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ÚVOD
Žijeme v době, která sebou nese nejen převratné úspěchy na poli vědy a techniky, ale současně si
vybírá od naší vyspělé společnosti svoji daň v podobě civilizačních chorob, rizikových těhotenství a
předčasných porodů. Ruku v ruce s těmito jevy se rodí určité procento dětí s různě závažným
zdravotním postižením. Eticky vyspělá civilizace 21. století přitom respektuje právo na kvalitativně
bohatý život každého narozeného dítěte. Od útlého věku se dnešní děti mohou setkávat s vrstevníky,
kteří jsou „jiní“. Odlišují se vzhledem, postižením, chováním, nároky na péči … Úkolem nás
pedagogů je pak poskytovat těmto jedincům a jejich rodičům podporu a ulehčit jejich mnohdy složitý
životní úděl. Prvořadou snahou a povinností je začlenit je do společnosti, dát jim šanci prožít svůj
život naplno. Přestože se postavení osob se zdravotním postižením výrazně změnilo, zůstávají oblasti
(včetně školství), kde je prostor pro zlepšení podmínek života jedinců se zdravotním postižením.
I. POJEM SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA A PŘÍSTUP K DĚTEM A ŽÁKŮM SE ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM
Jako pojem byla speciální pedagogika poprvé užita v roce 1959, definitivně pak tento termín zavedl do
odborné terminologie v roce 1957 Miloš Sovák. Od té doby se stejně jako celá speciální pedagogika
vyvíjela i terminologie s ní spojená, např. „defekt“ – nahrazen termínem „postižení“. Stejný posun
zaznamenáváme v oblasti klasifikace osob s handicapem, např. „mentálně postižený žák“ – dnes „žák
s mentálním postižením“. Na prvním místě uvádíme osobnost, jejíž jednou z charakteristik je druh
zdravotního postižení. Novela vyhlášky č. 73/2005, o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními
vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, která vstoupila v platnost
1. ledna 2011 již necharakterizuje žáka druhem jeho zdravotního postižení, ale definuje jeho
specifické vzdělávací potřeby.
1) Integrace a inkluze
S určitým nadhledem je třeba chápat tvrzení některých aktivistů, zejména neziskového sektoru, že do
roku 1990 probíhalo vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami čistě segregačním
způsobem. Rovněž ve školách hlavního vzdělávacího proudu byli vzděláváni žáci s postižením, ale
tento fakt nebyl významně zveřejňován. Legislativní úpravy posledních let odstraňují segregační
tendence - v běžných školách se vzdělávají žáci s postižením, u nichž je to možné a ve speciálních
školách pak ti žáci, u nichž je to nutné. Dnešní speciální školství není v žádném případě diskriminační.
Speciální pedagogika při naplňování speciálních vzdělávacích potřeb žáka hledá a objevuje způsoby,
kterými je možné žáka na zvládání nároků běžného života vhodně připravit. Termíny integrace a
inkluze bývají v naší praxi často chápány identicky. Rovněž způsob, kdy je dítě od počátku zjištění
jeho speciálních vzdělávacích potřeb vzděláváno v běžné škole, nazýváme školní integrací.
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2) Filosofie inkluzivního vzdělávání žáků se zdravotním postižením
Inkluzivní vzdělávání můžeme charakterizovat jako přístup, který předpokládá zařazení všech dětí do
běžné školy (tzv. hlavní vzdělávací proud), která je na tento postup patřičně připravena. Ze svého
principu nerozděluje děti na ty se speciálními vzdělávacími potřebami a bez nich. Pracuje se
samozřejmostí k heterogennímu složení kolektivu, a každý jedinec se proto stává objektem
individualizovaného přístupu. V jedné třídě se tak spolu vzdělávají děti zdravotně postižené, nadané,
dětí cizinců, děti jiného etnika či většinové společnosti. Pedagoga se všem dětem věnuje rovnocenně,
nikomu více ani méně.
3) Inkluzivní vzdělávání a integrace
Novodobý pojem „inkluze“ je často spojován také se slovem integrace. Význam je ovšem různý a ne
vždy jednoznačný. Inkluzivní vzdělávání není něco, co si musí dítě zasloužit splněním zadaných
požadavků, ale automatické právo. Dítě má právo navštěvovat běžnou základní školu, a to nejlépe od
