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Dodatek č. 1 ke všem školním vzdělávacím programům: 

TRADITIO LAMPADIS 

 Čtyřleté všeobecné studium 

 Osmileté studium s matematickou profilací 

 Osmileté všeobecné studium 

 

Účinnost od 1. 9. 2016     RNDr. Jiří Herman, Ph. D., ředitel školy 



1) Úprava kapitoly 3.3 – Organizace přijímacího řízení 

 
K úpravě dochází v souvislosti se zavedením jednotné přijímací zkoušky dle § 60 

odstavec 5 zákona 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění zákona 178/2016 Sb. 

 

Z textu ŠVP se vypouští bod „Ke studiu mohou být přijati pouze ti uchazeči o studium, 

kteří získají z přijímací zkoušky nejméně polovinu z možných bodů.“  

 

Uvedenou větu nahrazují v plném rozsahu „kritéria přijímacího řízení pro daný školní 

rok“, které vydává ředitel školy dle § 60 odstavec 2 písmeno a) zákona 561/2004 Sb., 

školský zákon, ve znění zákona 178/2016 Sb. 

 

2) Úprava kapitol 3.6 – Zabezpečení výuky pro žáky se speciálními 

potřebami a 3.7 – Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných  
 

K úpravě dochází v souvislosti s opatřením ministryně školství č. j.: MŠMT-28603/2016, 

kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání novelou zákona 

č.561/2006 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Zásadní pro úpravu ŠVP byla 

změna § 16 (16a, 16b) tohoto zákona, jehož účinnost je od 1. 9. 2016. Spolu s vyhláškou č. 

27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných 

legislativně ukotvují rámec tzv. společného vzdělávání a zahajují proces nového způsobu 

podpory vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.  

 

Text obou kapitol se touto změnou obohacuje o tyto pojmy a tato opatření: 

 

 Běžná škola, třída 

Škola, třída, která není samostatně zřízena podle § 16 odst. 9 zákona 561/2004 Sb., školský 

zákon, ve znění pozdějších předpisů.  

 

 Doporučení ke vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami  

Závazný dokument pro úpravu vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami, na 

základě kterého škola pracuje s podpůrnými prostředky a žádá o finanční prostředky. 

Dokument je výsledkem poradenské pomoci školského poradenského zařízení (dále jen 

ŠPZ). V doporučení uvede ŠPZ závěry vyšetření a klasifikuje podpůrná opatření škálou 

prvního až pátého stupně (ta jsou definována školským zákonem), která odpovídají zjištěným 

speciálním vzdělávacím potřebám a možnostem žáka.  

 

 Nadaný a mimořádně nadaný žák  

Za nadaného žáka se považuje především žák, 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 především žák, jehož rozložení schopností dosahuje 

mimořádné úrovně při vysoké tvořivosti v celém okruhu činností nebo v jednotlivých 

oblastech rozumových schopností, v pohybových, manuálních, uměleckých nebo sociálních 

dovednostech. Zjišťování mimořádného nadaní včetně vzdělávacích potřeb žáka provádí 

ŠPZ ve spolupráci s vyučujícími gymnázia. 



 

 Podpůrná opatření 

Podpůrná opatření představují podporu pro práci pedagoga se žákem, kdy jeho vzdělávání v 

různé míře vyžaduje upravit průběh jeho vzdělávání dle ŠVP. Cílem úprav je především 

vyrovnávat podmínky ke vzdělávání žáka, které mohou být ovlivněny mírnými problémy nebo 

závažnými obtížemi, které jsou způsobeny nepřipraveností žáka na gymnázium, odlišnými 

životními podmínkami a kulturním prostředím. Patří sem také žáci s nepříznivým aktuálním 

zdravotním stavem, který může ovlivňovat vzdělávání žáků nebo zdravotní postižení žáka. 

