizí jazyk Anglický 
jazyk - 1 - 1 3 - 3 - 3 - 9 2 

Matematika a její aplikace 
Matematika 

a její 
aplikace 

Matematika 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 20 5 

Informační a komun. technologie 
Informační 
a komun. 

technologie 
Informatika - - - - - - - - 1 - 1 - 

Člověk a jeho svět Člověk a 
jeho svět 

Prvouka 2 - 2 - 2 - - - - - 

12 

0 
Přírodověda - - - - - - 2 - 1 1 1 
Vlastivěda - - - - - - 1 1 2 - 1 

Umění a kultura 

Hudební 
výchova 

Hudební 
výchova 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 

12 
0 

Výtvarná 
výchova 

Výtvarná 
výchova 1 - 1 - 1 - 2 - 2 - 0 

Člověk a zdraví 
Tělesná 
výchova 

Tělesná 
výchova 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 10 0 

Člověk a svět práce Člověk a 
svět práce 

Pracovní 
činnosti 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 5 0 

Celková povinná časová 
dotace 

  
                      102 16 

Počet hodin v ročníku 21   21   24   26   26   

Maximální počet hodin v ročníku 22   22   26   26   26   
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Poznámky k učebnímu plánu: 
V Učebním plánu byl upraven počet hodin vyučovacího předmětu, který vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura úpravou počtu 
hodin čerpaných ze vzdělávací oblasti Jazyka jazyková komunikace a počtu čerpaných disponibilních hodin – 5. ročník: 5 + 2 hodiny. 
 
 
 
 
 
 

E. UČEBNÍ OSNOVY 

 
I. ČESKÝ JAZYK 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

Charakteristika předmětu 
 
Časové vymezení předmětu 
 

Vyučovací předmět má časovou dotaci 7 hodin + 1 disponibilní hodina v 1. ročníku, 7 hodin + 1 disponibilní hodina ve 2. ročníku, 7 hodin + 2 
disponibilní hodiny ve 3. ročníku, 7 hodin + 1 disponibilní hodina ve 4. ročníku a 5 hodin + 2 disponibilní hodiny týdně v 5. ročníku. 
 