první třídy v důvěrně známém prostředí, v místě bydliště. U integrace se jedná o jev opačný. Dítě
navštěvuje školu speciální, a teprve pokud se odborníkům a rodičům zdá, že by mohlo zvládnout
i běžnou základní školu, bývá přesunuto. Na školu, která je inkluzivní, jsou kladeny samozřejmě vyšší
nároky spojené s širokou heterogenitou složení jejich žáků. Jedná se především o uzpůsobení
prostředí, pomůcek, využívání asistentů či externích odborníků a péči o duševní zdraví všech žáků
i učitelů.
Vzhledem k demografickému vývoji většiny moderních bohatých společností je přijetí a zařazení
dosud vyloučených osob často nezbytná. Úspěšná inkluze je ovšem dlouhodobý proces, který se nedá
zařídit pouze institučními prostředky a vnější motivací. Zpočátku vyžaduje jistou toleranci okolí
k tomu, že dítě nemá běžné návyky většinové společnosti, neovládá dobře její jazyk apod.
Rozhodujícím krokem je však teprve uznání jeho vlastní ceny a přijetí skupinou – ať je to školní třída,
učitel nebo sousedé. Současný speciálně-pedagogický přístup k žákům s handicapem je založený na
respektování osobnosti každého jedince s jeho přednostmi, zápory, ale i zvláštnostmi. Přijetí dítěte se
zdravotním postižením do komunity školní třídy je daleko obtížnější než u intaktních žáků.
K vytvoření přirozeného zdravého prostředí, v němž dítě tráví podstatnou a důležitou část svého
života, potřebujeme vysoký stupeň spolupráce všech zúčastněných.
Škola integrující děti se speciálními potřebami, která dokáže potřebám žáků vyjít vstříc, bude
oceňovat rozdíly, a proto se bude více orientovat na proces učení. Z výsledků budou těžit všechny děti.
Jestliže škola zjistí, že se žáci se speciálními potřebami cítí při vyučování a v sociální skupině dobře,
zpravidla může konstatovat i skutečnost, že ve škole jsou spokojené i ostatní děti. Tak se škola stává
místem, kde se cíleně pečuje o růst a rozvoj žáků, nikoli zdrojem trápení a nesnází.
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4) Osobnost pedagoga
Pro úspěšnost inkluzivního vývoje nestačí pouhé nadšení a vysoká míra empatie učitelů a motivace
spolužáků. Bez vnitřního přesvědčení o smysluplnosti celého procesu, o jeho úspěšném završení, nelze
provádět inkluzi. Všichni učitelé, kteří jsou v kontaktu s žákem se zdravotním postižením musí být
podrobně seznámeni s dokumentací tohoto žáka obsahující :
Popis projevů (a příčin) zdravotního postižení
Individuální vzdělávací plán, vč. systému podpůrných opatření
Schopnost a vzdělávací možnosti žáka
Čím je zdravotní postižení závažnější, tím musí být informace podrobnější. České školství bohužel
dosud není připraveno na nastavený (inkluzivní) způsob vzdělávání žáků se zdravotním postižením.
Zde nám mnoho dluží příprava na dráhu učitele z oblasti terciálního vzdělávání.
5) Nastavení poradenského systému
Raná péče, která je poskytována dětem od narození do 7 let věku dítěte (zejména nestátní
neziskové organizace
Školská poradenská zařízení poskytují poradenskou péči v období od 3 let věku dítěte do
ukončení vyššího odborného vzdělávání
V období vysokoškolského studia studentů se zdravotním postižením je klientům poskytována
podpora v poradenských střediscích pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami, které
jsou zřizovány při jednotlivých vysockých školách a univerzitách
6) Před nástupem dítěte se zdravotním postižením do školy je vhodné:
Navázat kontakt s rodinou, nastavit pravidla spolupráce
Informovat se o zdravotním stavu dítěte a jeho specifickými zvláštnostmi (spolupráce s rodiči;
školským poradenským zařízením – vždy s vědomím rodičů!!)
Zjistit stupeň mobility dítěte
Zajistit služby asistenta pedagoga, kompenzační pomůcky
Zajistit komunikaci se třídou, do níž má být žák integrován (služba školního psychologa)
Prostudovat legislativních normy
Pozn.: Zdravotní postižení není vždy nutně důvodem pro poskytování speciálně-pedagogické podpory
žákovi. Ta je nezbytná pouze teprve ve chvíli, kdy žák není schopen ve srovnání s intaktní skupinou
zvládat nároky na něj kladené.

