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3.3 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Specifikace provádění podpůrných opatření a úprav vzdělávacího procesu žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami
v oblasti úpravy obsahu vzdělávání
V souladu s vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami a žáků nadaných, se výstupy minimální doporučené úrovně využijí v případě
podpůrných opatření od třetího stupně pouze u žáků s lehkým mentálním postižením.
Výstupy, upravené v IVP žáků s lehkým mentálním postižením na základě minimální
doporučené úrovně v rámci podpůrných opatření, jsou na vyšší úrovni než očekávané výstupy
stanovené v RVP ZŠS.
Na úrovni IVP je možné na doporučení ŠPZ (v případech stanovených Přílohou č. 1 vyhlášky
č. 27/2016 Sb.) v rámci podpůrných opatření upravit očekávané výstupy, případně upravit
vzdělávací obsah tak, aby byl zajištěn soulad mezi vzdělávacími požadavky a skutečnými
možnostmi žáků a aby vzdělávání směřovalo k dosažení jejich osobního maxima.
K úpravám očekávaných výstupů se využívá podpůrné opatření IVP. To umožňuje u žáků s
přiznanými podpůrnými opatřeními, za podmínek stanovených školským zákonem a
vyhláškou č. 27/2016 Sb., upravovat očekávané výstupy vzdělávání, případně je možné
přizpůsobit i výběr učiva.
Náhrada části vzdělávacích obsahů některých vzdělávacích oborů jinými vzdělávacími obsahy
nebo náhrada celého vzdělávacího obsahu některého vzdělávacího oboru jiným, který lépe
vyhovuje vzdělávacím možnostem žáků, se využívá podpůrné opatření úprava obsahů a
výstupů ze vzdělávání, prostřednictvím podpůrného opatření IVP u žáků s přiznanými
podpůrnými opatřeními, za podmínek stanovených školským zákonem a vyhláškou č.
27/2016 Sb. V IVP žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními lze v souvislosti s touto
náhradou části nebo celého vzdělávacího obsahu vzdělávacích oborů, změnit minimální
časové dotace vzdělávacích oblastí (oborů) stanovené v kapitole 7 RVP ZV.

Pro žáky s jiným než mentálním postižením uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona je
možné upravit očekávané výstupy nebo nahradit vzdělávací obsah, jehož realizaci objektivně
neumožňuje jejich znevýhodnění, jiným vzdělávacím obsahem, pokud to vyžadují speciální
vzdělávací potřeby žáků, a to pouze tehdy, pokud to vyplývá z doporučení školského
poradenského zařízení.

