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VYHLÁŠKA 

ze dne ……….. 2016 

o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 19, § 23 odst. 3 a § 26 odst. 4 

zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 49/2009 Sb. a zákona 

č. 82/2015 Sb., (dále jen „zákon“): 

 

ČÁST PRVNÍ 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

 

§ 1 

(1) Tato vyhláška upravuje pravidla vzdělávání dětí, žáků a studentů (dále jen „žák“) se 

speciálními vzdělávacími potřebami, vzdělávání žáků uvedených v § 16 odst. 9 zákona a 

vzdělávání žáků nadaných. 

(2) Při postupech upravených touto vyhláškou se přihlíží ke všem vyjádřením žáka v 

záležitostech týkajících se jeho vzdělávání s ohledem na jeho věk a stupeň vývoje; o těchto 

záležitostech se žákovi poskytují dostatečné a vyčerpávající informace pro utvoření názoru. 

Při postupech upravených touto vyhláškou se dbá, aby byly v souladu se zájmem žáka. 

Veškerá sdělení upravená touto vyhláškou jsou poskytována žákovi nebo zákonnému zástupci 

žáka srozumitelným způsobem. 

 

ČÁST DRUHÁ 

VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI 

Hlava I 

Obecná ustanovení 

 

§ 2 

Podpůrná opatření 

(1) Podpůrná opatření prvního stupně představují minimální úpravu metod, organizace a 

hodnocení vzdělávání a jsou poskytována žákovi, u kterého se projevuje potřeba úprav ve 

vzdělávání nebo školských službách a zapojení v kolektivu. Podpůrná opatření prvního stupně 

nemají normovanou finanční náročnost. 

(2) Pokud by k naplnění vzdělávacích potřeb žáka nepostačovalo poskytování podpůrných 

opatření prvního stupně, doporučí škola nebo školské zařízení (dále jen „škola“) žákovi 

využití poradenské pomoci školského poradenského zařízení za účelem posouzení jeho 

speciálních vzdělávacích potřeb. 

(3) Podpůrná opatření druhého až pátého stupně se poskytují na základě doporučení školského 

poradenského zařízení a s informovaným souhlasem zletilého žáka nebo zákonného zástupce 

žáka. 

(4) Podpůrná opatření se poskytují samostatně nebo v kombinacích různých druhů a stupňů v 

souladu se zjištěnými speciálními vzdělávacími potřebami žáka. Konkrétní druh podpůrného 

opatření lze poskytovat pouze v jednom stupni. 

(5) Členění konkrétních podpůrných opatření do stupňů, pravidla jejich použití a normovaná 

finanční náročnost podpůrných opatření druhého až pátého stupně jsou stanoveny v příloze č. 

1 k této vyhlášce. 
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Hlava II 

Zvláštní ustanovení o některých podpůrných opatřeních 

Individuální vzdělávací plán žáka se speciálními vzdělávacími potřebami 

 

§ 3 

(1) Individuální vzdělávací plán zpracovává škola, vyžadují-li to speciální vzdělávací potřeby 

žáka. Individuální vzdělávací plán se zpracovává na základě doporučení školského 

poradenského zařízení a žádosti zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka. 

(2) Individuální vzdělávací plán je závazným dokumentem pro zajištění speciálních 

vzdělávacích potřeb žáka, přičemž vychází ze školního vzdělávacího programu a je součástí 

dokumentace žáka ve školní matrice. 

(3) Individuální vzdělávací plán obsahuje údaje o skladbě druhů a stupňů podpůrných 

opatření poskytovaných v kombinaci s tímto plánem, identifikační údaje žáka a údaje o 

pedagogických pracovnících podílejících se na vzdělávání žáka. V individuálním vzdělávacím 

plánu jsou dále uvedeny zejména informace o 

a) úpravách obsahu vzdělávání žáka, 

b) časovém a obsahovém rozvržení vzdělávání, 

c) úpravách metod a forem výuky a hodnocení žáka, 

d) případné úpravě výstupů ze vzdělávání žáka. 

(4) Individuální vzdělávací plán dále obsahuje jméno pedagogického pracovníka školského 

poradenského zařízení, se kterým škola spolupracuje při zajišťování speciálních vzdělávacích 

potřeb žáka. Vzor individuálního vzdělávacího plánu je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce. 

(5) Individuální vzdělávací plán je zpracován bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 

měsíce ode dne, kdy škola obdržela doporučení a žádost zletilého žáka nebo zákonného 

zástupce žáka. Individuální vzdělávací plán může být doplňován a upravován v průběhu 

celého školního roku podle potřeb žáka. 

(6) Zpracování a provádění individuálního vzdělávacího plánu zajišťuje ředitel školy. 

Individuální vzdělávací plán se zpracovává ve spolupráci se školským poradenským 

zařízením, žákem a zákonným zástupcem žáka, není-li žák zletilý. 

 

§ 4 

(1) Škola seznámí s individuálním vzdělávacím plánem všechny vyučující žáka a současně 

žáka a zákonného zástupce žáka, není-li žák zletilý, který tuto skutečnost potvrdí svým 

podpisem. Poskytování vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu lze pouze na 

základě písemného informovaného souhlasu zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka 

podle § 16 odst. 1. 

(2) Školské poradenské zařízení ve spolupráci se školou sleduje a nejméně jednou ročně 

vyhodnocuje naplňování individuálního vzdělávacího plánu a poskytuje žákovi, zákonnému 

zástupci žáka a škole poradenskou podporu. V případě nedodržování opatření uvedených v 

individuálním vzdělávacím plánu informuje o této skutečnosti ředitele školy. 

(3) Pro změny v individuálním vzdělávacím plánu se použijí obdobně ustanovení týkající se 

zpracování individuálního vzdělávacího plánu, seznámení s ním, poskytování vzdělávání 

podle něho a vyhodnocování jeho naplňování. 

 

§ 5 

Asistent pedagoga 

(1) Asistent pedagoga poskytuje podporu jinému pedagogickému pracovníkovi při vzdělávání 

žáka či žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v rozsahu podpůrného opatření nebo 

podle § 18 odst. 1. Asistent pedagoga pomáhá jinému pedagogickému pracovníkovi při 
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organizaci a realizaci vzdělávání, podporuje samostatnost a aktivní zapojení žáka do všech 

činností uskutečňovaných ve škole v rámci vzdělávání, včetně poskytování školských služeb. 

(2) Asistent pedagoga pracuje podle potřeby se žákem nebo s ostatními žáky třídy, oddělení 

nebo studijní skupiny podle pokynů jiného pedagogického pracovníka a ve spolupráci s ním. 

(3) Hlavními činnostmi asistenta pedagoga jsou 

a) pomoc při výchovné a vzdělávací činnosti a pomoc při komunikaci se žáky, zákonnými 

zástupci žáků a s komunitou, ze které žák pochází, 

b) pomoc žákům v adaptaci na školní prostředí, 

c) pomoc žákům při výuce a při přípravě na výuku; žák je přitom veden k nejvyšší možné 

míře samostatnosti, 

d) nezbytná pomoc žákům při sebeobsluze a pohybu během vyučování a při akcích 

pořádaných školou mimo místo, kde škola v souladu se zápisem do školského rejstříku 

uskutečňuje vzdělávání nebo školské služby, 

e) další činnosti uvedené v jiném právním předpise. 

(4) Není-li dále stanoveno jinak, může asistent pedagoga poskytovat podporu při vzdělávání 

žákovi nebo více žákům současně, nejvýše však 4 žákům ve třídě, oddělení nebo studijní 

skupině, a to s ohledem na povahu speciálních vzdělávacích potřeb těchto žáků; v případě 

škol, tříd, oddělení nebo studijních skupin zřízených podle § 16 odst. 9 zákona nebo jedná-li 

se o asistenta pedagoga podle § 18 odst. 1, může být počet žáků připadajících na asistenta 

pedagoga vyšší. 

 

§ 6 

Poskytování podpůrných opatření žáku používajícímu jiný komunikační systém než 

mluvenou řeč 

(1) Pro žáka, u něhož je potřebné při vzdělávání užívat jiný komunikační systém než 

mluvenou řeč, zajišťuje škola vzdělávání v komunikačním systému, který odpovídá jeho 

potřebám, přednostně v tom, jehož užívání žák preferuje. 

(2) Žákům, kteří jsou vzděláváni v českém znakovém jazyce, poskytuje škola souběžně 

vzdělávání v psaném českém jazyce; při jeho výuce se používají metody používané při výuce 

českého jazyka jako jazyka cizího. 

(3) Výstupy z naukových předmětů jsou u žáků, kteří jsou vzděláváni v českém znakovém 

jazyce, stanovovány v českém znakovém jazyce a v psané češtině. 

 

§ 7 

Tlumočník českého znakového jazyka 

(1) Upřednostňuje-li žák při komunikaci český znakový jazyk a je-li vzděláván ve škole, třídě 

či studijní skupině, kde český znakový jazyk není komunikačním systémem všech účastníků 

vzdělávacího procesu, poskytuje mu škola vzdělávání s využitím tlumočníka českého 

znakového jazyka. 

(2) Tlumočník provádí přesný překlad obsahu sdělení mezi účastníky komunikace formou, 

která je jasná a srozumitelná všem zúčastněným, a v komunikačním systému, který si žák 

zvolil. 

(3) Tlumočník je využíván po celou dobu poskytování vzdělávání, je-li to v zájmu naplnění 

vzdělávacích potřeb žáka. 

(4) Využívá-li žák více způsobů komunikace, stanoví školské poradenské zařízení rozsah 

působení tlumočníka při poskytování vzdělávání s ohledem na naplnění vzdělávacích potřeb 

žáka a komunikační systém, který žák upřednostňuje. 

(5) Činnosti tlumočníka může souběžně využívat více žáků, je-li to možné a vhodné. 

(6) Činnost tlumočníka je využívána při vzdělávání a při akcích pořádaných školou 

mimo místo, kde škola v souladu se zápisem do školského rejstříku uskutečňuje 
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vzdělávání nebo školské služby. 

 

§ 8 

Přepisovatel pro neslyšící 

(1) Upřednostňuje-li žák při komunikaci mluvený český jazyk s oporou v psaném textu a je-li 

vzděláván ve škole, třídě či studijní skupině, kde mluvený český jazyk s oporou v psaném 

textu není komunikačním systémem všech účastníků vzdělávacího procesu, poskytuje mu 

škola vzdělávání s využitím přepisovatele pro neslyšící. 

(2) Přepisovatel v rámci vzdělávání převádí mluvenou řeč do písemné podoby v reálném čase. 

(3) Činnosti přepisovatele může souběžně využívat více žáků, je-li to možné a vhodné. 

 

§ 9 

Působení dalších osob poskytujících podporu 

Působení dalších osob, které žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami po dobu jeho 

pobytu ve škole poskytují podporu podle jiných právních předpisů, zejména osobního 

asistenta, se umožní na základě vyjádření školského poradenského zařízení. 

 

Hlava III 

Postup v souvislosti s poskytováním podpůrných opatření 

 

§ 10 

Postup školy při poskytování podpůrných opatření prvního stupně 

(1) Před zahájením poskytování podpůrných opatření prvního stupně zpracuje škola plán 

pedagogické podpory žáka. 

(2) Plán pedagogické podpory zahrnuje zejména popis obtíží a speciálních vzdělávacích 

potřeb žáka, podpůrná opatření prvního stupně, stanovení cílů podpory a způsobu 

vyhodnocování naplňování plánu. 

(3) Plán pedagogické podpory škola průběžně aktualizuje v souladu s vývojem speciálních 

vzdělávacích potřeb žáka. 

(4) Vzor plánu pedagogické podpory je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce. 

(5) Poskytování podpůrných opatření prvního stupně škola průběžně vyhodnocuje. Nejpozději 

po 3 měsících od zahájení poskytování podpůrných opatření poskytovaných na základě plánu 

pedagogické podpory škola 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. Do doby zahájení poskytování 

podpůrných opatření druhého až pátého stupně na základě doporučení školského 

poradenského zařízení poskytuje škola podpůrná opatření prvního stupně na základě plánu 

pedagogické podpory. 

(6) S plánem pedagogické podpory seznámí škola žáka, zákonného zástupce žáka, všechny 

vyučující žáka a další pedagogické pracovníky podílející se na provádění tohoto plánu. Plán 

obsahuje podpis osob, které s ním byly seznámeny. 

 

Postup před přiznáním podpůrných opatření druhého až pátého stupně 

§ 11 

(1) Ředitel školy určí ve škole pedagogického pracovníka, který bude odpovídat za spolupráci 

se školským poradenským zařízením v souvislosti s doporučením podpůrných opatření žákovi 

se speciálními vzdělávacími potřebami. 

(2) Pro účely poskytování poradenské pomoci školským poradenským zařízením zajistí škola 

bezodkladné předání plánu pedagogické podpory školskému poradenskému zařízení, pokud se 

žák podle něho vzdělával. 
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(3) Poradenskou pomoc školského poradenského zařízení může využít žák nebo jeho zákonný 

zástupce také na základě svého uvážení nebo na základě rozhodnutí orgánu veřejné moci 

podle jiného právního předpisu. 

(4) Školské poradenské zařízení při posuzování speciálních vzdělávacích potřeb žáka vychází 

z 

a) charakteru obtíží žáka, které mají dopad na jeho vzdělávání, 

b) speciálně-pedagogické, případně psychologické, diagnostiky za účelem posouzení 

speciálních vzdělávacích potřeb žáka, 

c) informací o dosavadním průběhu vzdělávání žáka ve škole, zejména údajů uvedených ve 

školní matrice, 

d) plánu pedagogické podpory, 

e) údajů o dosavadní spolupráci žáka se školským poradenským zařízením, 

f) informací poskytnutých žákem nebo zákonným zástupcem žáka, 

g) podmínek školy, ve které se žák vzdělává nebo se bude vzdělávat, a 

h) posouzení zdravotního stavu poskytovatelem zdravotních služeb nebo posouzení 

podstatných skutečností ke stanovení podpůrných opatření jiným odborníkem, je-li to třeba. 

(5) Školské poradenské zařízení při posuzování speciálních vzdělávacích potřeb žáka přihlíží 

k jeho aktuálnímu zdravotnímu stavu. 

(6) V případě podpůrného opatření spočívajícího v používání kompenzačních pomůcek, 

speciálních učebnic a speciálních učebních pomůcek školské poradenské zařízení doporučí 

přednostně ty pomůcky, kterými již škola disponuje, pokud tím bude naplněn účel 

podpůrného opatření. 

