STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÝCH OBORŮ
Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace
Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark

Dodatek
ke školním vzdělávacím programům kategorie H, M, L
vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
a žáků nadaných
Dodatek je součástí ŠVP oborů:
23-55-H/01
23-55-H/02
23-65-H/03
23-68-H/01
33-56-H/01
36-52-H/01
36-56-H/01
36-64-H/01
36-67-H/01

Klempíř-stavební výroba
Karosář
Strojník silničních strojů
Mechanik opravář motorových vozidel
Truhlář
Instalatér
Kominík
Tesař
Zedník-Obkladač

33-42-M/01
36-45-M/01
39-41-L/01
64-41-L/51

Nábytkářská a dřevařská výroba
Technická zařízení budov
Autotronik
Podnikání (forma denní i dálková)

Platnost dodatku od 1. 9. 2017
Dodatek ŠVP je zpracován na základě:
1. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s ustanoveními § 4 odst. 4, § 16, § 17
a § 19 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 82/2015 Sb. mění rámcové vzdělávací
programy oborů středního vzdělávání kategorie stupně dosaženého vzdělání J, E, H, M a L0 a
rámcové vzdělávací programy oborů vzdělání v konzervatoři kategorie stupně dosaženého
vzdělání
2. Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č. j.: MŠMT-21703/2016-1, kterým se
mění rámcové vzdělávací programy středního odborného vzdělávání
3. Vyhlášky č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků
nadaných
4. Vyhláška č. 270/2017 Sb., vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání
žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných (nabývá účinnosti dnem 1. září
2017, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 12 a 14, které nabývají účinnosti dnem 1. prosince
2017, a ustanovení čl. I bodu 4, který nabývá účinnosti dnem 1. září 2018).

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci, kteří k naplnění svých
vzdělávacích možností nebo k uplatnění a užívání svých práv na vzdělávání na rovnoprávném základě
s ostatními potřebují poskytnutí podpůrných opatření. Tito žáci mají právo na bezplatné poskytování
podpůrných opatření z výčtu uvedeného v § 16 školského zákona (ŠZ) Podpůrná opatření realizuje
škola a školské zařízení.
Podpůrná opatření se podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti člení do pěti stupňů.
Podpůrná opatření prvního stupně lze uplatnit i bez doporučení školského poradenského zařízení
a nemají normovanou finanční náročnost. Podpůrná opatření druhého až pátého stupně může škola
nebo školské zařízení uplatnit pouze s doporučením školského poradenského zařízení (ŠPZ)
a s informovaným souhlasem zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka. Začlenění podpůrných
opatření do jednotlivých stupňů stanoví Příloha č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb. 3 (dále jen vyhláška).
Různé druhy nebo stupně podpůrných opatření lze kombinovat za podmínek daných ŠZ a vyhláškou.
Pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními prvního stupně je ŠVP podkladem pro zpracování
plánu pedagogické podpory (PLPP) a pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními od druhého
stupně je podkladem pro tvorbu individuálního vzdělávacího plánu (IVP). PLPP a IVP zpracovává
škola.
V případě potřeby škola nabídne žákovi taková podpůrná opatření, která mu umožní zvládnout
odborné vzdělávání v celém rozsahu a úspěšně vykonat závěrečnou nebo maturitní zkoušku (úpravu
podmínek závěrečné a maturitní zkoušky a absolutoria v konzervatoři pro žáky se SVP stanoví
příslušné prováděcí předpisy vč. vyhlášky č. 27/2016 Sb.).
Žákovi, který nemůže zvládnout vzdělávání v daném oboru vzdělání z vážných zdravotních nebo
jiných důvodů, škola nabídne po poradě se ŠPZ a zástupci nezletilého žáka, popř. s jinými institucemi,
jiný, pro něj vhodnější obor vzdělání (tato nabídka je učiněna žákovi včas, jakmile škola zjistí závažné
překážky ke vzdělávání žáka v daném oboru vzdělání).
Nezbytným předpokladem pro přijetí ke vzdělávání a zvládnutí požadavků na odborné vzdělání
v jednotlivých oborech je splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazečů o vzdělávání na střední
škole.
Pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními může být v souladu s principy individualizace
a diferenciace vzdělávání zařazována na doporučení ŠPZ „pedagogická intervence“. Pod pojmem
pedagogická intervence se rozumí vzdělávání žáka s přiznanými podpůrnými opatřeními ve
vyučovacích předmětech, v nichž je třeba zlepšit jeho výsledky učení, případně kompenzovat
nedostatečnou domácí přípravu na výuku.