První stupeň podpůrných opatření vždy navrhuje gymnázium, druhý až pátý stupeň navrhuje 

a metodicky provází v jeho naplňování ŠPZ (pedagogicko-psychologická poradna a 

speciálně pedagogické centrum, se kterými naše gymnázium spolupracuje). Výsledkem 

poradenské pomoci ŠPZ je zpráva. Ve zprávě ŠPZ uvede skutečnosti podstatné pro 

doporučení podpůrných opatření.  

 

 Žák s přiznanými podpůrnými opatřeními 

Jedná se o náhradu označení žák se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním a 

sociálním znevýhodněním.  

 

 Žák se speciálními vzdělávacími potřebami  

Žákem se speciálními vzdělávacími potřebami se rozumí osoba, která k naplnění svých 

vzdělávacích možností, nebo k uplatnění či užívání svých práv na rovnoprávném základě s 

ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných opatření. Jedná se o žáky s mentální, tělesným, 

zrakovým a sluchovým postižením, se závažnými vadami řeči, se závažnými vývojovými 

poruchami učení a chování, se souběžným postižením více vadami a s autismem.  

 

Forma vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (dále jen SVP) 

Vzdělávání žáků se SVP uskutečňujeme na gymnáziu formou individuální integrace do 

běžných tříd. Při diagnostikování SVP spolupracujeme se ŠPZ, kterým je pro naše 

gymnázium pracoviště PPP Kohoutova 4, 613 00 Brno. Pro žáky se SVP je vždy vypracován 

plán pedagogické podpory (dále jen PLPP).  

 

PLPP sestavuje výchovný poradce za pomoci třídního učitele a učitelů konkrétních 

vyučovacích předmětů. PLPP má výhradně písemnou podobu. Před jeho zpracováním 

probíhají rozhovory s jednotlivými vyučujícími s cílem stanovení metod práce s žákem a 

způsobů kontroly osvojení znalostí a dovedností.  

 

Výchovný poradce stanovuje termín přípravy PLPP a organizuje společné schůzky s rodiči, 

pedagogy, vedením školy i žákem samotným. Vyhodnocení PLPP bude probíhat čtvrtletně 

na pedagogické radě, kde budou vyhodnoceny zvolené metody, postupy a jejich účinnost. 

Pokud navržená opatření přijatá v PLPP neposkytnou adekvátní očekávání, bude 

doporučeno rodičům, aby požádali o vyšetření v ŠPZ - Pedagogicko-psychologické poradně. 

Podpůrná opatření jsou prováděna dle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 27/2016. 

 
Jestliže ŠPZ (pedagogicko-psychologická poradna) doporučí vzdělávání podle individuálního 

vzdělávacího plánu (dále jen IVP), zákonný zástupce podá žádost o vzdělávání podle IVP. 

Ředitel školy žádost posoudí a v případě vyhovění žádosti zajistí zpracování IVP. 

 



IVP žáka se SVP sestavuje výchovný poradce ve spolupráci s třídním učitelem a s učiteli 

vyučovacích předmětů. Vždy se přihlíží k závěrům ŠPZ. IVP žáka se SVP má výhradně 

písemnou podobu a při jeho sestavování spolupracuje výchovný poradce s rodiči žáka. Při 

sestavování IVP vycházíme z obsahu IVP stanoveného v § 28 vyhlášky č. 27/2016 Sb. 

Práce na sestavní IVP jsou zahájeny okamžitě po obdržení doporučení ŠPZ. IVP je sestaven 

nejpozději do jednoho měsíce od obdržení doporučení ŠPZ. 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 pověřené osobě, která je zaznamená do školní matriky. 

 
Forma vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných  

Gymnázium využívá pro podporu nadání a mimořádného nadání podpůrných opatření podle 

individuálních vzdělávacích potřeb žáků. Zjišťování mimořádného nadání provádí učitel žáka, 

v jehož předmětu dosahuje žák vynikajících výsledků, a to ve spolupráci s výchovným 

poradcem nebo s ŠPZ. Pro tyto žáky bude vypracován PLPP.  