 

§ 12 

(1) Pro doporučení konkrétních podpůrných opatření školské poradenské zařízení zjišťuje 

také možnost využití personálních a materiálních podmínek školy vytvořených v souvislosti s 

poskytováním podpůrných opatření jiným žákům školy. Při tomto zjišťování škola poskytuje 

školskému poradenskému zařízení součinnost. 

(2) K doložení podkladů uvedených v § 11 odst. 4 může školské poradenské zařízení vyzvat 

školu, zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka. 

(3) Školské poradenské zařízení projedná před vydáním doporučení návrh doporučených 

podpůrných opatření se školou, zletilým žákem nebo zákonným zástupcem žáka a povede-li 

to k naplňování vzdělávacích potřeb žáka, přihlédne k jejich vyjádření. Se školským 

zařízením projedná školské poradenské zařízení návrh podpůrných opatření v oblasti 

školských služeb. 

(4) Neposkytuje-li zákonný zástupce žáka součinnost směřující k přiznání podpůrných 

opatření, jež jsou v nejlepším zájmu žáka, postupuje škola a školské poradenské zařízení 

podle jiného právního předpisu. 

 

§ 13 

Zpráva a doporučení za účelem stanovení podpůrných opatření 

(1) Zprávu obsahující závěry vyšetření a doporučení obsahující podpůrná opatření pro 

vzdělávání žáka vydá na základě posouzení speciálních vzdělávacích potřeb žáka školské 

poradenské zařízení. 

(2) Při vydání zprávy a doporučení je zletilý žák nebo zákonný zástupce žáka informován o 

jejich obsahu a poučen o možnosti podat žádost o revizi podle § 16b zákona. Zletilý žák nebo 

zákonný zástupce žáka potvrzuje svým podpisem, že zpráva včetně doporučení s ním byla 

projednána, že porozuměl jejímu obsahu a zvoleným podpůrným opatřením; o těchto 

skutečnostech musí být poučen. 
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(3) Zpráva a doporučení se vydávají do 30 dnů ode dne ukončení posuzování speciálních 

vzdělávacích potřeb žáka, nejpozději však do 3 měsíců ode dne přijetí žádosti o poskytnutí 

poradenské pomoci školským poradenským zařízením; tato lhůta se prodlužuje o dobu 

nezbytnou k obstarání posouzení podstatných skutečností ke stanovení podpůrných opatření 

jiným odborníkem. 

 

§ 14 

Zpráva 

(1) Zpráva vydaná pro účely doporučení podpůrných opatření pro vzdělávání žáka se 

speciálními vzdělávacími potřebami obsahuje 

a) identifikační údaje žáka a školského poradenského zařízení, 

b) datum přijetí žádosti o poskytnutí poradenské pomoci, 

c) důvod poskytování poradenské pomoci, 

d) anamnestické údaje žáka, 

e) popis obtíží, 

f) průběh dosavadní poradenské péče, 

g) informace o podkladech, z nichž školské poradenské zařízení ve svých závěrech vychází, 

h) shrnutí průběhu a výsledků vyšetření, 

i) popis speciálních vzdělávacích potřeb žáka, 

j) skutečnosti podstatné pro doporučení podpůrných opatření, 

k) poučení o možnosti podat žádost o revizi zprávy podle § 16b zákona, 

l) identifikační údaje pracovníka školského poradenského zařízení, který je odpovědný za 

provedení vyšetření a zpracování zprávy, a 

m) datum vyhotovení zprávy. 

(2) Vzor zprávy je stanoven v příloze č. 4 k této vyhlášce. 

 

§ 15 

Doporučení 

(1) Doporučení se vyhotovuje za účelem stanovení podpůrných opatření pro vzdělávání žáka 

se speciálními vzdělávacími potřebami. Školské poradenské zařízení vychází při vydání 

doporučení zejména ze závěrů vyšetření uvedených ve zprávě a případného posouzení 

podstatných skutečností ke stanovení podpůrných opatření jiným odborníkem. Výsledky 

vyšetření a posouzení podle věty druhé zpravidla nesmí být v den podání žádosti o poskytnutí 

poradenské pomoci starší než 3 měsíce. 

(2) Doporučení vydané za účelem stanovení podpůrných opatření pro vzdělávání žáka se 

speciálními vzdělávacími potřebami obsahuje 

a) identifikační údaje žáka, školy a školského poradenského zařízení, 

b) datum přijetí žádosti o poskytnutí poradenské pomoci, 

c) shrnutí závěrů vyšetření, 

d) popis speciálních vzdělávacích potřeb žáka, 

e) údaje o případném znevýhodnění žáka uvedeném v § 16 odst. 9 zákona, 

f) doporučené podpůrné opatření a jeho stupeň, včetně případných kombinací a variant 

podpůrných opatření, 

g) návrh postupu při poskytování podpůrných opatření, 

h) poučení o možnosti podat žádost o revizi doporučení podle § 16b zákona, 

i) identifikační údaje pracovníka školského poradenského zařízení, který poradenskou službu 

poskytl, a 

j) datum vyhotovení doporučení. 

(3) Školské poradenské zařízení v doporučení stanoví dobu, po kterou je poskytování 

podpůrného opatření nezbytné; tato doba zpravidla nepřesáhne 2 roky. Před skončením doby 
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podle věty první školské poradenské zařízení vyrozumí zletilého žáka nebo zákonného 

zástupce žáka o potřebě nového posouzení speciálních vzdělávacích potřeb. 

(4) Vzor doporučení je stanoven v příloze č. 5 k této vyhlášce. 

 

§ 16 

Postup při poskytování podpůrných opatření druhého až pátého stupně 

(1) Podpůrná opatření škola poskytuje bezodkladně po obdržení doporučení školského 

poradenského zařízení a udělení písemného informovaného souhlasu zletilého žáka nebo 

zákonného zástupce žáka. 

(2) Informovaný souhlas podle odstavce 1 obsahuje 

a) výslovné vyjádření souhlasu s poskytováním podpůrných opatření, 

b) informace o důsledcích, které vyplývají z poskytování podpůrného opatření, zejména o 

změnách ve vzdělávání v souvislosti s poskytováním podpůrného opatření, 

c) informace o organizačních změnách, které v souvislosti s poskytováním podpůrných 

opatření mohou nastat, a 

d) podpis zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka stvrzující, že informacím uvedeným v 

písmenech b) a c) porozuměl. 

(3) Není-li možné ze závažných důvodů zabezpečit bezodkladné poskytování doporučeného 

podpůrného opatření, poskytuje škola po projednání se školským poradenským zařízením a na 

základě informovaného souhlasu zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka po dobu 

nezbytně nutnou jiné obdobné podpůrné opatření stejného stupně. Není-li doporučené 

podpůrné opatření poskytnuto do 4 měsíců ode dne vydání doporučení, škola projedná tuto 

skutečnost se školským poradenským zařízením. 

(4) Škola ve spolupráci se školským poradenským zařízením, žákem a zákonným zástupcem 

žáka průběžně vyhodnocuje poskytování podpůrného opatření. Školské poradenské zařízení 

vyhodnotí poskytování podpůrných opatření ve lhůtě jím stanovené, nejdéle však do 1 roku 

od vydání doporučení. V případě vyhodnocení individuálního vzdělávacího plánu se uplatní § 

4 odst. 2. 

(5) Shledá-li škola, že podpůrná opatření nejsou dostačující nebo nevedou k naplňování 

vzdělávacích možností a potřeb žáka, bezodkladně doporučí zletilému žákovi nebo 

zákonnému zástupci žáka využití poradenské pomoci školského poradenského zařízení. 

Obdobně škola postupuje i v případě, shledá-li, že poskytovaná podpůrná opatření již nejsou 

potřebná. 

(6) Shledá-li školské poradenské zařízení, že podpůrná opatření nejsou dostačující nebo 

nevedou k naplňování vzdělávacích možností a potřeb žáka, vydá doporučení stanovující jiná 

podpůrná opatření případně stejná podpůrná opatření vyššího stupně. Povinnost předchozího 

informovaného souhlasu podle odstavce 1 tím není dotčena. 

 

Hlava IV 

Organizace vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními 

§ 17 

Organizace vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními 

(1) Ve třídě, oddělení nebo studijní skupině se může vzdělávat zpravidla nejvýše 5 žáků s 

přiznanými podpůrnými opatřeními druhého až pátého stupně, a to s přihlédnutím ke skladbě 

těchto podpůrných opatření a povaze speciálních vzdělávacích potřeb žáků. 

(2) Počet žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními druhého až pátého stupně však nesmí 

přesáhnout jednu třetinu žáků ve třídě, oddělení nebo studijní skupině. 

(3) Ve třídách, odděleních a studijních skupinách mohou vykonávat pedagogickou činnost 

souběžně nejvýše 4 pedagogičtí pracovníci. 
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(4) Omezení podle odstavců 1 a 2 se neuplatní u školy, které v jeho plnění brání plnění 

povinnosti přednostního přijetí žáka podle § 34 odst. 4 nebo § 36 odst. 7 zákona, a dále u 

střední školy, konzervatoře nebo vyšší odborné školy. 

(5) Ve třídě, oddělení nebo ve studijní skupině, která není zřízená podle § 16 odst. 9 zákona, 

se mohou s přihlédnutím k rozsahu speciálních vzdělávacích potřeb žáků vzdělávat nejvýše 4 

žáci uvedení v § 16 odst. 9 zákona. Omezení podle věty první se neuplatní u školy, které v 

jeho plnění brání plnění povinnosti přednostního přijetí žáka podle § 34 odst. 4 nebo § 36 

odst. 7 zákona, a dále u střední školy, konzervatoře nebo vyšší odborné školy. 

 

§ 18 

Podpora organizace vzdělávání 

(1) Pokud je ve třídě, oddělení nebo studijní skupině počet žáků s přiznaným podpůrným 

opatřením druhého až pátého stupně v souladu s § 17 odst. 4 vyšší než 5, lze pro jejich 

vzdělávání využít asistenta pedagoga nad rámec poskytovaných podpůrných opatření; 

omezení počtu žáků připadajících na asistenta pedagoga se neuplatní. 

(2) Do počtu žáků podle odstavce 1 se nezapočítávají ti žáci se speciálními vzdělávacími 

potřebami, kterým je poskytováno podpůrné opatření spočívající ve využití asistenta 

pedagoga. 

 

ČÁST TŘETÍ 

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ UVEDENÝCH V § 16 ODST. 9 

ZÁKONA 

§ 19 

Pravidla vzdělávání žáků uvedených v § 16 odst. 9 zákona 

(1) Vzdělávání žáků uvedených v § 16 odst. 9 zákona se přednostně uskutečňuje ve škole, 

třídě, oddělení nebo studijní skupině, která není zřízená podle § 16 odst. 9 zákona. 

(2) Shledá-li školské poradenské zařízení, že vzhledem k povaze speciálních vzdělávacích 

potřeb žáka nebo k průběhu a výsledkům dosavadního poskytování podpůrných opatření by 

samotná podpůrná opatření ve škole, třídě, oddělení nebo studijní skupině, která není zřízená 

podle § 16 odst. 9 zákona, nepostačovala k naplňování vzdělávacích možností žáka a k 

uplatnění jeho práva na vzdělávání, doporučí školské poradenské zařízení zařazení žáka do 

školy, třídy, oddělení nebo studijní skupiny zřízené podle § 16 odst. 9 zákona. 

(3) Školy, třídy, oddělení a studijní skupiny jsou zřizovány podle druhu znevýhodnění 

uvedeného v § 16 odst. 9 zákona; v odůvodněných případech se v nich mohou vzdělávat i žáci 

s jiným znevýhodněním uvedeným v § 16 odst. 9 zákona, přičemž jejich počet nesmí 

přesáhnout jednu čtvrtinu nejvyššího počtu žáků vzdělávajících se ve třídě, oddělení nebo 

studijní skupině podle § 25. 

(4) Ve třídě mateřské nebo střední školy, oddělení konzervatoře nebo studijní skupině vyšší 

odborné školy se mohou žáci s různými znevýhodněními uvedenými v § 16 odst. 9 zákona 

vzdělávat bez omezení podle odstavce 3. 

(5) Ve škole, třídě, oddělení nebo studijní skupině zřízené podle § 16 odst. 9 zákona pro žáky 

s mentálním postižením se nevzdělávají žáci bez mentálního postižení. 

 

Zařazování žáků do školy, třídy, oddělení nebo studijní skupiny zřízené podle 

§ 16 odst. 9 zákona 

§ 20 

(1) Žáka lze vzdělávat ve škole, třídě, oddělení nebo studijní skupině zřízené podle § 16 odst. 

9 zákona pouze na základě žádosti zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka a doporučení 

školského poradenského zařízení, je-li to v souladu se zájmem žáka. 
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(2) Na doporučení podle odstavce 1 a postup školského poradenského zařízení při jeho vydání 

se použije § 11 odst. 3 až 5, § 12, 13 a 15 obdobně. Toto doporučení je platné po dobu v něm 

stanovenou, zpravidla nejvýše po dobu 2 let; v případě doporučení zařazení žáka do školy pro 

žáky s mentálním postižením nejdéle po dobu 1 roku, nejedná-li se o žáka se středně těžkým 

nebo těžkým mentálním postižením. 

 (3) Doporučení obsahuje dále odůvodnění, ze kterého jsou zřejmé důvody pro doporučení 

vzdělávání ve škole, třídě, oddělení nebo studijní skupině zřízené podle § 16 odst. 9 zákona a 

naplnění podmínek stanovených v § 16 odst. 9 zákona. 

 

§ 21 

(1) Při podání žádosti podle § 20 odst. 1, nejpozději však do 7 dnů ode dne, kdy zletilý žák 

nebo zákonný zástupce žáka projeví zájem o tento způsob vzdělávání, je škola povinna 

informovat zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka o 

a) organizaci vzdělávání, rozdílech ve srovnání se stávajícím vzděláváním a souvisejících 

organizačních změnách, 

b) struktuře školního vzdělávacího programu a skladbě předmětů včetně předmětů speciálně 

pedagogické péče, 

c) možnostech školy zabezpečit poskytování podpůrných opatření doporučených pro 

vzdělávání žáka, 

d) dopadech vzdělávání ve škole, třídě, oddělení nebo studijní skupině zřízené podle § 16 

odst. 9 zákona na možnosti rozvoje vzdělávacího potenciálu žáka a 

e) možnostech dalšího vzdělávání a profesního uplatnění. 