Vzdělávání žáků mimořádně nadaných
Velkou pozornost věnuje škola žákům mimořádně nadaným. Při zjišťování mimořádného nadání žáků
škola spolupracuje se školským poradenským zařízením. Ředitel školy může povolit žákovi
s mimořádným nadáním na základě žádosti jeho zákonného zástupce nebo zletilého žáka vzdělávání
podle individuálního vzdělávacího plánu. Ředitel školy povolí individuální vzdělávací plán žákovi na
základě potvrzení, že žák je sportovním reprezentantem České republiky. Vzdělávání žáků mimořádně
nadaných vyžaduje individuální přístup v tom smyslu, že učitelé budou respektovat osobnostní
zvláštnosti těchto žáků. Pro tyto žáky je zapotřebí zvýšená motivace, rozvíjení všech aktivit.

Systém péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky nadané ve škole
Podpora vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných je uveden ve
školském zákoně č. 561/2004 Sb. a ve vyhlášce č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.
Ve škole působí výchovný poradce, který se komplexně věnuje vzdělávání žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami, sleduje využívání a vyhodnocování poskytování podpůrných opatření,
komunikuje se školským poradenským zařízením, žáky a rodiči nezletilých žáků, s učiteli a učiteli
odborného výcviku, s pracovníky školy a dalšími institucemi.
Před zahájením poskytování podpůrných opatření prvního stupně zpracuje škola plán pedagogické
podpory žáka, který se aktualizuje s vývojem speciálních vzdělávacích potřeb a průběžně
vyhodnocuje. Plán pedagogické podpory sestavuje třídní učitel nebo učitel konkrétního vyučovacího
předmětu za pomoci výchovného poradce. Před jeho zpracováním budou probíhat rozhovory
s jednotlivými vyučujícími s cílem stanovení metod a forem práce s žákem, způsobů kontroly osvojení
znalostí a dovedností. Do 3 měsíců od zahájení poskytování podpůrných opatření škola plán
vyhodnotí, zda podpůrná opatření vedou k naplnění stanovených cílů. Není- li tomu tak, doporučí
škola zletilému žákovi nebo zákonnému zástupci žáka využití poradenské pomoci školského
poradenského zařízení. S plánem pedagogické podpory seznámí škola žáka, zákonného zástupce žáka,
všechny vyučující žáka a další pedagogické pracovníky.
Podpůrná opatření druhého až pátého stupně škola poskytuje po obdržení doporučení školského
poradenského zařízení a udělením písemného informovaného souhlasu zletilého žáka nebo zákonného
zástupce žáka. Škola ve spolupráci se školským poradenským zařízením, žákem a zákonným
zástupcem průběžně vyhodnocuje poskytování podpůrných opatření.
Ředitel školy může s písemným doporučením školského poradenského zařízení povolit nezletilému
žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami na žádost jeho zákonného zástupce a zletilému žákovi
se speciálními vzdělávacími potřebami na jeho žádost vzdělávání podle individuálního vzdělávacího
plánu. Ředitel školy může povolit vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu i z jiných
závažných důvodů.
Informace o zahájení poskytování podpůrných opatření dle doporučení školského poradenského
zařízení jsou zaznamenány do školní matriky.
Individuální vzdělávací plán mimořádně nadaného žáka sestavuje třídní učitel ve spolupráci s učiteli
vyučovacích předmětů, s výchovným poradcem a dle potřeb školským poradenským zařízením.
IVP mimořádně nadaného žáka má písemnou podobu a při jeho sestavování spolupracuje třídní učitel
s mimořádně nadaným žákem a zákonným zástupcem žáka. Při sestavování IVP vycházíme z obsahu
IVP stanoveného v § 28 vyhlášky č. 27/2016 Sb. Součástí IVP je termín vyhodnocení naplňování IVP.
IVP může být zpracován i pro kratší období než je školní rok. IVP může být doplňován a upravován v
průběhu školního roku. Výchovný poradce po podpisu IVP zletilým žákem nebo zákonným zástupcem
nezletilého žáka, podepsání písemného informovaného souhlasu zletilého žáka nebo zákonného
zástupce nezletilého žáka a rozhodnutí ředitele školy o povolení individuálního vzdělávacího plánu
žákovi s mimořádným nadáním (§ 18 školského zákona) předá informace o zahájení vzdělávání podle
individuálního plánu do školní matriky.
Pro dosažení úspěšnosti při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je nezbytné:
 povzbuzovat žáky při případných neúspěších a posilovat jejich motivaci k učení
 uplatňovat formativní hodnocení žáků
 poskytovat pomoc při osvojování si vhodných učebních způsobů a postupů se zřetelem
k individuálním obtížím jednotlivců