7) Vedení dokumentace žáka se speciálními vzdělávacími potřebami zabezpečuje odpovědný
pedagogický pracovník školy záznamy do osobní dokumentace žáka:
Doporučení, stanoviska školského poradenského zařízení
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Průběh a obsahu speciálně pedagogické péče poskytované žákovi ve škole provádí
Individuální vzdělávací plán žáka se zdravotním postižením
Pozn.: Vedení dokumentace žáka se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
II. ASISTENT PEDAGOGA
Funkce asistenta pedagoga, který vykonává přímou pedagogickou činnost ve třídě, ve které se
vzdělávají děti nebo žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, je jednou z nejvyšších forem
podpůrných opatření při vzdělávání těchto žáků. Odbornou kvalifikaci asistentů pedagoga taxativně
vymezuje § 20 vyhl. č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů.
Pro ustanovení funkce asistenta pedagoga je nezbytný souhlas krajského úřadu. Důvodem nezbytnosti
souhlasu krajského úřadu je zejména zvýšená finanční náročnost. Žádost o souhlas podávají ředitelé
školy většinou na konci předcházejícího školního roku.
1) Náležitosti žádosti o souhlas se zřízením funkce asistenta pedagoga
Název a sídlo právnické osoby, která vykonává činnost školy
Počet žáků a tříd celkem,
Počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Dosažené vzdělání asistenta pedagoga
Předpokládanou výši platu nebo mzdy (příp. žádost o mimonormativní navýšení rozpočtu
školy)
Zdůvodnění potřeby zřízení funkce asistenta pedagoga
Cíle, kterých má být dosaženo zřízením této funkce
Náplň práce asistenta pedagoga
Doporučení školského poradenského zařízení ke vzdělávání dítěte nebo žáka se speciálními
vzdělávacími potřebami (Příloha č. 1)
Uvedené požadavky jsou zdánlivě velmi obsáhlé, přinášejí však jistou záruku účelně vynaložených
finančních prostředků na tuto podpůrnou službu. O způsobu vyřízení žádosti dostanou školy písemné
vyrozumění. Udělení souhlasu však nezakládá nárok na poskytnutí finančních prostředků
k zabezpečení této funkce.
2) Specifikace funkce asistenta pedagoga a jeho pracovní náplň
Asistent pedagoga je pedagogický pracovník vykonávající přímou pedagogickou činnost ve
třídě, ve které se vzdělávají děti nebo žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
Pracuje převážně pod metodickým vedením pedagoga, který zodpovídá za průběh a výsledky
vzdělávání
Aktivně se účastní sestavování individuálního vzdělávacího plánu žáka
Spolupracuje s odbornými pracovníky školských poradenských zařízení
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Zařazení do platové třídy se uskutečňuje na základě nejnáročnějších požadovaných činností
stanovených v pracovní náplni a v souladu s NV č. 222/2010 Sb. (katalog prací - povolání
č. 2.16.5. asistent pedagoga 4. – 9. platová třída)
Konkrétní náplň práce stanoví ředitel školy na základě podkladů a doporučení školského
poradenského zařízení, na základě skutečných potřeb žáka a podmínek školy
3) Hlavní činnosti asistenta pedagoga:
Individuální pomoc žákům přizpůsobit se školnímu prostředí – pomoc při získání pracovních
návyků, při vytvoření struktury vyučovacích hodin
Individuální pomoc žákům při zprostředkování učební látky
Pomoc pedagogickým pracovníkům školy při výchovné a vzdělávací činnosti a přípravě na ni
Pomoc při komunikaci se žáky a jejich zákonnými zástupci
Nezbytná pomoc žákům s těžkým zdravotním postižením při sebeobsluze a pohybu během
vyučování a při akcích pořádaných školou mimo místo, kde škola v souladu se zápisem do
RŠ/ŠZ uskutečňuje vzdělávání
Po dohodě s pedagogem pracuje ve třídě rovněž s intaktní skupinou žáků
Náplň práce asistenta pedagoga a zařazení do platové třídy se uskutečňuje na základě
nejnáročnějších požadovaných činností a jeho odborné kvalifikace ve smyslu nařízení vlády č.
222/2010 Sb. (Katalog prací), část 2.16, povolání č. 2.16.05. ASISTENT PEDAGOGA, 4-9.
platová třída. Konkrétní náplň práce (rozsah a rozpis činností) stanoví asistentovi pedagoga
ředitel školy na základě uvedeného legislativního předpisu, podkladů a doporučení školského
poradenského zařízení, podmínek školy a skutečných potřeb žáka.
5) Funkce asistenta pedagoga u maturitních zkoušek žáků se zdravotním postižením („Maturita bez
handicapu“)
Pomoc asistentů je přiznána žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří v důsledku svého
postižení, ani s využitím kompenzačních pomůcek, samostatně vykonat maturitní zkoušku nebo její
část. Asistentem se v tomto případě rozumí zpravidla osoba, která poskytuje asistenci konkrétnímu
žákovi průběžně během školního roku. Asistent je žákovi povolen na základě dosavadní praxe při
výuce – žák je na asistenci zvyklý a plně vyhovuje jeho speciálním vzdělávacím potřebám
Úlohou asistenta je pomoci žákovi minimalizovat vnější překážky a důsledky postižení při zkouškové
situaci. Jedná se např. o pomoc s orientací a mobilitou v budově školy, s polohováním žáka,
s přípravou a obsluhou pomůcek, se zápisem odpovědí, se čtením textu apod. Asistent v žádném
případě nezasahuje do řešení úloh. Nekomentuje případné žákovy chyby, slovně ani jiným způsobem
nenaznačuje správná řešení. Rozsah a formu asistence stanoví školské poradenské zařízení.
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6) Ekonomické zabezpečení funkce asistenta pedagoga
Financování probíhá normativně, tj. na základě krajských normativů a v případě, že stanoven přímé
výdaje nezabezpečí specifika individuálního vzdělávacího plánu, může krajský úřad tyto potřeby