(2) Přílohou žádosti podle odstavce 1 je 

a) písemné vyhotovení poučení obsahující informace uvedené v odstavci 4 a podpis zletilého 

žáka nebo zákonného zástupce žáka stvrzující, že uvedeným informacím porozuměl, a 

b) doporučení školského poradenského zařízení ke vzdělávání ve škole zřízené podle § 16 

odst. 9 zákona. 

 

§ 22 

Převedení žáka do vzdělávacího programu základní školy speciální 

(1) Na doporučení školského poradenského zařízení k převedení žáka do vzdělávacího 

programu základní školy speciální se použijí § 11 odst. 3 až 5, § 12, 13 a 15 obdobně. Toto 

doporučení je platné po dobu v něm stanovenou, nejdéle však po dobu 2 let. 

(2) Je-li žákovi doporučeno vzdělávání podle vzdělávacího programu základní školy 

speciální, informuje školské poradenské zařízení zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka 

o rozdílech ve vzdělávacích programech a očekávaných výstupech vzdělávání a jejich 

dopadech na možnosti dalšího vzdělávání a profesního uplatnění. 

(3) Před získáním písemného souhlasu podle § 49 odst. 2 zákona je škola povinna informovat 

zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka o 

a) rozdílech ve vzdělávacích programech a očekávaných výsledcích vzdělávání a 

b) dopadech převedení na možnosti dalšího vzdělávání a profesní uplatnění žáka. 

(4) Informovaný souhlas zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka s převedením žáka do 

vzdělávacího programu základní školy speciální obsahuje písemné vyhotovení poučení s 

informacemi uvedenými v odstavci 3 a podpis zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka 

stvrzující, že uvedeným informacím porozuměl. 
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§ 23 

Přezkoumání podmínek 

(1) Školské poradenské zařízení vyhodnocuje, zda vzdělávání ve škole, třídě, oddělení nebo 

studijní skupině zřízené podle § 16 odst. 9 zákona nebo vzdělávání podle vzdělávacího 

programu základní školy speciální odpovídá speciálním vzdělávacím potřebám žáka. 

Vyhodnocení podle věty první se provádí nejpozději do 1 roku po zařazení nebo převedení 

žáka; další vyhodnocení se provádí zpravidla nejpozději do 2 let od předešlého vyhodnocení. 

(2) Dojde-li k významné změně speciálních vzdělávacích potřeb žáka, přezkoumá školské 

poradenské zařízení jeho vzdělávání ve škole, třídě, oddělení nebo studijní skupině zřízené 

podle § 16 odst. 9 zákona nebo vzdělávání podle vzdělávacího programu základní školy 

speciální a případně doporučí úpravu vzdělávání žáka, zejména zařazení žáka do školy, třídy, 

oddělení nebo studijní skupiny, která není zřízena podle § 16 odst. 9 zákona, nebo převedení 

žáka do jiného vzdělávacího programu. 

(3) Při zařazení žáka do školy, třídy, oddělení nebo studijní skupiny, která není zřízena podle 

§ 16 odst. 9 zákona, zařadí ředitel školy žáka do ročníku, který odpovídá dosaženým 

znalostem a dovednostem žáka, s přihlédnutím k jeho věku. 

 

§ 24 

Organizace vzdělávání žáků uvedených v § 16 odst. 9 zákona 

(1) V mateřské škole zřízené podle § 16 odst. 9 zákona je rozsah poskytování speciálně 

pedagogické péče nejvýše 3 hodiny denně. 

(2) Žáci, kteří se vzdělávají v základní škole zřízené podle § 16 odst. 9 zákona nebo třídě 

základní školy zřízené podle § 16 odst. 9 zákona, mohou mít na prvním stupni nejvýše 5 

vyučovacích hodin v dopoledním vyučování a 5 vyučovacích hodin v odpoledním vyučování; 

na druhém stupni nejvýše 6 vyučovacích hodin v dopoledním vyučování a 6 vyučovacích 

hodin v odpoledním vyučování. 

(3) Ve třídách, odděleních a studijních skupinách zřízených podle § 16 odst. 9 zákona mohou 

být zařazeni žáci 2 i více ročníků, popřípadě i prvního a druhého stupně. 

 

§ 25 

Počty žáků 

(1) Třída, oddělení a studijní skupina zřízená podle § 16 odst. 9 zákona má nejméně 6 a 

nejvíce 14 žáků s přihlédnutím k věku a speciálním vzdělávacím potřebám žáků. Pokud z 

doporučení školského poradenského zařízení vyplývá, že by počet žáků podle věty první 

nepostačoval k naplňování jejich vzdělávacích možností a k uplatnění jejich práva na 

vzdělávání, má třída, oddělení a studijní skupina nejméně 4 a nejvíce 6 žáků. 

(2) Při odborném výcviku ve střední škole zřízené podle § 16 odst. 9 zákona se skupiny 

naplňují do počtu stanoveného jiným právním předpisem, v ostatních případech se skupina při 

praktickém vyučování naplňuje do počtu 6 žáků. 

(3) Škola zřízená podle § 16 odst. 9 zákona má nejméně 10 žáků. 

 

§ 26 

Péče o bezpečnost a ochranu zdraví žáků 

(1) V jedné skupině žáků uvedených v § 16 odst. 9 zákona při koupání a plaveckém výcviku 

připadají na 1 pedagogického pracovníka nejvýše 4 žáci; vyžaduje-li to zdravotní stav žáka, je 

možné s žáky konat plavecký výcvik individuálně. 

(2) Lyžařský výcvik provádí 1 pedagogický pracovník s nejvýše 8 žáky uvedenými v § 16 

odst. 9 zákona. U žáků slabozrakých a žáků s tělesným postižením připadá na 1 

pedagogického pracovníka nejvýše 6 žáků, u žáků nevidomých na 1 pedagogického 

pracovníka připadá 1 žák. 
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(3) Přesahuje-li počet žáků při akci mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, počet žáků 

stanovený na příslušnou třídu nebo skupinu, zabezpečí ředitel školy dohled další zletilé osoby, 

která je svéprávná a je v pracovněprávním vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost 

školy. 

 

ČÁST ČTVRTÁ 

VZDĚLÁVÁNÍ NADANÝCH ŽÁKŮ 

§ 27 

Nadaný a mimořádně nadaný žák 

(1) Za nadaného žáka se pro účely této vyhlášky 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. 

(2) Za mimořádně nadaného žáka se pro účely této vyhlášky 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. 

(3) 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, které 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. 

(4) Pro nadané žáky může ředitel školy vytvářet skupiny, ve kterých se vzdělávají žáci 

stejných nebo různých ročníků školy v některých předmětech. 

(5) 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. 

(6) Nadaní žáci se mohou se souhlasem ředitelů příslušných škol současně vzdělávat formou 

stáží v jiné škole stejného nebo jiného druhu. 

 

Individuální vzdělávací plán mimořádně nadaného žáka 

§ 28 

(1) Vzdělávání mimořádně nadaného žáka se může uskutečňovat podle individuálního 

vzdělávacího plánu, který vychází ze školního vzdělávacího programu příslušné školy, závěrů 

psychologického a speciálně pedagogického vyšetření a vyjádření zletilého žáka nebo 

zákonného zástupce žáka. 

(2) Individuální vzdělávací plán je závazným dokumentem pro zajištění vzdělávacích potřeb 

mimořádně nadaného žáka a je součástí dokumentace žáka ve školní matrice. 

(3) Individuální vzdělávací plán obsahuje 

a) závěry doporučení školského poradenského zařízení, 

b) závěry psychologického a speciálně pedagogického vyšetření a pedagogické diagnostiky, 

které blíže popisují oblast, typ a rozsah nadání a vzdělávací potřeby mimořádně nadaného 

žáka, případně vyjádření registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost, 

c) údaje o způsobu poskytování individuální pedagogické, speciálně pedagogické nebo 

psychologické péče mimořádně nadanému žákovi, 

d) vzdělávací model pro mimořádně nadaného žáka, údaje o potřebě úprav v obsahu 

vzdělávání žáka, časové a obsahové rozvržení učiva, volbu pedagogických postupů, způsob 

zadávání a plnění úkolů, způsob hodnocení, úpravu zkoušek, 
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e) seznam doporučených učebních pomůcek, učebnic a materiálů, 

f) určení pedagogického pracovníka školského poradenského zařízení, se kterým bude škola 

spolupracovat při zajišťování péče o mimořádně nadaného žáka, 

g) personální zajištění úprav a průběhu vzdělávání mimořádně nadaného žáka a 

h) určení pedagogického pracovníka školy pro sledování průběhu vzdělávání mimořádně 

nadaného žáka a pro zajištění spolupráce se školským poradenským zařízením. 

(4) Individuální vzdělávací plán je zpracován po bez zbytečného odkladu po zahájení 

vzdělávání mimořádně nadaného žáka ve škole, nejpozději však do 1 měsíce ode dne, kdy 

škola obdržela doporučení. Individuální vzdělávací plán může být doplňován a upravován v 

průběhu školního roku. 

(5) Zpracování a provádění individuálního vzdělávacího plánu zajišťuje ředitel školy. 

Individuální vzdělávací plán se zpracovává ve spolupráci se školským poradenským 

zařízením, případně školským zařízením, a žákem a dále zákonným zástupcem žáka, není-li 

žák zletilý. 

 

§ 29 

(1) Škola seznámí s individuálním vzdělávacím plánem všechny vyučující žáka a současně 

žáka a zákonného zástupce žáka, není-li žák zletilý, který tuto skutečnost potvrdí svým 

podpisem. Poskytování vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu lze pouze na 

základě písemného informovaného souhlasu zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka. 

(2) Školské poradenské zařízení ve spolupráci se školou sleduje a nejméně jednou ročně 

vyhodnocuje naplňování individuálního vzdělávacího plánu a poskytuje žákovi, zákonnému 

zástupci žáka a škole poradenskou podporu. V případě nedodržování opatření uvedených v 

individuálním vzdělávacím plánu informuje o této skutečnosti ředitele školy. Nezajistí-li 

ředitel dodržování opatření uvedených v individuálním vzdělávacím plánu do 3 měsíců od 

podání informace podle věty druhé, podá školské poradenské zařízení podnět České školní 

inspekci. 

(3) Pro změny v individuálním vzdělávacím plánu se použijí obdobně ustanovení týkající se 

zpracování individuálního vzdělávacího plánu, seznámení s ním, poskytování vzdělávání 

podle něho a vyhodnocování jeho naplňování. 

(4) Vzor individuálního vzdělávacího plánu je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce. 

 

Přeřazení do vyššího ročníku 

§ 30 

(1) Ředitel školy může přeřadit mimořádně nadaného žáka do vyššího ročníku bez 

absolvování předchozího ročníku na základě zkoušek vykonaných před komisí, kterou 

jmenuje ředitel školy. 

(2) Komise je nejméně tříčlenná a tvoří ji vždy 

a) předseda, kterým je zpravidla ředitel školy nebo jím pověřený učitel, 

b) zkoušející učitel, kterým je vyučující předmětu dané vzdělávací oblasti; v prvním až pátém 

ročníku základního vzdělávání vyučující daného ročníku, a 

c) přísedící učitel, kterým je vyučující předmětu dané vzdělávací oblasti. 

(3) Termín konání zkoušky stanoví ředitel školy v dohodě se zletilým žákem nebo zákonným 

zástupcem žáka. Není-li možné žáka ze závažných důvodů ve stanoveném termínu 

přezkoušet, stanoví ředitel školy náhradní termín zkoušky. 

(4) Žák může v 1 dni skládat jen 1 zkoušku. 
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§ 31 

(1) Ředitel školy stanoví obsah, formu a časové rozložení zkoušky podle § 30 odst. 1 s 

ohledem na věk žáka. Zkouška ověřuje vědomosti a dovednosti umožňující žákovi plynulý 

přechod do vyššího ročníku a je zaměřena na jednotlivý předmět nebo vzdělávací oblast. 

(2) Výsledek zkoušky určí komise hlasováním. V případě rovnosti hlasů rozhodne hlas 

předsedy. 

(3) O zkoušce se pořizuje protokol, který je součástí dokumentace žáka ve školní matrice. 

(4) Ředitel školy sdělí výsledek zkoušky prokazatelným způsobem zletilému žákovi nebo 

zákonnému zástupci žáka. 

(5) Za neabsolvovaný ročník nebude žákovi vydáno vysvědčení. V následujících 

vysvědčeních se na zadní straně uvede, které ročníky žák neabsolvoval. 

 

ČÁST PÁTÁ 

PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

§ 32 

Přechodná ustanovení 

(1) Školy poskytují podpůrná a vyrovnávací opatření podle vyhlášky č. 73/2005 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů, do doby zahájení poskytování podpůrných opatření podle této vyhlášky, 

nejdéle však po dobu 2 let ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky. 

(2) Doporučení zařazení žáka se zdravotním postižením do školy, třídy, oddělení nebo studijní 

skupiny zřízené pro žáky se zdravotním postižením vydané přede dnem nabytí účinnosti této 

vyhlášky se považuje za doporučení zařazení žáka do školy zřízené podle § 16 odst. 9 zákona, 

a to po dobu odpovídající účelu doporučení, nejdéle však po dobu 2 let ode dne nabytí 

účinnosti této vyhlášky. 

 

§ 33 

Zrušovací ustanovení 

Zrušuje se: 

1. Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími 

potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. 

2. Vyhláška č. 147/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků 

a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně 

nadaných. 

3. Čl. II vyhlášky č. 103/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování 

poradenských služeb ve školách a školských poradenských. 
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Návrh  

VYHLÁŠKA 

ze dne…………….., 

kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami a žáků nadaných, ve znění vyhlášky č. 270/2017 Sb. 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 19, § 23 odst. 3 a § 26 odst. 4 

zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 49/2009 Sb. a zákona 

č. 82/2015 Sb.:  

Čl. I 

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

nadaných, ve znění vyhlášky č. 270/2017 Sb., se mění takto: 

1. V § 5 odstavec 3 zní: 

„(3) Asistent pedagoga, k jehož činnosti jsou stanoveny předpoklady v § 20 odst. 1 

zákona o pedagogických pracovnících, zajišťuje zejména  

a) přímou pedagogickou činnost při vzdělávání a výchově podle přesně stanovených 

postupů a pokynů učitele nebo vychovatele zaměřenou na individuální podporu žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami,  

b) podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami při výuce a při přípravě na výuku,  

c) výchovné práce zaměřené na vytváření základních pracovních, hygienických a jiných 

návyků, všechny činnosti spojené s nácvikem sociálních kompetencí a nezbytnou pomoc 

při sebeobsluze žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.“.  

