Co jsou to podpůrná opatření a jak probíhá posouzení vzdělávacích potřeb
respektive podpůrných opatření ke vzdělávání žáka?
Podpůrná opatření představují podporu pro práci pedagoga se žákem, kdy
jeho vzdělávání v různé míře vyžaduje upravit průběh jeho vzdělávání. Cílem
úprav je především vyrovnávat podmínky ke vzdělávání žáka, které mohou být
ovlivněny mírnými problémy nebo závažnými obtížemi, které jsou způsobeny
nepřipraveností žáka na školu, odlišnými životními podmínkami a odlišným
kulturním prostředím ze kterého žák vstupuje do vzdělávání. Současně početnou
skupinu budou představovat žáci s nepříznivým aktuálním zdravotním stavem,
který může ovlivňovat vzdělávání žáků nebo je příčinou zdravotní znevýhodnění
(postižení) žáka.
Podpůrná opatření jsou definována školským zákonem, podle rozsahu
a obsahu se člení do I. – V. stupně. Podpůrná opatření různých stupňů
lze kombinovat.



I. stupeň podpůrných opatření vždy navrhuje a poskytuje škola.
II. -V. stupeň navrhuje a metodicky provází v jeho naplňování školské
poradenské zařízení.

Pro pedagoga je přirozené, že vzdělává heterogenní třídu, kde se žáci liší mírou
nadání i případné potřeby úprav průběhu výuky.
Podpůrná opatření specifikují vybrané druhy podpůrných opatření, které mohou
uplatnit ve výuce pedagogové s cílem podpořit vzdělávání žáka zejména změnou
pedagogických postupů -jedná se především o úpravy metod výuky, didaktické
postupy a úpravy v kritériích hodnocení žáka, případně o změny ve strategiích
učení žáka. Pokud je charakter obtíží žáka takový, že postačují pedagogické
postupy, pak škola volí 1. stupeň podpůrného opatření. Může postačovat
zvýšená individualizace v postupech se žákem, a nebo je třeba, aby se na
úpravách vzdělávání žáka domluvilo více pedagogů, pak je vhodné
vytvářet Plán pedagogické podpory. Plán stručně popisuje, kde má žák
problémy, co se v postupech práce změní a jak se to promítne do metod práce,
organizace vzdělávání žáka i jeho hodnocení. Popis má být stručný, je
záznamem pro pedagoga/y jak s žákem pracuje/jí, s jakým úspěchem. Pokud
zvolené úpravy v práci s žákem nepovedou ani po 3 měsících k očekávané
změně, obtíže žáka budou pokračovat nebo se budou ještě zhoršovat, pak vysílá
škola zákonného zástupce žáka nebo zletilého žáka do školského poradenského
zařízení (PPP nebo SPC).
Školské poradenské zařízení žáka objedná k posouzení jeho vzdělávacích
potřeb, objednací lhůta by měla respektovat i důvody pro které žák do školského
poradenského zařízení přichází.

Na základě vyhodnocení všech podkladů se kterými žák do PPP nebo SPC
přichází (Plán pedagogické podpory, vyšetření lékařů a klinických odborníků,
vyšetření z jiných školských poradenských zařízení atd.), dojde k vyšetření žáka
za účelem posouzení jeho speciálních vzdělávacích potřeb.
Po vyšetření a vyhodnocení všech souvislostí školské poradenské zařízení
vydává škole Doporučení ke vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími
potřebami, které obsahuje závěry z vyšetření žáka a doporučovaná podpůrná
opatření.
K těm patří podpůrná opatření, která se vztahují k:











úpravě metod a forem vzdělávání žáka
k podpoře školním poradenským pracovištěm
úpravě obsahu vzdělávání a případně k úpravě výstupů ze vzdělávání u
žáků, kde je tato úprava možná a nezbytná
organizaci vzdělávání (organizace výuky, volnočasových aktivit,
prostorového uspořádání, práce s délkou vyučovací hodiny, délka
přestávky, počet žáků ve třídě nebo skupině…..)
IVP
Personální podpora pro práci pedagoga- asistent pedagoga, další
pedagogický pracovník, školní psycholog/školní speciální pedagog,
Podpora pro žáka - tlumočník do českého znakového jazyka, přepisovatel
pro neslyšící, průvodce pro orientaci v prostoru, osobní asistent nebo
přítomnost další osoby
Metodická podpora v intenzivní podobě ze strany ŠPZ po dobu 6 měsíců
v případech, kdy škola vzdělává žáka, jehož vzdělávání a nastavení
podpůrných opatření vyžaduje těsnou spolupráci s odborníky ŠPZ

Podpora pedagogické práce a současně posílení vzdělávání žáků zahrnuje
intervence, které směřují často k reedukaci prostřednictvím předmětu speciálně
pedagogické péče nebo intervence pedagogické, které zahrnují posílení výuky
v předmětech, kde je třeba podpořit výuku žáka nebo přípravu na ní, včetně
domácí přípravy.
Pokud to vzdělávání žáka vyžaduje, je možné jeho vzdělávání prodloužit
až o 1, respektive 2 roky (v případě středních škol). Dále je možné jeden ročník
rozložit na 2 roky.
Pokud žák měl v průběhu vzdělávání podpůrná opatření, která jsou takového
druhu, že se bez nich neobejde ani při přijímacím řízení, pak mu bude upraven
průběh této zkoušky.

Obdobně i u ukončování vzdělávání na střední škole zakončené závěrečnou
zkouškou, výučním listem a praktickou zkouškou nebo maturitní zkouškou,
podobně jako absolutoriem v konzervatoři nebo na vyšší odborné škole.
Podpůrná opatření zahrnují také požadavek na stavební úpravy prostor,
kde se žák vzdělává.
Podpůrná opatření mají tzv. normovanou finanční náročnost, která
představuje objem finančních prostředků, které se na opatření poskytuje.

Převzato z portálu Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy

