Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace

Dodatek

Čj. 073/2017

ke školním vzdělávacím programům kategorie E, H, M a L
VZDĚLÁVÁNÍ ŢÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI
POTŘEBAMI A ŢÁKŮ NADANÝCH
(bod 4 Charakteristika ŠVP)
Zdůvodnění úprav:
K úpravě ŠVP SŠSSaD dochází v souvislosti s novelou zákona č. 561/2004 Sb., školský
zákon. Důvodem pro úpravu ŠVP byla změna § 16 (16a, 16b) školského zákona. Tato
úprava je legislativním ukotvením tzv. společného vzdělávání a zahájením procesu nového
způsobu podpory vzdělávání ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami a ţáků nadaných.
Změny jsou realizovány v návaznosti na Opatření ministryně školství č.j.: MŠMT21703/2016-1, kterým se mění rámcové vzdělávací programy středního vzdělávání, zákon č.
561/2004 Sb., školský zákon v návaznosti na obsahově související vyhlášku č. 27/2016 Sb.
o vzdělávání ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami a ţáků nadaných.
Ţák se speciálními vzdělávacími potřebami
Za ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou povaţováni ţáci, kteří k naplnění svých
vzdělávacích moţností nebo k uplatnění a uţívání svých práv na vzdělávání na
rovnoprávném základě s ostatními potřebují poskytnutí podpůrných opatření. Jedná se o
ţáky s mentálním, tělesným, zrakovým a sluchovým postiţením, se závaţnými vadami řeči,
se závaţnými vývojovými poruchami učení a chování, se souběţným postiţením více
vadami a s autismem. Tito ţáci mají právo na bezplatné poskytování podpůrných opatření z
výčtu uvedeného v § 16 školského zákona (ŠZ) Podpůrná opatření realizuje škola.
Podpůrná opatření
Podpůrná opatření představují úpravu metod, organizace a hodnocení vzdělávání a jsou
poskytována ţákovi, u kterého se projevuje potřeba úprav ve vzdělávání a zapojení
v kolektivu. Pedagog uplatňuje opatření u jednotlivých ţáků diferencovaně, aby úpravy
individuálně vyrovnávaly vzdělávací podmínky ţáka, které mohou být ovlivněny různě
závaţnými obtíţemi zdravotními (akutními či trvalými), nepřipraveností ţáka na školu,
odlišnými ţivotními podmínkami a kulturním prostředím. Podpůrná opatření se podle
organizační, pedagogické a finanční náročnosti člení do 5 stupňů
I.
stupeň podpůrných opatření vţdy navrhuje škola.
II. - V. stupeň navrhuje a realizaci metodicky usměrňuje školské poradenské zařízení
(pedagogicko-psychologická poradna a speciálně pedagogické centrum). Podpůrná opatření
druhého aţ pátého stupně jsou poskytována s informovaným souhlasem zletilého ţáka nebo
zákonného zástupce ţáka.
Výsledkem poradenské pomoci školského zařízení je zpráva. Ve zprávě poradenské zařízení
uvede skutečnosti podstatné pro doporučení podpůrných opatření.
Forma vzdělávání ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami
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Vzdělávání ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami je uskutečňováno formou
individuální integrace do běţných tříd. Škola spolupracuje především s Pedagogickopsychologickou poradnou v Liberci. Spolupráci školy s PPP zajišťují výchovní poradci.
Postup při poskytování podpůrných opatření ţáků se speciálními vzdělávacími
potřebami:
V rámci I. stupně podpůrných opatření je pro ţáky s méně závaţnými problémy ve
vzdělávání školou vypracován plán pedagogické podpory (dále jen PLPP), který vytvoří třídní
učitel s metodickou podporou výchovného poradce. S plánem pedagogické podpory seznámí
škola ţáka, zákonného zástupce ţáka, všechny vyučující ţáka a další pedagogické
pracovníky podílející se na realizaci tohoto plánu. Plán musí obsahovat podpis osob, které s
ním byly seznámeny. PLPP je nejpozději po 3 měsících vyhodnocen. Pokud nejsou
nastavená opatření dostatečná, doporučí škola ţákovi vyuţití pomoci školského
poradenského zařízení za účelem posouzení jeho speciálních vzdělávacích potřeb a
zpracování dalších podpůrných opatření.
Na základě doporučení vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu (dále jen IVP)
školským poradenským zařízením poţádá zletilý ţák nebo zákonný zástupce nezletilého
ţáka ředitele školy o vzdělávání podle IVP. Třídní učitel ve spolupráci s výchovným
poradcem a ostatními učiteli vypracuje IVP, který obsahuje údaje o úpravě metod výuky,
časovém rozvrţení individuální práce s ţákem, o pouţívání kompenzačních pomůcek a
dalších náleţitostech. Účinnost IVP je vyhodnocována minimálně jednou ročně. IVP je
realizován na základě informovaného souhlasu zákonného zástupce ţáka či zletilého ţáka.
Výchovný poradce sleduje vyuţívání a vyhodnocování poskytovaných podpůrných opatření
poskytovaných na základě PLPP a IVP, komunikuje se ŠPZ, ţáky a rodiči nezletilých ţáků, s
dalšími pracovníky školy (třídními učiteli, učiteli příslušných vyučovacích předmětů), popř. s
dalšími institucemi. Výchovný poradce je připraven věnovat se také péči o nadané a
mimořádně nadané ţáky.
Pravidla pro péči o ţáky se SVP ve škole
-