 

Poznámka pod čarou č. 1 se zrušuje.  

2. V § 5 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:  

„(4) Asistent pedagoga, k jehož činnosti jsou stanoveny předpoklady v § 20 odst. 2 

zákona o pedagogických pracovnících, zajišťuje zejména 

a) přímou pedagogickou činnost spočívající v pomocných výchovných pracích zaměřených 

na podporu pedagoga při práci se skupinou žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, 

kteří vyžadují zvýšenou pozornost, 

b) péči a pomoc při mobilitě, orientaci a samostatnosti žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami v rámci výchovně vzdělávacího procesu školy a při akcích pořádaných školou,  

c) přímou pedagogickou činnost spočívající v podpoře adaptace na školní prostředí žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami,  

d) pomocné výchovné práce zaměřené na vytváření základních pracovních, hygienických a 

jiných návyků, všechny činnosti spojené s nácvikem sociálních kompetencí a nezbytnou 

pomoc při sebeobsluze žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.“.  

 

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.  

3. V § 16 se na konci textu odstavce 4 doplňuje věta „V případě vyhodnocení doporučení k 

využití asistenta pedagoga, tlumočníka českého znakového jazyka nebo přepisovatele pro 
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neslyšící školské poradenské zařízení vždy posoudí také, zda rozsah hodin doporučeného 

podpůrného opatření odpovídá potřebám žáka.“.  

4. V § 17 odst. 3 se číslo „4“ nahrazuje číslem „3“ a na konci textu odstavce se doplňují 

slova „; v případě, že to vyžaduje plnění povinnosti přednostního přijetí žáka podle § 34 

odst. 3 nebo § 36 odst. 7 zákona, mohou vykonávat pedagogickou činnost ve třídě 

souběžně nejvýše 4 pedagogičtí pracovníci.“.  

5. V § 17 odst. 4 a 5 větě druhé se číslo „4“ nahrazuje číslem „3“.  

6. V § 24 se doplňuje odstavec 4, který zní:  

„(4) Ve třídách, odděleních a studijních skupinách zřízených podle § 16 odst. 9 zákona 

mohou vykonávat pedagogickou činnost souběžně nejvýše 3 pedagogičtí pracovníci.“.  

7. V příloze č. 1 oddíle 2 tabulka včetně poznámek pod čarou č. 4 až 8 zní: 

„ 

I. Normovaná roční finanční náročnost 

podpůrných opatření osobního 

charakteru se stanoví vztahem 

(zaokrouhleno na desítky nahoru): 

a) je-li činnost realizována učitelem, včetně 

učitele, který získal kvalifikaci podle § 7 

odst. 2, § 8 odst. 2 nebo § 9 odst. 7 zákona 

č. 563/2004 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „pedagogický 

pracovník školy s rozšířenou kompetencí 

pro oblast speciální pedagogiky“): 

P1 = PTp x 1,05 x 12 x 1,Proc  

b) je-li činnost realizována asistentem 

pedagoga podle § 5 odst. 3: 

P2= PTap x 1,05 x 12 x 1,Proc 

c) je-li činnost realizována asistentem 

pedagoga podle § 5 odst. 4: 

P4= PTap1 x 1,05 x 12 x 1,Proc 

d) je-li činnost realizována pracovníky 

poskytujícími poradenské služby ve škole 

(školním psychologem s kvalifikací podle 

§ 19 zákona č. 563/2004 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů, nebo školním 

speciálním pedagogem s kvalifikací podle 

§ 18 zákona č. 563/2004 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů): 

P3 = PTpm x 1,05 x 12 x 1,Proc  

kde:  

PTp je platový tarif ve 4. platovém stupni v 

12. platové třídě stanovený podle jiného 

právního předpisu4), 

PTap je platový tarif ve 4. platovém stupni v 

8. platové třídě stanovený podle jiného 

právního předpisu4), 

PTap1 je platový tarif ve 4. platovém stupni 

v 5. platové třídě stanovený podle jiného 

právního předpisu4), 

PTpm je platový tarif ve 4. platovém stupni 

ve 13. platové třídě stanovený podle jiného 

právního předpisu4), 

Proc je součtem procent sazby pojistného 

na sociální zabezpečení a příspěvku na 

státní politiku zaměstnanosti5), jehož 

poplatníkem je zaměstnavatel, procent 

sazby pojistného na veřejné zdravotní 

pojištění, které platí zaměstnavatel za své 

zaměstnance6), a procent, v jejichž výši se 

stanoví základní příděl, kterým je tvořen 

fond kulturních a sociálních potřeb7). 

II. Normovaná hodinová finanční 

náročnost podpůrných opatření se 

stanoví vztahem (zaokrouhleno na 

kde: 

PTtp je platový tarif v 7. platovém stupni v 

11. platové třídě stanovený podle jiného 
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jednotky nahoru): 

je-li činnost realizována tlumočníkem 

českého znakového jazyka nebo 

přepisovatelem pro neslyšící:  

N1 = PTtp x 1,05 x 1,Proc/160  

 

právního předpisu8), 

Proc je součtem procent sazby pojistného 

na sociální zabezpečení a příspěvku na 

státní politiku zaměstnanosti5), jehož 

poplatníkem je zaměstnavatel, procent 

sazby pojistného na veřejné zdravotní 

pojištění, které platí zaměstnavatel za své 

zaměstnance6), a procent, v jejichž výši se 

stanoví základní příděl, kterým je tvořen 

fond kulturních a sociálních potřeb7). 

------------------------------- 
4) § 5 odst. 9 nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných 

službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. 
5) Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. 
6) Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších 

předpisů. 
7) Vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších 

předpisů. 
8) § 5 odst. 1 nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných 

službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.“. 

 

8. V příloze č. 1 oddíle 3 části A v tabulce Podpůrná opatření třetího stupně u podbodu 

III. 3. 1 B) se ve třetím sloupci slova „0,25 úvazku / 1 žák“ zrušují.  

9. V příloze č. 1 oddíle 3 části A v tabulce Podpůrná opatření třetího stupně u podbodu 

III. 3. 1 B) ve školském zařízení se ve čtvrtém sloupci text „P2 x 0,25“ zrušuje.  

10. V příloze č. 1 oddíle 3 části A v tabulce Podpůrná opatření třetího stupně bod 5. 

Personální podpora zní: 

„ 

5.  

Personální 

podpora 

  

A) ve škole 

B) ve 

školském 

zařízení 

III. 5. 

Personální 

podpora 

Podpůrná opatření ve třetím stupni 

zahrnují využívání asistenta pedagoga, 

využívání dalších pedagogických 

pracovníků a to zejména školního 

psychologa nebo školního speciálního 

pedagoga, pokud ve škole pracuje. Pokud 

je počet žáků vyšší a není možné dělit 

třídu, může škola rozšířit asistenční 

podporu nebo je možné doplnit výuku o 

přítomnost dalšího pedagoga. Podpora se 

specifikuje podle požadavků na podporu 

pedagogické práce s žákem ve výuce, na 

podporu pohybu, orientace v prostoru, 

komunikace a sebeobsluhy. 

 

III. 5. 1 A Charakter speciálních vzdělávacích potřeb a): P2 x 0,15 
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Asistent 

pedagoga 

podle § 5 odst. 

3 

sdílený 

 

žáka vyžaduje činnost asistenta pedagoga 

vymezenou v § 5 odst. 3 při jeho 

vzdělávání, přitom jeho přítomnost není 

nezbytná po celou dobu vyučování, může 

tak být využíván i pro další žáky s 

obdobnou potřebou tohoto podpůrného 

opatření.  

Rozsah podpory se stanovuje podle 

náročnosti podpory na 1 žáka nebo skupinu 

žáků.  Ve třídě tak mohou být vzděláváni 

další žáci, jejichž potřeba asistenta 

pedagoga bude obdobná, v maximálním 

počtu 4. Speciální vzdělávací potřeby 

žáků, pro jejichž vzdělávání je nezbytná 

podpora pedagoga asistentem pedagoga, 

nemusí být stejného druhu. 

Rozsah podpory: 

úvazek nezbytné přímé pedagogické 

činnosti při výuce podle potřeb žáka: 

a) 0,15 úvazku 

b) 0,25 úvazku 

c) 0,35 úvazku 

d) 0,45 úvazku 

e) 0,5 úvazku 

f) 0, 55 úvazku 

g) 0,65 úvazku 

h) 0,75 úvazku 

 

b): P2 x 0,25 

c): P2 x 0,35 

d): P2 x 0,45 

e): P2 x 0,5 

f): P2 x 0,55 

g): P2 x 0,65 

h): P2 x 0,75 

 

III. 5. 1 B 

Asistent 

pedagoga 

podle § 5 odst. 

3 

Pro podporu aktivit žáka ve školském 

zařízení, nevykonává-li právnická osoba 

vůči žákovi rovněž činnost školy. 

Charakter speciálních vzdělávacích potřeb 

žáka vyžaduje činnost asistenta pedagoga 

vymezenou v § 5 odst. 3. 

P2 x 0,25 
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 Rozsah podpory: 

0,25 úvazku nezbytné přímé pedagogické 

činnosti podle potřeb žáka (10 

hodin/týden) 

III. 5. 2 A 

Asistent 

pedagoga 

podle § 5 odst. 

4 

sdílený 

 

Charakter speciálních vzdělávacích potřeb 

žáka vyžaduje činnost asistenta pedagoga 

vymezenou v § 5 odst. 4 při jeho 

vzdělávání, přitom jeho přítomnost není 

nezbytná po celou dobu vyučování, může 

tak být využíván i pro další žáky s 

obdobnou potřebou tohoto podpůrného 

opatření.  

Rozsah podpory se stanovuje podle 

náročnosti podpory na 1 žáka nebo skupinu 

žáků.  Ve třídě tak mohou být vzděláváni 

další žáci, jejichž potřeba asistenta 

pedagoga bude obdobná, v maximálním 

počtu 4. Speciální vzdělávací potřeby 

žáků, pro jejichž vzdělávání je nezbytná 

podpora pedagoga asistentem pedagoga, 

nemusí být stejného druhu. 

Rozsah podpory: 

úvazek nezbytné přímé pedagogické 

činnosti při výuce podle potřeb žáka: 

a) 0,15 úvazku 

b) 0,25 úvazku 

c) 0,35 úvazku 

d) 0,45 úvazku 

e) 0,5 úvazku 

f) 0, 55 úvazku 

g) 0,65 úvazku 

h) 0,75 úvazku 

a): P4 x 0,15 

b): P4 x 0,25 

c): P4 x 0,35 

d): P4 x 0,45 

e): P4 x 0,5 

f): P4 x 0,55 

g): P4 x 0,65 

h): P4 x 0,75 

 

 

III. 5. 2 B 

Asistent 

Pro podporu aktivit žáka ve školském 

zařízení, nevykonává-li právnická osoba 

vůči žákovi rovněž činnost školy. 

P4 x 0,25 
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pedagoga 

podle § 5 odst. 

4 

 

Charakter speciálních vzdělávacích potřeb 

žáka vyžaduje činnost asistenta pedagoga 

vymezenou v § 5 odst. 4. 

Rozsah podpory: 

0,25 úvazku nezbytné přímé pedagogické 

činnosti podle potřeb žáka (10 

hodin/týden) 

III. 5. 3 A 

Další 

pedagogický 

pracovník 

 

V případech, kdy jsou ve třídě, oddělení 

nebo studijní skupině více než 4 žáci 

uvedení v § 16 odst. 9 zákona anebo je 

výuka žáků ve zdůvodněných případech 

natolik náročná, že již nepostačuje podpora 

asistentem pedagoga, je možné doplnit 

výuku o dalšího pedagogického pracovníka 

(skladba žáků vyžadujících podpůrná 

opatření). 

Rozsah podpory: 0,5 úvazku 

pedagogického pracovníka 

P1 x 0,5 

III. 5. 4 A 

Školní 

psycholog/ 

školní 

speciální 

pedagog 

Pokud je ve škole souběh okolností 

(lokalita, počet žáků s potřebou podpory, 

skladba žáků vyžadujících podpůrná 

opatření ve třetím stupni), které vyžadují 

přítomnost školního psychologa nebo 

školního speciálního pedagoga, je 

navržena podpora těmito odborníky.  

a) 

0,5 úvazku 

školní 

psycholog 

P3 x 0,5 

b) 

0,5 úvazku 

školní 

speciální 

pedagog 

P3 x 0,5 

 

11. V příloze č. 1 oddíle 3 části A v tabulce Podpůrná opatření čtvrtého stupně bod 5. 

Personální podpora zní: 

„ 

5.  

Personální 

IV. 5.  

Personální 

Umožňuje podporu pedagogického 

pracovníka a současně žáka v případech, 

kdy je proces vzdělávání znesnadněn 
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podpora 

 

A) ve škole 

B) ve 

školském 

zařízení 

 

 

 

 

podpora obtížemi žáka, které vyžadují další osobu 

k podpoře vzdělávacího procesu. 

Umožňuje využívání podpůrného opatření 

asistenta pedagoga, dalších pedagogických 

pracovníků, tlumočníka českého 

znakového jazyka, přepisovatele pro 

neslyšící, školního psychologa a školního 

speciálního pedagoga. 

IV. 5. 1 A 

Asistent 

pedagoga podle 

§ 5 odst. 3 

Pokud speciální vzdělávací potřeby žáka 

nevyžadují využití asistenta pedagoga po 

celou dobu vyučování, využije škola 

přednostně podpůrné opatření III. 5. 1 A 

nebo další varianty podpůrného opatření 

třetího stupně spočívajícího ve využití 

asistenta pedagoga; pokud vyžaduje 

podporu na celou dobu výuky i na 

případný pobyt ve školském zařízení 

v případě jedné právnické osoby doporučí 

se využití asistenta pedagoga v potřebném 

rozsahu přímé pedagogické činnosti. 

Charakter speciálních vzdělávacích potřeb 

žáka vyžaduje činnost asistenta pedagoga 

vymezenou v § 5 odst. 3.  