 

PLPP sestavuje třídní učitel nebo učitel konkrétního vyučovacího předmětu, v němž žák 

projevuje nadání, za pomoci výchovného poradce. PLPP má písemnou podobu. Před jeho 

zpracováním probíhají 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. Vyhodnocení PLPP bude probíhat čtvrtletně 

na pedagogické radě, budou vyhodnoceny zvolené metody, postupy a jejich účinnost. 

Podpůrná opatření jsou prováděna dle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb. Pokud ŠPZ 

doporučí vzdělávání podle IVP, zákonný zástupce podá žádost o vzdělávání podle IVP. 

Ředitel školy žádost posoudí a v případě vyhovění žádosti zajistí zpracování IVP. 

 

IVP mimořádně nadaného žáka sestavuje výchovný poradce ve spolupráci s třídním učitelem 

a s učiteli vyučovacích předmětů, ve kterých se projevuje mimořádné nadání žáka a se ŠPZ. 

IVP mimořádně nadaného žáka má výhradně písemnou podobu a při jeho sestavování 

spolupracuje výchovný poradce s rodiči mimořádně nadaného žáka. Při sestavování IVP 

vycházíme z obsahu IVP stanoveného v § 28 vyhlášky č. 27/2016 Sb. 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 pověřené osobě, která je 

zaznamená do školní matriky. 



 
Příloha - Plán pedagogické podpory (PLPP) 

 
Jméno žáka/žákyně  

Škola  

Ročník  

Důvod k přistoupení sestavení PLPP   

 

Datum vyhotovení   

Vyhodnocení PLPP plánováno ke dni   

 

I. Charakteristika žáka/žákyně a jeho/její obtíží 
(silné, slabé stránky; popis obtíží; pedagogická, případně speciálně - pedagogická diagnostika s cílem stanovení úprav  
ve vzdělávání; aktuální zdravotní stav; další okolnosti ovlivňující nastavení podpory) 

 
 
 
 
 
 
 
 

II. Stanovení cílů PLPP 
(definování krátkodobých a dlouhodobých cílů) 

 
 
 
 
 
 
 

III. Podpůrná opatření ve škole  
(Doplňte konkrétní postupy v těch kategorií podpůrných opatření, které byly aplikovány.) 

a) Metody výuky 
(specifikace úprav metod práce se žákem/žákyní) 
 
 
 
 
 
b) Organizace výuky 
(úpravy v organizaci výuky ve školní třídě, případně i mimo ni) 
 
 
 
 
 
 



c) Hodnocení žáka/žákyně 
 (vymezení úprav hodnocení, jak hodnotíme, co úpravami hodnocení sledujeme, kritéria) 

 
 
 
 
 
d) Pomůcky 
(učebnice, pracovní listy, ICT technika, atd.) 

 
 
 
 
 
e) Požadavky na organizaci práce učitele/lů 

 
 
 
 
 

 

IV. Podpůrná opatření v rámci domácí přípravy  
(popis úprav domácí přípravy, forma a frekvence komunikace s rodinou)  

 
 
 
 
 
 

 

V. Podpůrná opatření jiného druhu  
(respektovat zdravotní stav, zátěžovou situaci v rodině či škole -  vztahové problémy, postavení ve třídě;  
v jakých činnostech, jakým způsobem) 

 
 
 
 
 
 

VI. Vyhodnocení účinnosti PLPP                                                                              Dne: 

 
 
 
 
 
 

Doporučení k odbornému vyšetření1               Ano                                                               Ne  

PPP   SPC   SVP   jiné: 

                                                           
1 Odpovídající zaškrtněte, případně doplňte. 



 

Role Jméno a příjmení Podpis a datum 

Výchovný poradce   

Třídní učitel   

Učitel/é předmětu/ů 

 

 

 

 

  

Pracovník ŠPZ   

Rodič2 (zákonný zástupce 
žáka) 

  

   

 
 

                                                           
2 Rodič by měl mít s PLPP seznámen, jeho podpis není nezbytně nutný. 