dofinancovat mimonormativně, tj. z vytvořené rezervy.
Normativní financování vzdělávacích potřeb žáků se zdravotním postižením pomocí krajských
normativů probíhá pomocí:
a) Základní částky závisející na druhu školy, ve které se dítě/žák vzdělává (mateřská škola,
základní škola, základní škola speciální, střední škola ap)
b) Příplatku, který se odvíjí od druhu zdravotního postižení dítěte/žáka (mentální, tělesné,
vývojové poruchy atd.)
Stanovení výše základní částky i příplatku je plně v kompetenci krajského úřadu a závisí na celkovém
objemu přidělených finančních prostředků ze státního rozpočtu (máme na mysli školy a školská
zařízení zřizovaná krajem nebo obcí).
K financování činnosti asistetů pedagoga lze využít speciálních rozvojových programů (RP) MŠMT:
RP na financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním,
RP na financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením
v soukromých a církevních školách
RP na podporu škol, které realizují inkluzivní vzdělávání
III. OSOBNÍ ASISTENT
Pokud dítě vyžaduje pomoc osobního asistenta, jedná se o službu sociální (nikoli pedagogickou)
zajišťovanou gescí MPSV. Lze ji sjednat prostřednictvím úřadů práce nebo občanských sdružení,
které mají v náplni činnosti poskytování sociálních služeb, event. zákonným zástupcem dítěte
z příspěvku na péči o osobu blízkou.
Osobní asistent není pedagogickým pracovníkem, není zaměstnancem školy, avšak na základě
možnosti dané § 8 odst. 7 vyhlášky č. 73/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, může ve škole
působit.
Osobní asistence je terénní služba poskytovaná jedincům, které mají sníženou soběstačnost z důvodu
chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž stav vyžaduje pomoc jiné osoby. Služba
se poskytuje bez časového omezení a při činnostech, které osoba potřebuje. Týká se zejména těchto
činnosti:
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o sebe sama
Pomoc při osobní hygieně
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Pomoc při zajištění stravy
Výchovné, vzdělávací a aktivizační dovednosti
Zprostředkování kontaktu se společenským okolím
V oblasti vzdělávání je osobní asistent využíván rodiči především k dozoru a dopomoci při dopravě do
školy a ze školy, vč. jeho převlékání, oblékání a přezouvání před zahájením a po ukončení vzdělávání
(výchovy).
Z organizačních důvodů je běžnou praxí škol využívat při zabezpečování podpůrných služeb jedné
osoby – souběžně zajišťuje služby osobního asistenta a pedagogického asistenta. Takový pracovník
má uzavřeny dvě pracovní smlouvy – jednu se školou na funkci asistenta pedagoga, druhou na funkci
osobního asistenta s rodiči žáka. Uvedený stav je přínosným jak pro žáka v integraci, tak pro děti a
žáky s těžším či kombinovaným postižením ve speciálních školách.
Pokud by chtěla služby osobní asistence poskytovat škola, musela by se stát registrovaným
poskytovatelem sociálních služeb ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů.
IV. VÝZNAM SPOLUPRÁCE RODINY A ŠKOLY
Narození postiženého dítěte představuje pro rodiče zátěž, obyčejně neočekávanou. Je traumatem, které
vyplývá z pocitu vlastního selhání v rodičovské roli.
Rodina a škola musí plně spolupracovat. Při výchovně-vzdělávacím procesu dítěte, dochází k mnoha
událostem. Při zaměření na vztahy a vazby: rodina, dítě, učitel (škola), je žák ovlivňován především
těmito činiteli. Je zřejmé, že spolupráce rodiny a školy při výchově a vzdělávání dítěte je zaměřena na
mnohé aspekty, jak už osobnost učitele, přeplněnost tříd, složení pedagogického sboru, také penězi,
které do školství plynou. Obě instituce (rodina a škola) by měly být připraveny vstoupit do tohoto
vztahu a cítit jeho potřebu. Rodiče i učitelé se musí snažit a vzájemnou spolupráci přivítat. Leckdy
tento vztah ale nefunguje podle předpokladů druhé strany. Přitom by stačilo zaměřit se na praktické
fungování této spolupráce a vzít si příklad třeba ze zahraničí, kde takové vztahy fungují.
Vzájemná důvěra a spolupráce rodiny a školy je jedním z nutných předpokladů úspěšného vzdělávání
žáků se zdravotním postižením. Na rozdíl od učitelů, speciálních pedagogů, kteří jsou na práci s
postiženými žáky odborně připraveni a zpravidla si ji dobrovolně zvolili za své povolání, rodiče těchto
dětí na tuto svoji celoživotní náročnou roli připraveni nebyli a patrně si ji nikdo z nich dobrovolně
nezvolil.
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V. Zařízení pro pomoc rodině s dítětem se zdravotním postižením
Zařízení pro pomoc rodině (střediska rané péče, viz zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve
znění pozdějších předpisů) se zaměřují na vyhledávání rodin s dítětem se zdravotním postižením nebo
jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého zdravotního stavu ve věku do 7 let . Základem
poskytovaných služeb jsou konzultace v rodinách. Délka a průběh návštěvy se řídí potřebami dítěte a
přáním rodičů. Každá rodina má svého domácího poradce, který ji pravidelně navštěvuje a poskytuje
sociálně-právní poradenství, pomoc při jednání s úřady a institucemi, praktické a odborné rady pro
komunikaci a hru s dítětem.
V rámci rané péče nabízí zprostředkování kontaktů na další odborníky (dětský neurolog, psycholog,
logoped, fyzioterapeut, speciální pedagogické centrum, pedagogicko psychologická poradna), pomoc
při výběru vhodného předškolního a školního zařízení, pomoc v otázkách integrace.
Služby jsou poskytovány především v domácím prostředí, v případě zájmu rodiny jsou poskytovány
ambulantně. Služby rané péče jsou poskytovány bezplatně.