Pokud se při vzdělávání žáka využívá 

činnost asistenta pedagoga, umožní škola 

po dobu delší nepřítomnosti žáka ve škole, 

kdy mu jeho zdravotní stav znemožňuje 

přítomnost na vzdělávání, vzdělávání žáka 

prostřednictvím  asistenta pedagoga, který 

podporuje vzdělávání žáka společně 

s pedagogy školy a zajišťuje komunikaci 

mezi školou, žákem a jeho rodinou.   

Rozsah podpory: 

úvazek nezbytné přímé pedagogické 

činnosti při výuce podle potřeb žáka: 

a) 0,85 úvazku 

b) 0,95 úvazku 

c) 1,0 úvazku 

 

a) P2 x 0,85  

b) P2 x 0,95 

c) P2 x 1,0 
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IV. 5. 2 A 

Asistent 

pedagoga podle 

§ 5 odst. 4 

Pokud speciální vzdělávací potřeby žáka 

nevyžadují využití asistenta pedagoga po 

celou dobu vyučování, využije škola 

přednostně podpůrné opatření III. 5. 2 A 

nebo další varianty podpůrného opatření 

třetího stupně spočívajícího ve využití 

asistenta pedagoga; pokud vyžaduje 

podporu na celou dobu výuky i na 

případný pobyt ve školském zařízení 

v případě jedné právnické osoby doporučí 

se využití asistenta pedagoga v potřebném 

rozsahu přímé pedagogické činnosti. 

Charakter speciálních vzdělávacích potřeb 

žáka vyžaduje činnost asistenta pedagoga 

vymezenou v § 5 odst. 4.  

Pokud se při vzdělávání žáka využívá 

činnost asistenta pedagoga, umožní škola 

po dobu delší nepřítomnosti žáka ve škole, 

kdy mu jeho zdravotní stav znemožňuje 

přítomnost na vzdělávání, vzdělávání žáka 

prostřednictvím  asistenta pedagoga, který 

podporuje vzdělávání žáka společně 

s pedagogy školy a zajišťuje komunikaci 

mezi školou, žákem a jeho rodinou.   

Rozsah podpory: 

úvazek nezbytné přímé pedagogické 

činnosti při výuce podle potřeb žáka: 

a) 0,85 úvazku 

b) 0,95 úvazku 

c) 1,0 úvazku 

 

 

a) P4 x 0,85  

b) P4 x 0,95 

c) P4 x 1,0 

 

IV. 5. 3 A 

Tlumočník 

českého 

znakového 

a) Pro neslyšícího žáka, který nemůže 

vnímat mluvenou řeč sluchem, pro něhož 

je český znakový jazyk jazykem 

preferovaným, je využíván po celou dobu 

vyučování, na všech úrovních vzdělávání 

(předškolní, základní, střední, vyšší 

N1 x počet 

hodin/rok* 
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jazyka 

 

odborné) tlumočník českého znakového 

jazyka. Tlumočník českého znakového 

jazyka může být využíván i pro skupinu 

žáků a dále pro komunikaci s vrstevníky 

ve škole.  

Rozsah práce: odpovídá délce výuky žáka,  

40 h/týden/(včetně služeb pro školské 

zařízení, pokud vykonává jeho činnost 

stejná osoba, jako činnost školy). V časové 

dotaci na práci tlumočníka je třeba 

zohlednit potřebu přípravy tlumočení a 

činnost tlumočníka v době přestávek mezi 

vyučováním/vyučovacími hodinami.  

b) Pro neslyšícího žáka, který využívá 

přednostně jiné typy komunikačních 

prostředků a český znakový jazyk není 

jeho preferovaným jazykem, rozhoduje o 

jeho potřebnosti a rozsahu jeho působení 

ve výuce školské poradenské zařízení na 

základě preferencí žáka a jeho potřeb. 

Vzdělávání těchto žáků vyžaduje 

přítomnost přepisovatele pro neslyšící.  

N1 x počet 

hodin/rok*  

 

IV. 5. 4 AB 

Přepisovatel 

pro neslyšící 

Žák, který nemůže vnímat mluvenou řeč 

sluchem nebo ji může vnímat omezeně a 

jeho preferovaným jazykem je český jazyk 

nebo komunikační systémy neslyšících a 

hluchoslepých osob z něj vycházející, 

většinou využívá služeb přepisovatele pro 

neslyšící. Vždy je však nutno respektovat 

preference žáka. 

Při využití technické podpory (plátno, 

tablety atd.) je možné využití přepisu pro 

více osob současně. 

 

Rozsah práce: po dobu vyučování žáka 

40 h/týden/žák (včetně služeb pro školské 

zařízení, pokud jeho činnost vykonává 

stejná osoba jako činnost školy) 

 

N1 x počet 

hodin/rok* 
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IV. 5. 5 B 

Pokud žák navštěvuje školu a školské 

zařízení, jejichž činnost vykonávají různé 

osoby, a jeho zapojení do činností 

školského zařízení vyžaduje služby: 

a) asistenta pedagoga podle § 5 odst. 3,  

b) asistenta pedagoga podle § 5 odst. 4,  

c) tlumočníka českého znakového 

jazyka  

d) nebo přepisovatele pro neslyšící, 

jsou služby těchto odborníků zajištěny na 

dobu nezbytně nutnou. 

 

Rozsah práce: a) a b) 0,25 úvazku 

nezbytné přímé pedagogické činnosti při 

výuce podle potřeb žáka (10 hodin/týden); 

c) a d) po dobu vzdělávání žáka 

 

a): 

P2 x 0,25 

b): 

P4 x 0,25 

c): 

N1 x počet 

hodin/rok* 

d): 

N1 x počet 

hodin/rok* 

IV. 5. 6 

 

Další 

pedagogický 

pracovník 

Výuka žáka vyžaduje přítomnost dalšího 

pedagogického pracovníka. 

Rozsah práce: 0,5 úvazku 
 

P1 x 0,5 

IV. 5. 7  

Školní 

psycholog / 

školní speciální 

pedagog 

Pokud vzdělávání ve škole ovlivňuje 

souběh okolností podstatných pro kvalitu 

vzdělávání (lokalita, počet a skladba žáků 

s potřebou podpůrných opatření), je 

žádoucí přítomnost školního psychologa 

nebo školního speciálního pedagoga, je 

navržena podpora těmito odborníky.  

a) školní 

psycholog: 

P3 x 0,5 

 

b) školní 

speciální 

pedagog: 

P3 x 0,5 

IV. 5. 8  

Další 

nepedagogický 

Pokud charakter speciálních vzdělávacích 

potřeb žáka vyžaduje přítomnost další 

osoby zejména osobního asistenta, 

případně jiné osoby poskytující podporu 

v průběhu vzdělávání, umožní škola nebo 
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pracovník školské zařízení jeho přítomnost na 

základě a v rozsahu stanoveném 

v doporučení.  

 

------------------------------- 
*) Počet hodin/rok pro stanovení normované finanční náročnosti se přiřadí podle tabulky 

uvedené v části C.“. 

 

12. V příloze č. 1 oddíle 3 části A v tabulce Podpůrná opatření pátého stupně bod 5. 

Personální podpora zní: 

„ 

5. Personální 

Podpora 

V. 5  

Personální 

podpora 

Umožňuje podporu pedagogického 

pracovníka a současně žáka v případech, 

kdy je proces vzdělávání znesnadněn 

charakterem speciálních vzdělávacích 

potřeb žáka, které vyžadují další osobu 

k podpoře vzdělávacího procesu. 

 

V. 5. 1 

Asistent 

pedagoga 

podle § 5 odst. 

3 

 

Charakter speciálních vzdělávacích 

potřeb žáka vyžaduje činnost asistenta 

pedagoga vymezenou v § 5 odst. 3. 

Asistent pedagoga je využíván v rozsahu 

celé výuky žáka. 

Rozsah podpory: 

celý úvazek nezbytné přímé pedagogické 

činnosti při výuce podle potřeb žáka (40 

hodin/týden) 

P2 x 1,0 

V. 5. 2 

Asistent 

pedagoga 

podle § 5 odst. 

4 

 

 

Charakter speciálních vzdělávacích 

potřeb žáka vyžaduje činnost asistenta 

pedagoga vymezenou v § 5 odst. 4. 

Asistent pedagoga je využíván v rozsahu 

celé výuky žáka. 

Rozsah podpory: 

celý úvazek nezbytné přímé pedagogické 

činnosti při výuce podle potřeb žáka (40 

hodin/týden) 

P4 x 1,0 

V. 5. 3 

Tlumočník 

českého 

a) Pro žáka, který nemůže vnímat 

mluvenou řeč sluchem, pro něhož je 

český znakový jazyk jazykem 

preferovaným, je využíván po celou dobu 

a): 

N1 x počet 

hodin/rok* 
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znakového 

jazyka 

vyučování tlumočník českého znakového 

jazyka.   Tlumočník českého znakového 

jazyka může být využíván i pro skupinu 

žáků a dále pro komunikaci s vrstevníky 

ve škole.  

Rozsah práce: odpovídá délce výuky 

žáka,  

40 h/týden/žák - (včetně služeb pro 

školské zařízení, pokud vykonává jeho 

činnost stejná osoba, jako činnost školy). 

V časové dotaci na práci tlumočníka je 

třeba zohlednit potřebu přípravy 

tlumočení a přestávky, v zájmu kvality 

práce tlumočníka.   

b) Pro neslyšícího žáka, který využívá 

přednostně jiné typy komunikačních 

prostředků a český znakový jazyk není 

jeho preferovaným jazykem, stanovuje 

školské poradenské zařízení potřebnost a 

rozsah působení tlumočníka českého 

znakového jazyka ve výuce na základě 

preferencí žáka a jeho potřeb. Vzdělávání 

těchto žáků vyžaduje přítomnost 

přepisovatele pro neslyšící.  

Rozsah práce:  

40 h/týden/žák - (včetně služeb pro 

školské zařízení, pokud vykonává jeho 

činnost stejná osoba, jako činnost školy) 

b):     

N1 x počet 

hodin/rok* 

V. 5. 4 

Přepisovatel 

pro neslyšící 

Žák, který nemůže vnímat mluvenou řeč 

sluchem nebo ji může vnímat omezeně a 

jeho preferovaným jazykem je český 

jazyk nebo komunikační systémy 

neslyšících a hluchoslepých osob z něj 

vycházející, využívá zejména služeb 

přepisovatele pro neslyšící; vždy je však 

nutno respektovat preference a potřeby 

žáka. 

 

N1 x počet 

hodin / rok* 
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Rozsah práce: po dobu vyučování žáka 

40 h/týden/žák - (včetně služeb pro 

školské zařízení, pokud jeho činnost 

vykonává stejná osoba jako činnost školy) 

 

V. 5. 5 B 

Pokud žák navštěvuje školu a školské 

zařízení, jejichž činnost vykonávají různé 

osoby, a jeho zapojení do činností 

školského zařízení vyžaduje služby: 

a) asistenta pedagoga podle § 5 odst. 3  

b) asistenta pedagoga podle § 5 odst. 4,  

c) tlumočníka českého znakového 

jazyka  

d) nebo přepisovatele pro neslyšící, 

Rozsah práce:  

a) a b) 0,25 úvazku nezbytné přímé 

pedagogické činnosti při výuce podle 

potřeb žáka (10 hodin/týden); 

c) po dobu vzdělávání žáka 

d) po dobu vzdělávání žáka 

a): 

P2 x 0,25 

b): 

P4 x 0,25 

c): 

N1 x počet 

hodin/rok* 

d): 

N1 x počet 

hodin/rok* 

V. 5. 6 

Další 

pedagogický 

pracovník 

Výuka vyžaduje přítomnost dalšího 

pedagogického pracovníka ve třídě po 

celou dobu výuky. 

P1 

V. 5. 7 

Školní 

speciální 

pedagog 

Školní speciální pedagog podporuje 

vzdělávání žáků s nejvyšší mírou 

podpory. 

P3 x 0,5 

V. 5. 8 

Další 

nepedagogičtí 

pracovníci 

Pokud charakter obtíží žáka vyžaduje 

přítomnost další osoby, zejména osobního 

asistenta, případně další osoby pro 

vzdělávání žáka nezbytné, umožní škola 

jeho přítomnost na základě doporučení 

školského poradenského zařízení. 

 

“.  
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Čl. II 

Přechodná ustanovení  

1. Omezení počtu pedagogických pracovníků podle § 17 odst. 3 a § 24 odst. 4 vyhlášky 

č. 27/2016 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se neuplatní 

u pedagogického pracovníka, který vykonává pedagogickou činnost ve třídě na základě 

doporučení vydaného přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky. 

2. Poskytování podpůrného opatření na základě doporučení vydaného přede dnem nabytí 

účinnosti této vyhlášky se řídí dosavadními právními předpisy; normovaná finanční 

náročnost pro účely poskytování finančních prostředků ze státního rozpočtu podpůrného 

opatření doporučeného podle vyhlášky č. 27/2016 Sb., ve znění účinném přede dnem 

nabytí účinnosti této vyhlášky, se však ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky řídí 

pravidly pro podpůrné opatření podle vyhlášky č. 27/2016 Sb., ve znění ode dne nabytí 

účinnosti této vyhlášky, které je tomuto podpůrnému opatření svou povahou a účelem 

nejbližší. 

3. Školská poradenská zařízení poprvé doporučí podpůrná opatření podle vyhlášky č. 

27/2016 Sb., ve znění ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, po uplynutí 3 měsíců ode 

dne vyhlášení této vyhlášky; do uplynutí této doby doporučují podpůrná opatření podle 

dosavadních právních předpisů. Ustanovení bodu 2 zůstává nedotčeno.  

 

Čl. III 

Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018. 

Ministr: 
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ASISTENT/KA PEDAGOGA/ŽKY 

Asistent pedagoga podle § 5 vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, je podpůrný pedagogický pracovník, jehož 

hlavním posláním je podporovat pedagoga v průběhu vzdělávání žáka/žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami. Vzdělávání těchto žáků vyžaduje častější pedagogickou podporu, 

kontrolu jejich práce, pomoc s koncentrací na zadaný úkol, pomoc s orientací v zadaném 

úkolu, podporu v komunikaci se žákem a jeho rodinou atd. Současně je asistent pedagoga 

využíván pro individuální podporu žáka, pomáhá i v jednoduchých sebeobslužných 

činnostech, je prostředníkem komunikace mezi učitelem a žákem. Náročnost podpory je vždy 

vyhodnocena ve spolupráci rodiny/žáka/školy a ŠPZ. 