-

Nezbytným předpokladem pro přijetí ke vzdělávání a zvládnutí poţadavků na
odborné vzdělání v jednotlivých oborech je splnění podmínek zdravotní způsobilosti
uchazečů o vzdělávání na střední škole daných přílohou k Nařízení vlády č. 211/2010
Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném
vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
Ţákům se SVP jsou na základě doporučení ŠPZ upraveny podmínky při přijímání a
ukončování studia (maturitní zkouškou, závěrečnou zkouškou).
Pokud ţák ze zdravotních důvodů nemůţe splnit podmínky dané ŠVP v předmětu,
který není rozhodující pro jeho odbornost, můţe být na základě rozhodnutí ředitele
školy z tohoto předmětu uvolněn.
Ţákům jsou poskytovány kompenzační pomůcky doporučené ŠPZ a úprava
prostředí.
Na základě doporučení z ŠPZ je ţákům poskytována pedagogická intervence
(individuální péče nad rámec běţných hodin)
Ţákům je umoţněno pouţívat speciální pomůcky (např. notebook, pravítka,
zvýrazňovače, kalkulačka).
Vyučující při hodinách pouţívají takové metody výuky, které zohledňují potřeby ţáků
se SVP (upřednostnění ústního zkoušení u ţáků s dysgrafií a dyslexií, tolerance
specifických chyb, názorné pomůcky).
Vyučující poskytují takové materiály pro výuku, které jsou vyuţitelné pro ţáka se SVP
(elektronické i tištěné materiály, prezentace, učebnice).
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-

V případě potřeby je ţákům navýšen čas na vypracování úkolů při hodinách a
konzultace mimo vyučování.
Ţáci jsou průběţně motivováni k učení, je jim poskytováno formativní hodnocení.
Ţákovi, který nemůţe zvládnout vzdělávání v daném oboru vzdělání z váţných
zdravotních nebo jiných důvodů, škola nabídne po poradě se ŠPZ a zástupci
nezletilého ţáka, popř. s jinými institucemi, jiný, pro něj vhodnější obor vzdělání.

Vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných ţáků
Za nadaného ţáka se povaţuje ţák, 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 ţáka se povaţuje ţák, jehoţ rozloţení schopností dosahuje
mimořádné úrovně při vysoké tvořivosti v celém okruhu činností nebo v jednotlivých
oblastech rozumových schopností, v pohybových, manuálních, uměleckých nebo sociálních
dovednostech.
Mimořádně nadané ţáky škola nevzdělává.
Formy vzdělávání ţáků nadaných a mimořádně nadaných
-

účast v soutěţích v teoretických znalostech a dovednostech i v manuálních
dovednostech,

-

zahraniční studijní nebo výměnné pobyty,

-

pracovní stáţe v rámci programu ERASMUS+.

V Liberci dne 6. 6. 2017

Mgr. Jan Samšiňák, ředitel

Dodatek byl schválen Školskou radou Střední školy strojní, stavební a dopravní dne 6. 6.
2017.
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