
Základní škola a gymnázium města Konice, příspěvková organizace
Tyršova 609, 798 52 Konice

Č.j. ZŠGKo 913/2018                                                                               V Konici 9.11.2018

Školní vzdělávací program nižšího gymnázia jako součásti Základní školy 
a gymnázia města Konice, příspěvkové organizace, platný od 1. 9. 2018

Příloha č. 2

Části 3. 3. a 3. 4. se mění takto:

3.3. Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami

Žákem se speciálními vzdělávacími potřebami je žák, který k naplnění svých vzdělávacích možnos-
tí nebo k uplatnění a užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje poskytnutí
podpůrných opatření členěných do pěti stupňů.
Při plánování a realizaci vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními vychází škola z in-
dividuálních  vzdělávacích  potřeb jednotlivých žáků.  Účelem podpory vzdělávání  těchto  žáků je
plné zapojení a maximální využití vzdělávacího potenciálu každého žáka s ohledem na jeho indivi-
duální možnosti a schopnosti.
Podpůrná opatření prvního stupně uplatňuje škola i bez doporučení školského poradenského za-
řízení na základě plánu pedagogické podpory.  Podpůrná opatření druhého až pátého stupně jsou
uplatňována pouze s doporučením školského poradenského zařízení.

Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení plánu pedagogické podpory (PLPP) a in-
dividuálního vzdělávacího plánu (IVP) žáka se SVP.
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami jsou vzdělávání podle Školního vzdělávací programu
nižšího gymnázia jako součásti Základní školy a gymnázia města Konice, příspěvkové organizace.
Pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními od druhého stupně je ŠVP podkladem pro tvorbu
IVP. To umožňuje u žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními,  za podmínek stanovených škol-
ským zákonem a vyhláškou č. 27/2016 Sb. upravovat očekávané výstupy vzdělávání, případně je
možné přizpůsobit i výběr učiva.
Očekávané výstupy stanovené ŠVP, případně vzdělávací obsah mohou být na doporučení ŠPZ upra-
veny tak, aby byl zajištěn soulad mezi vzdělávacími požadavky a skutečnými možnostmi žáků a
aby vzdělávání směřovalo k dosažení jejich osobního maxima.
Plán pedagogické podpory a individuální vzdělávací plán sestavuje třídní učitel ve spolupráci
s výchovným poradcem a učiteli jednotlivých vyučovacích předmětů. Oba plány se vyhotovují v pí-
semné podobě. Přípravu a vyhodnocování PLPP a IVP koordinuje výchovný poradce, který rovněž
organizuje schůzky s rodiči, pedagogy, vedením školy a žákem a komunikuje s poradenským za-
řízením. Plnění plánu pedagogické podpory a individuálního vzdělávacího plánu je vyhodnocováno
nejméně jedenkrát za školní rok.



Jako podpůrná opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou ve škole zařazovány
v souladu s konkrétními doporučeními školského poradenského zařízení a přiznaným stupněm pod-
pory předměty speciálně pedagogické péče a pedagogická intervence.

3.4.  Zabezpečení  výuky  žáků  nadaných  a  mimořádně
nadaných

Škola vytváří podmínky k co největšímu využití potenciálu každého žáka s ohledem na jeho indivi-
duální možnosti. Toto platí v plné míře i pro vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných.
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 nadání včetně vzdělávacích potřeb žáka provádí školské poradenské 
zařízení ve spolupráci se školou, která žáka vzdělává. Pokud se nadání žáka projevuje v oblastech 
pohybových, manuálních nebo uměleckých dovedností, vyjadřuje se školské poradenské zařízení 
zejména ke specifikům žákovy osobnosti, která mohou mít vliv na průběh jeho vzdělávání, a míru 
žákova nadání zhodnotí odborník v příslušném oboru, jehož odborný posudek žák nebo zákonný 
zástupce žáka školskému poradenskému zařízení poskytne.
Pro nadané žáky může ředitel školy vytvářet skupiny, ve kterých se vzdělávají žáci stejných nebo 
různých ročníků školy v některých předmětech.

Nadaným žákům lze v souladu s vývojem jejich školních dovedností rozšířit obsah vzdělávání nad 
rámec stanovený příslušným vzdělávacím programem nebo umožnit účast na výuce ve vyšším 
ročníku.
Pro podporu nadání a mimořádného nadání žáků využívá škola podpůrných opatření podle 
individuálních vzdělávacích potřeb žáků, plán pedagogické podpory, případně individuální 
vzdělávací plán.

Individuální vzdělávací plán mimořádně nadaného žáka
Vzdělávání mimořádně nadaného žáka se může uskutečňovat podle individuálního vzdělávacího 
plánu, který vychází ze školního vzdělávacího programu základní školy jako součásti Základní ško-
ly a gymnázia města Konice, příspěvkové organizace, závěrů psychologického a speciálně pedago-
gického vyšetření a vyjádření zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka.

Individuální vzdělávací plán je závazným dokumentem pro zajištění vzdělávacích potřeb mimo-
řádně nadaného žáka a je součástí dokumentace žáka ve školní matrice.

Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení plánu pedagogické podpory (PLPP) a in-
dividuálního vzdělávacího plánu (IVP) mimořádně nadaného žáka.
Plán pedagogické podpory nadaného žáka sestavuje třídní učitel nebo učitel konkrétního předmětu
ve spolupráci s výchovným poradcem a ostatními učiteli.
Individuální vzdělávací plán mimořádně nadaného žáka vychází ze školního vzdělávacího progra-
mu školy, závěrů psychologického a speciálně pedagogického vyšetření a vyjádření zletilého žáka
nebo zákonného zástupce žáka. Individuální vzdělávací plán mimořádně nadaného žáka sestavuje
třídní učitel  nebo učitel  konkrétního předmětu ve spolupráci s výchovným poradcem a ostatními
učiteli.



Přípravu a  vyhodnocování  PLPP a  IVP koordinuje  výchovný poradce,  který  rovněž  organizuje
schůzky s rodiči, pedagogy, vedením školy a žákem a komunikuje s poradenským zařízením. Plnění
plánu pedagogické podpory a individuálního vzdělávacího plánu je vyhodnocováno nejméně je-
denkrát za školní rok.
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