 

Pokud speciální vzdělávací potřeby žáka zvyšují náročnost pedagogické práce jen mírně, je 

možné, aby asistent pedagoga zajišťoval podporu pro více žáků současně – například asistent 

pedagoga na 0,5 úvazku (20 hodin) může ve třídě učiteli pomoci až se 4 žáky současně. V tom 

případě hovoříme o tzv. sdíleném asistentovi pedagoga. Naproti tomu je možné, že 

náročnost práce pedagoga se žákem, vzhledem k druhu jeho speciálních vzdělávacích potřeb, 

vyžaduje zvýšenou podporu pedagoga při práci se žákem i podporu samotného žáka při 

vzdělávání, komunikaci, pohybu, sebeobsluze – pak je úvazek asistenta pedagoga určen pouze 

pro jednoho žáka.  

 

Interval podpory se tedy pohybuje od 0,25 úvazku po 1,0 úvazku asistenta pedagoga.  

Asistent pedagoga a jeho role jsou popsány v § 5 vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků 

se speciálními vzdělávacími potřebami. Úvazek asistenta pedagoga v rozsahu 1,0 se 

vypočítává ze 40 hodin přímé pedagogické činnosti a je zařazen do 8. platové třídy.  

 

Asistenta pedagoga může získat žák (dítě, student) od 3. stupně podpůrných opatření (PO).  

Varianty úvazků budou vždy buď 0,25 (10 hodin), nebo 0,5 (20 hodin), nebo 0,75 (30 

hodin), nebo 1,0 (40 hodin). Pokud je v Doporučení uvedeno, že asistent pedagoga je 

sdílený, nezískává škola další finanční prostředky a na asistenční službu je využíván ten 

asistent pedagoga, který již ve třídě pracuje (s dalším žákem). Sdílení je navrhováno 

tehdy, pokud je rozsah úvazku asistenta pedagoga dostačující i pro dalšího žáka / další žáky.  

 

Ředitel školy může přidělený úvazek pro asistenta pedagoga z organizačních důvodů 

rozdělit mezi více osob, které vykonávají činnost asistenta pedagoga. Je vždy třeba 

respektovat to, že pro některé žáky může být z důvodů jejich speciálních vzdělávacích 

potřeb (autismus, osobnostní specifika, psychiatrické diagnózy atd.) střídání asistentů 

pedagoga nevhodným opatřením. Školské poradenské zařízení uvede v Doporučení pro 

vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami přesný popis toho, co by měl 

asistent pedagoga při vzdělávání žáka především zajišťovat, včetně nároků na podporu 

sebeobslužných činností pro žáka. 

 

Asistent pedagoga podle § 18 
Pokud se ve třídě, oddělení nebo skupině vzdělává více žáků (5) s potřebou podpůrných 

opatření již od druhého stupně podpory, je možné, aby ředitel školy požádal o asistenta 

pedagoga nad rámec poskytovaných podpůrných opatření. Ředitel školy se rozhoduje sám, 

bez vyjádření ŠPZ a žádá o podporu z vyhlášeného rozvojového programu. Do počtu těchto 

žáků se nezapočítávají ti žáci, kteří v téže třídě již čerpají podpůrné opatření, které spočívá ve 

využití služeb asistenta pedagoga.  
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Předpokládá se, že se ve třídě budou vzdělávat žáci s nižším stupněm PO, než je 3. stupeň, 

ale charakter práce s nimi přesto vyžaduje podporu pedagoga ve vedení žáků a v komunikaci s 

nimi a podporu kontroly žáků. Pokud se bude jednat o školu, která má celkově složité 

podmínky pro vzdělávání žáků, protože je školou, která vzdělává některou ze skupin žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami ve větším počtu, současně se tak stává školou, která 

naplňuje i podmínky segregované školy, pak je možné podpořit ji i jiným podpůrným 

opatřením, například školním psychologem nebo školním speciálním pedagogem. Školské 

poradenské zařízení vyhodnotí náročnost práce se žákem a zvolí nejvhodnější podporu 

pedagogické práce i podporu žáka. Asistent pedagoga tak nemusí být vždy nejvhodnější 

variantou podpory. 

 

Zaměstnávání asistenta pedagoga a jeho úskalí  
Pokud škola zaměstnává asistenta pedagoga jako PO k žákovi, žák ze školy odejde a 

zaměstnavatel asistentovi pedagoga (s největší pravděpodobností) nemůže přidělit práci podle 

pracovní smlouvy, je dán důvod pro rozvázání pracovního poměru výpovědí z 

organizačních důvodů, tedy s odstupným za podmínek zákoníku práce (při délce pracovního 

poměru méně než 1 rok – jednonásobek průměrného výdělku).  

 

Pokud škole následně vznikne potřeba zajistit asistenta pedagoga k jinému žákovi, nic škole 

nebrání toto PO zajistit:  

 týmž asistentem pedagoga, s nímž předtím škola rozvázala pracovní poměr – zde 

jsou pak pro školu dvě možná omezení:  

 může nastat případ nutnosti vrácení odstupného nebo jeho části, pokud by byl 

pracovní poměr obnoven po jeho skončení (§ 68 zákoníku práce),  

 limitován je počet opakování pracovních poměrů na dobu určitou nebo jejich celková 

doba – § 23a zákona o pedagogických pracovnících (odst. 2 zákona o pedagogických 

pracovnících),  

 možnost opakovat pracovní poměr na dobu určitou lze nejvýše dvakrát,  

 celková doba trvání pracovního poměru na dobu určitou pedagogického pracovníka 

mezi týmiž smluvními stranami nesmí přesáhnout ode dne vzniku prvního pracovního 

poměru 3 roky (odst. 3 zákona o pedagogických pracovnících).  

 jiným asistentem pedagoga (omezení ustanoveními zákona o pedagogických 

pracovnících o pracovních poměrech na dobu určitou – § 23a).  

 

Vzdělání asistenta pedagoga je vymezeno v zákoně o pedagogických pracovnících.  Vytváření 

pracovní smlouvy asistentům pedagoga se dále řídí Katalogem prací a nařízením vlády č. 

75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně 

pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, 

Právním výkladem k § 23 zákona o pedagogických pracovnících, který je na stránkách 

MŠMT a který blíže vysvětluje, jak pracovat s přespočetnými hodinami, zákoníkem práce. 

Pokud tedy asistent pedagoga vykonává pouze pomocné práce a nesplňuje požadavky na 

kvalifikaci pro navrženou platovou třídu a platový stupeň (8. T a 7. stupeň), pak ředitel školy 

stanovuje platový výměr v souladu s možnostmi dosažené kvalifikace. 

Pokud ředitel školy zařadí asistenta pedagoga do vyšší platové třídy nebo platového stupně, 

než je normovaná finanční náročnost, hradí tyto prostředky z prostředků školy. 

 

Pokud ředitel školy nemůže zařadit asistenta pedagoga do platové třídy a platového 

stupně, který odpovídá normované finanční náročnosti (NFN) z důvodů nesplnění 

kvalifikačních předpokladů a obsahu vykonávané práce, rozdíl finančních prostředků 

zůstává škole k dispozici, například pro odměny těchto pracovníků. 
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Informace k přidělování asistenta pedagoga ve školách, třídách, odděleních a skupinách podle 

§ 16 odst. 9 školského zákona jsou uvedeny v sekci Společné vzdělávání na webu MŠMT.  

Příplatky k normativu na dítě, žáka, studenta ve škole, třídě, oddělení nebo studijní 

skupině zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona, kde se mimo jiné uvádí:  

Podpůrná opatření pro žáky ve školách, třídách, odděleních nebo studijních skupinách 

zřízených podle § 16 odst. 9. Není však vyloučeno, aby škola a třída zřízená podle § 16 odst. 

9 školského zákona pobírala na konkrétního žáka souběžně příplatek podle § 3 odst. 6 

písm. a) vyhlášky č. 492/2005 Sb. a příplatek na podpůrná opatření se zřetelem k 

normované finanční náročnosti podle § 3 odst. 6 písm. j) vyhlášky č. 492/2005 Sb. 
 

Legislativně tedy nic nebrání tomu, aby i žákům zařazeným do škol nebo tříd podle § 16 odst. 

9 školského zákona bylo přiznáno podpůrné opatření, pokud to povaha jeho vzdělávacích 

potřeb a naplnění jeho práva na vzdělávání na rovnoprávném základě s ostatními vyžaduje.  

Tomu nasvědčuje i příloha č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb., která v bodu 1.7 stanoví, že pro 

vzdělávání ve škole, třídě, oddělení nebo studijní skupině zřízené podle § 16 odst. 9 školského 

zákona lze doporučit ve vyhlášce uvedená podpůrná opatření. I z textu této přílohy je 

zřejmé, že v případě škol a tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona je možné 

uplatnit pouze některé druhy podpůrných opatření a že se nemá jednat o zcela běžnou 

situaci. 

 

Při posuzování speciálních vzdělávacích potřeb vychází školské poradenské zařízení mimo 

jiné z podmínek školy, ve které se žák vzdělává. Je tedy zřejmé, že k podpůrným 

opatřením by se mělo přistoupit v případě žáka umístěného ve škole nebo třídě zřízené 

podle § 16 odst. 9 pouze za předpokladu, že stávající standardní organizace školy není 

dostatečná a charakter speciálních vzdělávacích potřeb daného žáka tento postup 

odůvodňuje. Takové případy je však třeba posuzovat vždy individuálně. 

 

Poznámka: V současné situaci se bude jednat zejména o podpůrná opatření asistent pedagoga 

v případech, kdy bylo jeho financování dosud zajištěno „doplňkovými“ finančními nástroji – 

tedy z rezervy krajského úřadu či z rozvojových programů MŠMT, či o podpůrná opatření 

spočívající v určitých kompenzačních pomůckách či speciálních učebnicích a učebních 

pomůckách, které ke svému vzdělávání nepotřebují ostatní žáci dané školy či třídy.  

 

Výše uvedené závěry se s ohledem na § 4 odst. 1 a 2 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování 

dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, a § 162 odst. 2 školského 

zákona uplatní obdobně i v případě financování škol a tříd zřízených podle § 16 odst. 9 

školského zákona soukromých a církevních zřizovatelů. 

 

Role krajských úřadů  
V minulosti krajské úřady ovlivňovaly počty úvazků asistentů pedagoga i jejich rozsah. 

Stávající právní úprava změnami v § 16 školského zákona tuto praxi mění, protože asistent 

pedagoga se stává podpůrným opatřením s normovanou finanční náročností. Je na něj tedy po 

doporučení ŠPZ nárok ze zákona. O to více bude nutné, aby jeho přidělení školská 

poradenská zařízení pečlivě zvažovala.  

Role krajského úřadu je přesto ve stávajícím školském zákoně zmíněna v § 16, odst. 11, kde 

se hovoří o potřebě souhlasu MŠMT nebo krajského úřadu v případě služeb asistenta 

pedagoga pro školu. Nehovoří se již o potřebě asistenta pedagoga pro školské zařízení, kde 

podle zákona již žádné vyjádření není vyžadováno.  

Toto ustanovení zákona je prakticky bez skutečné právní síly, protože se jedná o nárokové 

podpůrné opatření.        
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REVIZNÍ PRACOVIŠTĚ A REVIZNÍ ŘÍZENÍ 

 

Oddělení vykonává působnost a činnost revizního pracoviště pro oblast školských 

poradenských služeb podle zákona č. 82/2015 Sb. Oddělení je právnickou osobou zřízenou a 

pověřenou ministerstvem školství s účinností od 1. září 2016. 

 

KONTAKT  
PhDr. Jana Zapletalová, náměstkyně ředitelky NÚV  

tel.: 283 881 250, linka 12  

e-mail: jana.zapletalova@nuv.cz  

adresa: Novoborská 372/8, 190 00 Praha 9 – Střížkov  

Více informací na: http://www.nuv.cz/kontakty/revize 

 

KDO A KDY MŮŽE O REVIZI ŽÁDAT  

 dítě, žák, student nebo zákonný zástupce, který pochybuje o komplexním, odborně 

správném závěru školského poradenského zařízení, který je formulován ve zprávě z 

vyšetření nebo v doporučení pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími 

potřebami, a to do 30 dnů ode dne, kdy obdržel zprávu nebo doporučení školského 

poradenského zařízení,  

 škola, školské zařízení, orgán veřejné moci, který svým rozhodnutím uložil 

zákonnému zástupci dítěte nebo žáka, dítěti, žákovi nebo studentovi povinnost využít 

odbornou poradenskou pomoc ve školském poradenském zařízení, a to do 30 dnů ode 

dne, kdy doporučení obdržely,  

 Česká školní inspekce.  

 

Žadatel o revizi může vyjádřit zejména pochybnost:  

 k závěrům zprávy z vyšetření,  

 k závěrům posouzení speciálních vzdělávacích potřeb,  

 k doporučením podpůrných opatření a k jejich skladbě,  

 k doporučení vzdělávací dráhy žáka (včetně zařazení do škol, tříd, oddělení a skupin 

podle §16 odst. 9). 

 

JAK ŽÁDOST O REVIZI PODAT  
Ze žádosti musí být zřejmé, kdo ji předkládá, které věci se týká, co se navrhuje a o co se ve 

věci žádá. Fyzická osoba uvede v podání jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého 

pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování. 

Podání musí obsahovat označení revizní právnické osoby, které je určeno. Revizním 

pracovištěm je NÚV, sekce III, pracoviště Novoborská 372/8, Praha 9 – Střížkov, 190 00.  

 

K žádosti lze připojit zejména:  

 zdůvodnění, proč je požadována revize, za jakým účelem,  

 označení pracoviště, které provedlo vyšetření a dokumenty vystavilo,  

 doložení dokumentu, který bude předmětem revize (zpráva a doporučení nebo pouze 

doporučení).  

 

Dále žádost obsahuje kopie dokumentů – podkladů, které byly poskytnuty školskému 

poradenskému zařízení při zahájení poradenské služby a které byly podkladem pro vydání 

zprávy nebo doporučení. 
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POSOUZENÍ ŽÁDOSTI, PROVĚŘOVÁNÍ  
Revizní pracoviště posoudí žádost o revizi a zprávu nebo doporučení, a je-li to nezbytné k 

naplnění účelu revize, prověří vzdělávací potřeby a možnosti dítěte, žáka nebo studenta (vždy 

se souhlasem zletilého žáka nebo studenta nebo zákonného zástupce dítěte nebo žáka).  