věnovat pozornost začleňování těchto žáků do běžného kolektivu a vytváření pozitivního
klimatu ve třídě a ve škole
spolupracovat s odbornými institucemi, tj. se ŠPZ a odbornými pracovníky školního
poradenského pracoviště, v případě potřeby také s odborníky mimo oblast školství (odbornými
lékaři nebo pracovníky z oblasti sociálně právní ochrany žáka apod.)
spolupracovat s dalšími sociálními partnery školy, zejména se zákonnými zástupci žáků
spolupracovat se zaměstnavateli při zajišťování praktické části přípravy na povolání
(odborného výcviku, učební a odborné praxe) nebo při hledání možností prvního pracovního
uplatnění absolventů
realizovat další vzdělávání učitelů všech předmětů zaměřené na vzdělávání žáků se SVP
(i žáků nadaných) a uplatňování adekvátních metod a forem výuky, hodnocení a komunikace s
těmito žáky

Poskytování poradenských služeb ve škole
Poradenské služby na škole zajišťuje výchovný poradce, školní metodik prevence, třídní učitelé,
učitelé odborného výcviku ve spolupráci s vedením školy a ostatními pedagogickými pracovníky.
Zaměření poradenských služeb:
 poradenství zákonným zástupcům žáka v oblasti výchovy a vzdělávání, styly a strategie
učení, postupy při neprospěchu žáka, prevence školní neúspěšnosti
 poradenství při řešení a prevenci rizikového chování
 poradenství v obtížných životních situacích žákům i zákonným zástupcům v souvislosti
s výukou
 poradenství při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 kariérové poradenství
 spolupráce se školským poradenským zařízením
 podpora mimořádně nadaných žáků, poskytování informací o službách dalších
poradenských zařízení a spolupráce s nimi
 metodická podpora učitelům v psychologických a speciálně pedagogických dovednostech
Výchovný poradce poskytuje konzultační hodiny pro žáky a jejich zákonné zástupce. Pomáhá
s řešením konfliktů mezi žáky, podporuje komunikaci mezi zákonnými zástupci, učiteli a žáky. Nabízí
individuální pohovory zákonným zástupcům v souvislosti s problémovým chováním žáků.
Spolupracuje se školským poradenským zařízením a odbornými institucemi. Řeší společně s vedením
školy, učiteli, učiteli odborného výcviku, zákonnými zástupci a žáky výchovné problémy v rámci
výchovných komisí. Poskytuje konzultace a metodickou podporu učitelů při práci s žáky se
speciálními vzdělávacími potřebami a také podporu v psychologických a speciálně pedagogických
dovednostech při pedagogické práci s žáky. Výchovný poradce spolupracuje s metodikem prevence a
společně monitorují rizikové chování žáků. Při varovných signálech svolává schůzku se zákonnými
zástupci žáků a nabízí poradenství.
Metodik prevence vytváří ve spolupráci s vedením školy a se všemi pedagogickými pracovníky
„Školní preventivní strategii“, pro daný školní rok „Minimální preventivní program školy“ a
koordinuje jeho realizaci. Prevence probíhá v rámci výuky jednotlivých vzdělávacích oblastí, při
realizaci průřezových témat a formou projektových aktivit. V rámci prevence škola nabízí žákům
volnočasové aktivity a akce zaměřené na profesní růst a zdravý životní styl.

Školská rada byla seznámena se změnami v ŠVP dne 9. 3. 2017

V Havířově 28. 8. 2017

……………………..……

ředitel školy

