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ZÁPIS
ZE SETKÁNÍ VÝCHOVNÝCH PORADCŮ A ŘEDITELŮ ŠKOL
okresu Český Krumlov, které se konalo

20. září 2016
Poděkování ředitelům škol za zaslání doplněných ŠVP, informací o speciálních a kompenzačních pomůckách, které má
škola k dispozici, o pedagogických pracovnících, kteří budou zajišťovat komunikaci se ŠPZ, zabezpečovat předměty
speciálně pedagogické péče na škole, seznamy žáků vedených v režimu integrace a integrace s ASP.
Je plánováno také Setkání ředitelek a vedoucích učitelek MŠ, pozvánka pro informaci ohledně termínu bude zaslána i
ředitelům ZŠ.

Setkání bylo zaměřeno na změny v legislativě od 1. 9. 2016 a konkrétní postupy při poskytování podpůrných opatření
ve škole a v PPP.
Individuální vzdělávací plán IVP
 Příloha č. 2 k vyhlášce 27/2016
 Vypracování, kontroly, hodnocení
 Termín odevzdání hodnocení IVP za školní rok 2015/16 do 14. 10. 2016
 Termín odevzdání IVP pro školní rok 2016/17 do 20. 10. 2016 – jedná se o žáky, kterým platí zpráva z vyšetření
a posudek ještě v letošním školním roce. U nových návrhů na IVP platí již nová legislativa a budeme je řešit
v průběhu školního roku.
 Formulář k vyplnění je na www stránkách
http://pppcb.cz/index.php?stranka=clanek&parent=2&kategorie=117, včetně průvodce k vyplnění
Plán pedagogické podpory PLPP
 Příloha č. 3 k vyhlášce 27/2016
 Zpracovává škola
 ŠPZ bude vyžadovat od školy při žádosti rodičů o vyšetření (PLPP bude přílohou ke Sdělení školy – nový tiskopis)
 Formulář k vyplnění je na www stránkách
http://pppcb.cz/index.php?stranka=clanek&parent=2&kategorie=117, včetně průvodce k vyplnění
 Metodika pro nastavování podpůrných opatření ve školách ve spolupráci se ŠPZ (Zapletalová, Mrázková); ke
stažení na www.msmt.cz/file/38983/ nebo www.nuv.cz/t/in (v sekci Analýzy a studie), tamtéž ke stažení i příklad
vyplněného PLPP.
Maturanti
 Postup je platný i nadále – dle novely vyhl.177/2009 do 30.9.2018. Upravovat se bude uzpůsobení podmínek
zkoušek pro přijímaní žáků na střední školy.
Metodická podpora
 Katalogy podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu zdravotního nebo sociálního
znevýhodnění - ucelený manuál, vnitřně členěný na osm částí, jenž přináší žákům s potřebou podpůrných
opatření, jejich vyučujícím, ale i rodičům ucelený přehled možných prostředků podpory ve vzdělávání
 Tištěná verze k zapůjčení v PPP
 Elektronická verze - http://katalogpo.upol.cz/
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami – lehké mentální postižení
 Diagnostiku LMR provádí PPP



Do SPC předává PPP klienta až po ukončení diagnostiky a za předpokladu, že s tím rodiče souhlasí

Vzdělávání žáků nadaných
 Legislativa: Školský zákon § 17 - § 18, vyhl. 27/2016, § 27 - §31
 Krajští koordinátoři péče o nadané: Mgr. Michaela Radimská, psycholog, pracoviště Český Krumlov
(michaela.radimska@pppcb.cz, tel. 380 711 505, 724 017 249), PhDr. Miloslava Janoušková, psycholog,
pracoviště Tábor, Mgr. Radka Cidlíková, speciální pedagog, pracoviště Tábor, PhDr. Martina Kolářová, speciální
pedagog, pracoviště České Budějovice
 Nadání: intelektové (i zde můžeme rozlišit např. přírodovědné, jazykové, matematické nadání), pohybové,
umělecké
 Postup obdobný jako u ostatních speciálních vzdělávacích potřeb
 PPP posuzuje nadání intelektové, ostatní typy nadání posuzují odborníci v příslušné oblasti, PPP vychází z jejich
posudku
 Dosud poradnu navštěvují hlavně žáci s tzv. dvojí výjimečností (nadání + poruchy učení, porucha pozornosti,
poruchy autistického spektra…). Nadaného žáka není vždy snadné rozpoznat, navíc jsou stále rozšířené některé
mýty o nadaných (např. že nadané dítě „školu zvládne tak nějak samo“; má-li dítě obtíže ve škole, je třeba se
soustředit hlavně na jejich zvládnutí a rozvíjení nad rámec do té doby není na místě; zvyšování nároků je pro
dítě nespravedlivé). Nadaný žák však potřebuje své nadání rozvíjet, školní docházka si žádá mnoho času a
energie – představa rozvoje pouze mimo školu je neudržitelná
 Některé tipy na získání dalších informací:
o www.youtube.com – Šárka Portešová, Jak poznat nadání?
o NIDV – kurz Vyhledávání a identifikace nadání (součást vzdělávacího programu realizovaného ve
spolupráci s MENSA ČR), říjen/listopad 2016, www.nidv.cz
o www.talentovani.cz
o www.nuv.cz/t/nadani
o deti.mensa.cz (mj. záložka „tipy pro Vás“)
o www.debrujar.cz (spíše tipy pro další práci s dětmi, tipy pro děti – volný čas, kluby)
Vzdělávání cizinců
 Je potřeba vyčerpat nejprve všechny podpory vyplývající z paragrafu 20 Školského zákona, na PPP se obracet
v případě, že byly všechny možnosti vyčerpány a žák se stává žákem se speciálními vzdělávacími potřebami
 Centrum pro integraci cizinců – řeší zejména otázky migrantů
Reedukace v rámci PPP
 PPP aktuálně z personálních důvodů dočasně přerušila reedukace v rámci PPP, na konkrétních postupech se
budou pracovníci PPP domlouvat se zástupci škol, třídními učiteli konkrétních žáků.

Předem děkujeme za spolupráci a součinnost.
Mgr. Jakub Průcha
vedoucí pracoviště