Revizní pracoviště zajistí, aby prověřování bylo prováděno v místě sídla školského 

poradenského zařízení, které vydalo zprávu nebo doporučení. Toto školské poradenské 

zařízení je přitom povinno poskytnout součinnost v revizním procesu.  

Revizní vyšetření realizují pracovníci revizního orgánu ve spolupráci s expertním týmem, 

který je tvořen odborníky na školské poradenské služby v oblasti psychologie a speciální 

pedagogiky, z krajských školských poradenských zařízení. V průběhu šetření na místě se 

mohou pracovníci školských poradenských zařízení vyjádřit k revidovaným podkladům. 

 

REVIZNÍ ZPRÁVA  
O výsledku posouzení vydá revizní pracoviště do 60 dnů od obdržení žádosti revizní zprávu, 

která může obsahovat i novou zprávu nebo doporučení podpůrných opatření (v takovém 

případě nahrazuje revidovanou zprávu nebo doporučení).  

Revizní zpráva se zasílá zletilému žákovi, studentovi nebo zákonnému zástupci, příslušnému 

školskému poradenskému zařízení, a s vyloučením údajů, které jsou pouze obsahem zprávy 

podle §16a odst. 3, také škole nebo školskému zařízení.  

V případě, že orgán sociálně-právní ochrany dětí žádal školské poradenské zařízení podle 

§16a odst. 4 o poskytnutí doporučení, zašle školské poradenské zařízení tomuto orgánu také 

revizní zprávu v rozsahu týkajícím se poskytnutého doporučení.  

Do vydání revizní zprávy, která nahrazuje revidovanou zprávu nebo doporučení, se postupuje 

podle původního doporučení a zprávy. Pokud žadatel nebude nadále spokojen se závěry 

revizního šetření, pak se může obrátit na soud. 

 

KDO REVIZNÍ ZPRÁVU ZPRACOVÁVÁ  
Expert, který zpracovává revizní zprávu, musí:  

 vykonávat svoji činnost osobně,  

 zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděl v souvislosti s 

výkonem své činnosti revizního pracovníka,  

 zachovávat nestrannost při výkonu činností,  

 dodržovat platné právní normy a etická pravidla pomáhající profese.  

 

Požadavky na profesní kompetence expertů pro revizní pracoviště:  

 expert je občanem ČR,  

 odborné předpoklady pro výkon psychologických a speciálně pedagogických činností,  

 VŠ vzdělání v příslušném oboru dle zákona o pedagogických pracovnících,  

 300 hodin programů DVPP a případně absolvovaných výcviků,  

 7 let praxe v systému školských poradenských služeb,  

 znalost diagnosticko-intervenčních postupů v oblasti psychologie nebo speciální 

pedagogiky,  

 dobrá orientace v systému podpůrných opatření a vzdělávání žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami,  

 schopnost konceptualizace a komunikace,  

 schopnost zvládat zátěžové situace,  

 schopnost komunikovat o systému PPP a SPC,  

 osobnostní předpoklady. 
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Členění činností a poskytovaných školských poradenských služeb mezi PPP a SPC 

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských 

poradenských zařízeních byla upravena změnou  č.197/2016Sb . Tato změna se projevila 

mimo jiné i v jiném členění činností mezi PPP a SPC.  

PPP (pedagogicko-psychologická poradna) poskytuje poradenské služby žákům 

z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami, dále poskytuje služby 

metodika prevence, které podporují činnosti školních metodiků prevence ve školách. PPP 

poskytuje služby také dětem, žákům a studentům, kteří jsou uvedeni v §16 odst. 9, a to 

zejména těm, kteří mají speciální vzdělávací potřeby v důsledku specifických poruch učení 

(včetně SVP) a poruch chování (§5 vyhlášky). 

SPC (speciálně-pedagogická centra) pak poskytují především poradenské služby klientům 

(dětem, žákům a studentům), jejichž speciální vzdělávací potřeby jsou důsledkem 

mentálního, tělesného, zrakového či sluchového postižení nebo vznikají na základě 

narušené komunikační schopnosti (vady řeči), kombinovaných postižení a poruch 

autistického spektra (autismus). (§6 vyhlášky) 

Ve vybraných ustanoveních vyhlášky č. 197/2016 Sb., je uvedeno přechodné ustanovení, 

které ukládá SPC, která poskytují služby dětem, žákům a studentům se specifickými 

poruchami chování nebo učení, aby uvedla svoji činnost do souladu s touto vyhláškou do 

jednoho roku od nabytí účinnosti této vyhlášky. Současně v §2a této vyhlášky jsou 

stanovena pravidla pro poskytování poradenských služeb, která primárně vycházejí z §2 a, 2 

b, 2 c   školského zákona a také §16 školského zákona, zvláště pak §16a odst.  2. 

Tato  pravidla umožňují, aby byl vždy respektován individuální zájem žáka, který vychází 

z jeho potřeb a který respektuje etické zásady poskytování poradenských služeb. Dále §2a 

odst. 2 této vyhlášky umožňuje, aby školská poradenská zařízení při poskytování 

poradenských služeb mohla také o klientech vzájemně komunikovat, a to s předchozím 

souhlasem zletilého žáka nebo jeho zákonného zástupce. Z toho tedy vyplývá, že pokud je 

klient v péči například PPP, jeho obtíže se primárně vztahují k poruchám učení, ale má 

současně narušenou komunikační schopnost – není vhodné klienta „předávat“, ale PPP musí 

zabezpečit posouzení narušené komunikační schopnosti ve spolupráci s SPC  pro vady řeči. 

V opačném směru, pokud je žák s mentálním postižením v péči SPC a má současně poruchu 

chování, je vhodné konzultovat postup péče o takového klienta s PPP. 

Není určitě žádoucí, aby PPP, která nemá odborníka pro narušenou komunikační schopnost, 

posuzovala speciální vzdělávací potřeby žáka, aniž by svůj postup konzultovala s SPC 

zaměřeným na  tento druh postižení.  Podobně, pokud se bude jednat o žáka s mentálním 

postižením, který je současně z jiného kulturního prostředí nebo odlišných životních 

podmínek je vhodné konzultovat postup práce s žákem s PPP.  Případně odeslat žáka 

k vyšetření na pracoviště k tomu určená. Není tedy vhodné přerušovat například dlouholetou 

péči o klienta v PPP nebo SPC a předávat klienta do jiného zařízení, ať už se bude jednat o 

PPP nebo SPC.  Je třeba vždy respektovat charakter obtíží klienta, možnosti co 

nekvalitnějšího odborného posouzení jeho potřeb a intervenční podpory pracoviště a jejich 

zajištění. Je tak umožněno, aby specializovaná pracoviště poskytla možnost vyšetření klienta 

nebo konzultaci k postupům příslušného pracoviště v souladu s členěním činností  PPP a 

SPC  v nejlepším zájmem klienta, případně v souladu s volbou jeho zákonného zástupce.  
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Plán pedagogické podpory (PLPP) 

Jméno a příjmení 

dítěte, žáka nebo 

studenta (dále jen 

„žák“) 

Jakub 

Škola ZŠ 

Ročník 6. třída 

Důvod k přistoupení sestavení PLPP  Problémy se zvládáním školní práce, pasivita, 
pomalé pracovní tempo, nezájem o školní práci. 

Datum vyhotovení  25. 9. 2016 

Vyhodnocení PLPP plánováno ke dni  25. 10. 2016, 25. 11. 2016, 20. 12. 2016…. 

 

I. Charakteristika žáka 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) 

Po přechodu na 2. stupeň zhoršení výsledků školní práce, opakovaně je neúspěšný, nedokáže 
pracovat na zadaných úkolech, má problémy s pochopením zadání. Při skupinové práci je pasivní. 
Pokud se mu nedaří zvládat zadání úkolů- rezignuje, předčasná rezignace se pak promítá do 
hodnocení výsledků učební činnosti. Nedokáže samostatně vyjadřovat myšlenky, má velmi  
pomalé pracovní tempo.  
 

II. Stanovení cílů PLPP 
(cíle rozvoje žáka) 

Postupně posílit: 
a) motivaci k učení se žáka a posilování sebedůvěry,  
b) upravit nároky na zapojení se do školní práce (zadávat menší celky, kontrolovat průběh činností a 

porozumění…) 
c) postupně stupňovat náročnost zadávaných úkolů;  
d) prodloužit čas na přípravu. 

Volit skupinové aktivity, které umožní zapojení slabších žáků/a, směřovat k pochopení  
 a splnění úkolu, (vyhodnocovat postupy žáka a jejich správnost). 
Zapojit do podpory žáka a jeho přípravy na školu spolužáky, kteří umí s probíranou látkou dobře 
pracovat. Posilovat schopnost žáka strukturovat ústní i písemná vyjádření.  
 

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

a) Metody výuky (specifikace úprav metod práce se žákem) 

a) Volit metody výkladu spojené s vizualizací a možností praktické aplikace 
b) Volit namísto otázek testy a doplňovačky 
c) Zapojovat partnerské učení 
d) Ověřovat porozumění žáka 
e) Při skupinové práci určit roli žáka 
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b) Organizace výuky 
(úpravy v organizaci výuky ve školní třídě, případně i mimo ni) 
a) Přesazení žáka do přední lavice 
b) Zlepšení kontroly porozumění a dostatku času na práci 
c) Individualizace zadávání a kontroly plnění úkolů 
d) Posílení domácí přípravy na školu ve škole 
e) Zapojení práce s počítačem- vyhledávání témat k výuce 
c) Hodnocení žáka 
 (vymezení úprav hodnocení, jak hodnotíme, co úpravami hodnocení sledujeme, kritéria) 

S důrazem na formativní hodnocení, s motivační složkou a schopností vyhodnocovat vlastní 
výsledky. 
d) Pomůcky 
(učebnice, pracovní listy, ICT technika, atd.) 

Pracovní listy 
Deník učení žáka 
Počítač 
e) Požadavky na organizaci práce učitele/lů 

Vyhodnocovat úspěšnost strategie práce s žákem v hodinách českého jazyka, informovat další 
vyučující o úspěšnosti zvolené strategie. 
 

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

Zlepšit strategii domácí přípravy na školu, upravit pravidla učení se, kontrolovat si naučené 
formou otázek vytvořených k textu učebnice a zápisu v sešitě. 
Využívat grafické úpravy poznámek, opakovat si klíčové informace hlasitě. 
Snaha pozitivně hodnotit malé pokroky.  
 

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

Posilovat postavení žáka ve skupině, pomáhat v zapojování do činností, ve kterých je žák 
úspěšný. Jedná se o činnosti pohybové a výtvarné. 
 

VI. Vyhodnocení účinnosti PLPP                                                                              Dne: 25. 11. 2016 
(Naplnění cílů PLPP)  
PLPP přispěl k překonání nedůvěry žáka ve vlastní možnost úspěchu, je třeba nadále podporovat 
ve výuce práci s konkréty a s vizualizací, zapojovat prvky soutěže a skupinové práce, ve které se 
daří žákovi plnit zadané úkoly. Umožnit domácí přípravu na nová témata probíraná ve škole. 
Žák si tak snáz osvojuje novou látku. Poskytnutí více času a strukturování otázek vedlo k posílení 
sebejistoty žáka a jeho motivace k učení. Zapojení spolužáků pomohlo zlepšit jeho postavení ve 
třídě. V úpravách práce s žákem se bude pokračovat, vyhodnocení za měsíc. 
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Doporučení k odbornému vyšetření1                                              ☐Ano                                                              X☐ Ne  

☐PPP   ☐SPC   ☐SVP   ☐jiné: 

 

Role Jméno a příjmení Podpis a datum 
Třídní učitel Petra Nováková 25.9.; 25. 10. 25. 11. 
Učitel/é předmětu/ů 

 

Rýmařovský –Dějepis 

Novotná- Matematika 

25.9.; 25. 10. 25. 11. 

Pracovník ŠPP Výchovný poradce -Zelená 25.9. 
Zákonný zástupce XX 25.9.  
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Organizace vzdělávání při poskytování podpůrného opatření Intervence spočívajícího v 

zajištění předmětu speciálně pedagogické péče 

Výuka předmětu speciálně pedagogické péče (dále jen PSPP) probíhá podle stupně 

podpůrných opatření: 
2. stupeň – 1 hodina/týden 

3. stupeň – až 3 hodiny/týden 

4. stupeň – až 3 hodiny/týden 

5. stupeň – 3 nebo 4 hodiny/týden 

Při poskytování toho podpůrného opatření jsou využita dvě omezení. 

Dodržení nejvyššího počtu povinných vyučovacích hodin, kterým je naplněno ustanovení § 

26 školského zákona, který tyto počty pro jednotlivé RVP stanoví. U základního vzdělávání 

navíc stanoví i limity pro jednotlivé ročníky. 

Základní vzdělávání 

1. – 2. ročník nejvýše 22 povinných vyučovacích hodin týdně 

3. – 5. ročník nejvýše 26 povinných vyučovacích hodin týdně 

6. a 7. ročník nejvýše 30 povinných vyučovacích hodin týdně 

8. a 9. ročník nejvýše 32 povinných vyučovacích hodin týdně 

Střední vzdělávání a VOŠ 

nejvýše 35 povinných vyučovacích hodin týdně 

Konzervatoře a obory s talentovou zkouškou 

nejvýše 40 povinných vyučovacích hodin týdně 

Gymnázium se sportovní přípravou 

nejvýše 46 povinných vyučovacích hodin týdně 

Odborný výcvik a odborná praxe 

nejvýše 40 povinných vyučovacích hodin týdně 

Skutečný počet vyučovacích hodin v konkrétní třídě školy, do které je žák, kterému je 

podpůrné opatření spočívající ve výuce předmětu speciálně pedagogické péče, zařazen, se od 

toho maximálního počtu může lišit. V případě, že je počet povinných vyučovacích hodin 

stanovených v ŠVP pro daný ročník nižší, než je nejvyšší počet povinných vyučovacích hodin 

stanovený zákonem, lze žákovi všechny nebo některé hodiny výuky PSPP poskytnout nad 

rámec výuky ve třídě, ve které se vzdělává. Jinak řečeno, po nebo před běžným vyučováním. 