Závěr
Stejně jako zdraví patří i nemoc a zdravotní postižení k životu. Zdravotním postižením se rozumí, na
rozdíl od nemoci, dlouhodobý nebo trvalý stav, který již nelze léčbou zcela odstranit. Jeho negativní
důsledky je však možno zmírnit soustavou promyšlených opatření, na nichž se můžeme společně
podílet.

Přehled právních předpisů ve školství a předpisů souvisejících
Zákony
1) Zákon 561/2004 Sb., zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
2) Zákon č. 563/2004 Sb., zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů
3) Zzákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády
1) Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé
speciálně pedagogické a přímé pedagogicko psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve
znění pozdějších předpisů
2) Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a
správě, ve znění pozdějších předpisů
3) Nařízení vlády č. 222/2010 Sb. (katalog prací), v platném znění
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Vyhlášky
1) Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami
a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění pozdějších předpisů
2) Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních, ve
znění pozdějších předpisů
3) Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších
předpisů
4) Vyhláška č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, ve znění pozdějších předpisů
Související materiály
1) Informace MŠMT k zabezpečení vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími
potřebami s podporou asistence čj. 14 453/2005-24
2) Základní informace k zajišťování asistenta pedagoga do třídy, v níž je vzděláván žák
nebo žáci
se zdravotním postižením (IPPP ČR, čj. 23757/2010-27-IPPP)
SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ:
1. HÁJKOVÁ, V., STRNADOVÁ, I., Inkluzivní vzdělávání. Praha: Grada Publishing, 2010
2. LEHTA, V., Základy inkluzivní pedagogiky. Dítě s postižením, narušením a ohrožením ve škole.
Praha: Portál, 2010
3. MICHALÍK, J., Školský poradenský systém v České republice. UP v Olomouci, 2008
4. MICHALÍK, J., HANÁK, P. Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních vzdělávacích potřeb
dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením. UP v Olomouci, 2011
5. TEPLÁ, M., ŠMEJKALOVÁ, H., Informace k zajišťování asistenta pedagoga do třídy, v níž je
vzděláván žák nebo žáci se zdravotním postižením, IPPP Praha 2010
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Příloha č. 1

