DODATEK Č. 2

PŘEDMĚT SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ PÉČE

Charakteristika předmětu speciálně pedagogické péče
Účelem tohoto podpůrného opatření je podpora žáků, kteří z důvodů svých speciálních vzdělávacích potřeb
nemohou dosahovat srovnatelných výsledků ve vzdělávání. Předměty speciálně pedagogické péče mohou zajistit
kompenzaci obtíží žáka, přispět ke kvalitnímu vzdělání žáka s přihlédnutím k jeho specifickým potřebám. Škola
vychází z § 19, § 23 odst. 3 a § 26 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a z ustanovení Přílohy č. 1 vyhlášky
č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Předmět speciálně pedagogické péče je zajišťován pedagogickými pracovníky školy s rozšířenou kompetencí pro
oblast speciální pedagogiky, speciálními pedagogy školy nebo školského poradenského zařízení při dodržení
nejvyššího počtu povinných vyučovacích hodin, přičemž ve druhém stupni podpory je zaměřen na nápravy v
oblasti logopedických obtíží, řečové výchovy, specifických poruch učení, rozvoj grafomotorických dovedností,
rozvoj vizuálně percepčních dovedností, zdravotní tělesné výchovy, nácvik sociální komunikace. Ve třetím
stupni podpory zahrnuje předměty speciálně pedagogické péče uvedené ve druhém stupni podpůrných opatření,
doplněné např. o zrakovou stimulaci, bazální stimulaci u žáků s mentálním postižením, práci s optickými
pomůckami, logopedickou péči, u žáků, kteří nemohou vnímat řeč sluchem, se věnuje rozvíjení sluchového
vnímání, odezírání, rozumění mluvené řeči a její produkci, českému znakovému jazyku, dále se věnuje
prostorové orientaci, případně dalším oblastem speciálně pedagogické péče. Ve čtvrtém stupni podpory je
předmět speciálně pedagogické péče zaměřen na oblasti předmětů speciálně pedagogické péče ve druhém i
třetím stupni podpůrných opatření a dále na český znakový jazyk, prostředky alternativní nebo augmentativní
komunikace, na prostorovou orientaci, na samostatný pohyb zrakově postižených, na práci s optickými
pomůckami, na Braillovo písmo, na bazální stimulaci u žáků s kombinovanými vadami, případně vychází z
dalších obtíží žáků, které vyplývají z charakteru jejich zdravotních obtíží. V pátém stupni podpory vychází
předmět speciálně pedagogické péče ze specifik obtíží žáka, je stanoven SPC.

Organizace vzdělávání při poskytování podpůrného opatření spočívajícího v odborném
zajištění předmětu speciálně pedagogické péče
Výuka předmětu speciálně pedagogické péče (dále jen PSPP) probíhá podle stupně podpůrných opatření.
Omezením je dodržení nejvyššího počtu povinných vyučovacích hodin, kterým je naplněno ustanovení § 26
školského zákona, který tyto počty pro jednotlivé RVP stanoví. U základního vzdělávání navíc stanoví i limity
pro jednotlivé ročníky:
1. – 2. ročník nejvýše 22 povinných vyučovacích hodin týdně
3. – 5. ročník nejvýše 26 povinných vyučovacích hodin týdně
6. a 7. ročník nejvýše 30 povinných vyučovacích hodin týdně
8. a 9. ročník nejvýše 32 povinných vyučovacích hodin týdně

Pokud školské poradenské zařízení doporučí žákovi jako podpůrné opatření jednu hodinu předmětu speciálně
pedagogické péče v prvním ročníku, je možné ji vyučovat nad rámec hodin, které má tento žák v rozvrhu, neboť
je to jeho 21. hodina, což je méně než zákonem stanovená maximální týdenní hodinová dotace. Stejně tak by
tomu bylo i u doporučení dvou hodin předmětu speciálně pedagogické péče. Teprve v případě doporučení tří
hodin předmětu speciálně pedagogické péče by musela být jedna hodina realizována místo některé hodiny v
rozvrhu žáka, neboť jinak by došlo k překročení zákonem stanovené maximální týdenní hodinová dotace. V
takovém případě se uplatní ustanovení vyhlášky č. 27/2016 Sb., kde je v příloze č. 1 uvedeno, že se hodiny
speciálně pedagogické péče čerpají z disponibilní časové dotace. V tomto případě je jediná volba, a to je využití
jedné hodiny vyučovacího předmětu český jazyk, o kterou byla minimální časová dotace tohoto předmětu v
prvním ročníku posílena, pokud školské poradenské zařízení nedoporučí jinak.
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Pokud školské poradenské zařízení doporučí žákovi jako podpůrné opatření jednu, dvě nebo tři hodiny předmětu
speciálně pedagogické péče v pátém ročníku, budou tyto hodiny probíhat vždy místo některé vyučovací hodiny,
neboť učební plán v tomto modelu v pátém ročníku využívá týdenní maxima. Při rozhodování, o které vyučovací
hodiny se bude jednat, je na výběr ze čtyř vyučovacích hodin, tj. Český jazyk, Matematika, Informační a
komunikační technologie a Přírodověda, pokud školské poradenské zařízení nedoporučí jinak. V případech, kdy
po splnění podmínky nepřekročení maximální týdenní hodinové dotace v ročníku a případném využití celé
disponibilní časové dotace v daném ročníku nelze zajistit realizaci předmětu speciálně pedagogické péče, musí
být využita i minimální časová dotace. V každém případě však nesmí být překročena maximální týdenní časová
dotace stanovená zákonem.
Předmět PSPP je možno zařadit:
A) jako vyučovací předmět
• od 2. stupně podpůrných opatření,
• je realizován z disponibilních hodin.
PSPP může vyučovat na I. stupni učitel/ka, který získal/a kvalifikaci podle § 7 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb., o
pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů.
Na II. stupni učitel/ka, který získal/a kvalifikaci podle § 8 odst. 2 zákona č. 563/2004, ve znění pozdějších
předpisů.
B) jako „nápravy“
• od 2. stupně podpůrných opatření,
• PSPP v této formě nemá osnovy, není uveden na vysvědčení, nehodnotí se,
• je realizován z disponibilních hodin nebo nad rámec výuky při dodržení maximálního počtu povinných
vyučovacích hodin.
Zajištění PSPP u konkrétních žáků je vždy podmíněno doporučením školského poradenského zařízení. Toto
doporučení bude obsahovat kromě údaje o zařazení PSPP, počet hodin výuky PSPP a kód NFN (normované
finanční náročnosti), který ředitel školy uvede do školské matriky v rámci předávání individuálních dat ze
školních matrik, aby mu mohly být přiznány finanční prostředky na realizaci výuky PSPP.
Pedagogická intervence:
1. Doučování
• vyučuje pedagogický pracovník,
• realizuje se zcela nad rámec vyučování.
2. Příprava na vyučování
• pomoc při vypracovávání domácích úkolů,
• může být zabezpečena i vychovatelkou školní družiny či asistentem pedagoga,
• realizuje se nad rámec výuky, ale i v rámci školní družiny.

Tento dodatek byl schválen na pedagogické radě dne 28. 8. 2017.
Tento dodatek byl schválen Radou školy dne
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