Doporučení školského poradenského zařízení ke vzdělávání dítěte, žáka, studenta se
speciálními vzdělávacími potřebami
ŠKOLA1):
Jméno a příjmení dítěte

Datum narození

Druh zdravotního postižení :
1. Mentální: lehké - středně těžké - těžké
2. Sluchové - těžké sluchové
3. Zrakové - těžké zrakové
4. S vadami řeči - těžké vady řeči
5. Tělesné - těžké tělesné

6. S více vadami - hluchoslepota
7. Vývojové poruchy učení
8. Vývojové poruchy chování
9. Autismus

1)

Třída/Ročník

2

Motorické projevy, komunikační schopnosti, projevy chování, sebeobsluha:

Doporučení speciálního vzdělávání žáka se zdravotním postižením:
a) formou individuální integrace
b) formou skupinové integrace
c) ve speciální škole3)
d) kombinací forem a) až c)
Asistent pedagoga: ANO4) - NE

Individuální vzdělávací plán: ANO - NE

Kompenzační, rehabilitační pomůcky:

Další podpůrná opatření :

1)

Uveďte údaj aktuální v době vyšetření dítěte/žáka
Uveďte, kterými z bodů 1 .- 5. a 7. - 9.
3)
Škola samostatně zřízená pro žáky se speciálně vzdělávacími potřebami (ZŠ praktická, ZŠ speciální
včetně odborných učilišť s praktických škol)
4)
Uveďte počet hodin přímé pedagogické činnosti
Platnost do ( měsíc/ rok):
Datum:
Konzultant IVP (pracovník PPP, SPC)
Podpis
2)
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