Jsou to hodiny výuky navíc. Hodiny PSPP, kterými by byl nejvyšší počet povinných 

vyučovacích hodin u žáka překročen, pokud by byly vyučovány nad rámec vyučovacích hodin 

stanovených v učebním plánu pro konkrétní ročník, musí být vyučovány místo některých 

vyučovacích hodin, které by jinak žák absolvoval podle učebního plánu. Ředitel školy použije 

disponibilní časovou dotaci také k realizaci předmětů speciálně pedagogické péče, jsou-li tato 

podpůrná opatření žákovi doporučena školským poradenským zařízením a zákonný zástupce 

souhlasí s jejich poskytováním. Předmětem speciálně pedagogické péče by tedy mohly být 

nahrazeny, je-li to z výše uvedených důvodů nezbytné, ty vyučovací hodiny předmětů 

uvedených v ŠVP, kterými byly tyto vyučovací předměty posíleny nad rámec minimální 

časové dotace jednotlivých vzdělávacích oborů uvedených v rámcovém učebním plánu. 

http://www.nuv.cz/t/pspp-cleneni
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Zajištění výuky předmětů speciálně pedagogické péče  

Účelem tohoto podpůrného opatření je podpora žáků, kteří z důvodů svých speciálních 

vzdělávacích potřeb nemohou dosahovat srovnatelných výsledků ve vzdělávání, předměty 

speciálně pedagogické péče mohou zajistit kompenzaci obtíží žáka, přispět ke kvalitnímu 

vzdělání žáka s přihlédnutím k jeho specifickým potřebám. 

 

Předmět je zařazen jako forma intervence. Je možné jej poskytovat již od 2. stupně PO. 

A) Pokud se využívá intervence v podobě předmětu speciálně pedagogické péče –  

jako vyučovací předmět – například zdravotní tělesná výchova, český znakový jazyk, 

alternativní a augmentativní komunikace atd., pak škola zapracuje předmět do 

školního vzdělávacího programu a žáci jsou z tohoto vyučovacího předmětu 

hodnoceni formou slovního hodnocení. 

 

V těchto případech je předmět speciálně pedagogické péče jako vyučovací předmět 

realizován v disponibilních hodinách daných rámcovým učebním plánem příslušného 

rámcového vzdělávacího programu a započítává se do maximálního počtu povinných 

vyučovacích hodin stanovených v souladu s § 26 odst. 2 školského zákona příslušným 

rámcovým vzdělávacím programem. 

 

Výukou PSPP (intervence jako vyučovací předmět) může ředitel školy pověřit učitele, který 

získal kvalifikaci učitele žáků se SVP: 

 na 1. st. ZŠ – učitel, který získal kvalifikaci podle § 7 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb., 

o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů 

 na 2. st. ZŠ – učitel, který získal kvalifikaci podle § 8 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb. 

 na SŠ – učitel, který získal kvalifikaci podle § 9 odst. 7 zákona č. 563/2004 Sb. 

 

Z pracovněprávního hlediska jde o přímou pedagogickou činnost. 

 

Pokud škola může využít své stávající personální kapacity (již zaměstnává 

pedagogického pracovníka s požadovanou kvalifikací), může pedagogickému 

pracovníkovi v potřebném rozsahu tzv. zvýšit úvazek a míru přímé pedagogické činnosti 

(až do plného úvazku a do „plné“ míry přímé pedagogické činnosti stanovené pro školy 

zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí nařízením vlády č. 75/2005 Sb.), může 

nařídit nebo sjednat konání přímé pedagogické činnosti nad stanovený rozsah 

s příplatkem podle § 132 zákoníku práce, nebo může sjednat další základní 

pracovněprávní vztah se stávajícím zaměstnancem (pracovní poměr, dohodu o pracích 

konaných mimo pracovní poměr), pokud tento další pracovněprávní vztah bude 

uzavřen na jiný druh práce. 

 

B) Pokud je předmět speciálně pedagogické péče doporučován jako forma další péče o 

žáka ve škole, jedná se o druh intervence, která má přispět ke zlepšení aktuálních 

obtíží žáka (dříve označované jako „nápravy“), zaměřené například na rozvoj 

grafomotorických dovedností žáka, na podporu při reedukaci specifických poruch 

učení (učitel s kvalifikací pro práci se žáky se SVP). Předmět je směřován k rozvoji 

percepčně-motorických funkcí, rozvoji jazykových kompetencí a komunikačních 

dovedností, k rozvoji prostorové orientace a orientaci v čase, pozornosti, paměti atd. 

(zajišťuje speciální pedagog, psycholog) či k zajištění logopedické péče (speciální 

pedagog-logoped) a v těchto případech nemá předmět speciálně pedagogické péče 

povahu povinné vyučovací hodiny ve smyslu § 26 odst. 2 školského zákona a 
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nezapočítává se do maximálního týdenního počtu povinných vyučovacích hodin 

stanoveného pro jednotlivé ročníky příslušným rámcovým vzdělávacím 

programem. 

Z toho důvodu není účelné sestavovat pro výuku tohoto předmětu učební osnovy, postačuje 

informace o poskytování tohoto podpůrného opatření školou v části ŠVP, která se věnuje 

zabezpečení výuky žáků se SVP nebo v části charakteristika vyučovaného předmětu. 

 

Výukou PSPP (intervence jako další péče o žáka, tzv. „nápravy“) může ředitel školy pověřit: 

 učitele, který získal kvalifikaci učitele žáků se SVP (viz bod A) 

 speciálního pedagoga, který získal kvalifikaci podle § 18 zákona č. 563/2004 Sb. 

 psychologa, který získal kvalifikaci podle § 19 zákona č. 563/2004 Sb. 

 

Z pracovněprávního hlediska jde o přímou pedagogickou činnost. 

 

Pokud škola může využít své stávající personální kapacity (již zaměstnává 

pedagogického pracovníka s požadovanou kvalifikací), může pedagogickému 

pracovníkovi v potřebném rozsahu tzv. zvýšit úvazek a míru přímé pedagogické činnosti 

(až do plného úvazku a do „plné“ míry přímé pedagogické činnosti stanovené pro školy 

zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí nařízením vlády č. 75/2005 Sb.), může 

nařídit nebo sjednat konání přímé pedagogické činnosti nad stanovený rozsah 

s příplatkem podle § 132 zákoníku práce, nebo může sjednat další základní 

pracovněprávní vztah se stávajícím zaměstnancem (pracovní poměr, dohodu o pracích 

konaných mimo pracovní poměr), pokud tento další pracovněprávní vztah bude 

uzavřen na jiný druh práce. 

 

C) Pokud bude speciálně pedagogická péče pro žáka zajišťována školským 

poradenským zařízením (dále jen ŠPZ) – tedy PPP nebo SPC v případech péče např. 

o žáky nevidomé – orientace v prostoru, o žáky s problémy v oblasti narušené 

komunikace – nápravy logopedických obtíží atd., jedná se o standardní činnosti SPC 

nebo PPP, v případě například intervencí u žáků s poruchami učení a chování; pak je 

tato činnost plně saturována podporou ŠPZ. Na vysvědčení tak nebude žádné 

hodnocení žáka, činnost se realizuje v rámci návštěv v ŠPZ nebo případně ve škole. 

Není tedy zahrnována do disponibilních hodin a ani vyjádřena v požadavku NFN vůči 

škole, protože je to součást standardních činností ŠPZ. 

 

Z pracovněprávního hlediska jde o přímou pedagogickou činnost pedagogických 

pracovníků ŠPZ. 
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Postup školy při poskytování podpůrných opatření 

Pro školy je důležité zejména to, že podpůrná opatření prvního stupně mohou uplatnit i bez 

doporučení školského poradenského zařízení, a to na základě školou vypracovaného plánu 

pedagogické podpory. Spočívají v minimální úpravě metod, organizace a hodnocení 

vzdělávání a nemají normovanou finanční náročnost. Škola je poskytuje žákům, u kterých se 

potřeba dílčích úprav ve vzdělávání projeví. 

 

Podpůrná opatření vyšších stupňů (druhého až pátého) může škola uplatnit pouze 

s doporučením ŠPZ, pokud toto zařízení shledá, že vzhledem k průběhu a výsledkům 

poskytování dosavadních podpůrných opatření nedochází k naplňování vzdělávacích 

možností žáka či k uplatnění jeho práva na vzdělávání. Podmínkou poskytování podpůrného 

opatření druhého až pátého stupně školou nebo školským zařízením je vždy předchozí 

písemný informovaný souhlas zletilého žáka, nebo zákonného zástupce žáka. Podpůrné 

opatření druhého až pátého stupně přestane škola po projednání se zletilým žákem, nebo jeho 

zákonným zástupcem poskytovat, pokud z doporučení ŠPZ vyplývá, že podpůrné opatření již 

není nezbytné. Začlenění podpůrných opatření do jednotlivých stupňů stanoví Příloha č. 1 

vyhlášky č. 27/2016 Sb. 

 

Podrobnosti k postupu školy při poskytování služeb žákům s přiznanými podpůrnými 

opatřeními stanoví vyhláška č. 27/2016 Sb. Před zahájením vzdělávání žáků se SVP by se 

škola měla seznámit s tím, zda, na jakém stupni a jaká konkrétní podpůrná opatření byla 

žákovi poskytována v předchozím vzdělávání a jaká případná doporučení pro jeho 

vzdělávání byla školským poradenským zařízením zpracována.  

 

Pokud byla pro žáka dosud postačující podpůrná opatření prvního stupně, zpracuje škola 

PPPL, který obsahuje popis obtíží a speciálních vzdělávacích potřeb žáka, podpůrná opatření 

prvního stupně, stanovení cílů podpory a způsobu vyhodnocování naplňování plánu. Tento 

plán škola průběžně vyhodnocuje a aktualizuje v souladu s vývojem speciálních vzdělávacích 

potřeb žáka. Nejpozději po 3 měsících od zahájení poskytování PO poskytovaných na základě 

PPPL škola vyhodnotí, zda opatření jsou dostačující pro dosažení stanovených cílů. 

 

Jestliže k naplnění vzdělávacích potřeb žáka poskytování PO prvního stupně nepostačuje, 

doporučí škola žákovi využít poradenské pomoci ŠPZ za účelem posouzení jeho speciálních 

vzdělávacích potřeb. Ředitel poté zajistí bezodkladné zprostředkování podkladů potřebných k 

vytvoření zprávy a doporučení pro stanovení podpůrných opatření ŠPZ. Při zpracování zprávy 

i doporučení poskytuje škola ŠPZ v případě potřeby součinnost. Zpráva ŠPZ slouží žákovi a 

jeho zákonným zástupcům, doporučení jak jim, tak je bezodkladně zasláno škole, v niž se dítě 

či žák vzdělává. Pokud není zpracováno nové doporučení a žák disponuje doporučením z 

dřívějška, je toto platné po dobu 2 let (u žáků s LMP po dobu 1 roku). 

 

PO druhého až pátého stupně škola poskytuje žákovi bezodkladně po obdržení doporučení 

školského poradenského zařízení a udělení písemného informovaného souhlasu zletilého žáka 

nebo zákonného zástupce dítěte/žáka. Ve spolupráci se školským poradenským zařízením, 

dítětem/žákem a jeho zákonným zástupcem škola jejich poskytování průběžně vyhodnocuje. 

ŠPZ vyhodnotí poskytování podpůrných opatření ve lhůtě jím stanovené nejdéle však do 1 

roku od vydání doporučení. Shledá-li škola, že podpůrná opatření nejsou dostačující nebo 

nevedou k naplňování vzdělávacích možností a potřeb žáka, bezodkladně doporučí opětné 

využití poradenské pomoci školského poradenského zařízení. Obdobně škola postupuje i v 

případě, jestliže shledá, že poskytovaná podpůrná opatření již nejsou potřebná. 
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Zvláštní ustanovení o některých podpůrných opatřeních 

 

Individuální vzdělávací plán žáka se speciálními vzdělávacími potřebami 

Tento plán zpracovává škola na základě doporučení školského poradenského zařízení a 

žádosti zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka. Obsah IVP tvoří údaje o skladbě druhů 

a stupňů podpůrných opatření poskytovaných v kombinaci s tímto plánem, identifikační údaje 

žáka a údaje o pedagogických pracovnících podílejících se na jeho vzdělávání. Dále jsou zde 

uvedeny zejména informace o časovém a obsahovém rozvržení vzdělávání, úpravách metod a 

forem výuky a hodnocení žáka. Uvádí se rovněž jméno pedagogického pracovníka ŠPZ, se 

kterým škola spolupracuje při zajišťování speciálních vzdělávacích potřeb žáka. Na 

doporučení ŠPZ je do IVP zařazována speciálně pedagogická a pedagogická intervence. Škola 

je povinna zpracovat IVP nejpozději do 1 měsíce ode dne, kdy obdržela doporučení a žádost 

žáka nebo zákonného zástupce žáka. V průběhu školního roku může být IVP doplňován a 

upravován podle potřeb žáka. Škola seznámí s individuálním vzdělávacím plánem všechny 

vyučující žáka a současně žáka (či zákonného zástupce žáka), který tuto skutečnost potvrdí 

podpisem písemného informovaného souhlasu. Školské poradenské zařízení ve spolupráci se 

školou sleduje a nejméně jednou ročně vyhodnocuje naplňování individuálního vzdělávacího 

plánu a současně poskytuje žákovi, zákonnému zástupci žáka a škole poradenskou podporu. 

 

Asistent pedagoga 

Asistent pedagoga poskytuje podporu jinému pedagogickému pracovníkovi při organizaci a 

realizaci vzdělávání žáka (příp. více žáků) se speciálními vzdělávacími potřebami v rozsahu 

stanoveném podpůrným opatřením. Pracuje podle pokynů jiného pedagogického pracovníka, 

podporuje samostatnost a aktivní zapojení žáka do všech činností uskutečňovaných ve škole v 

rámci vzdělávání, včetně poskytování školských služeb. K jeho hlavním činnostem patří 

pomoc žákovi v adaptaci na školní prostředí, při výuce a při přípravě na výuku, při výchovné 

a vzdělávací činnosti a při komunikaci s ostatními žáky, rodiči žáka a komunitou, ze které žák 

pochází. Poskytuje rovněž nezbytnou pomoc žákovi při sebeobsluze a pohybu během 

vyučování a při akcích pořádaných školou mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání 

nebo školské služby. Při poskytování asistence je třeba vždy klást důraz na to, aby žák byl v 

co nejvyšší možné míře veden k samostatnosti. 

 

Poskytování PO žáku používajícímu jiný komunikační systém než mluvenou řeč 

Pro žáka, u něhož je potřebné při vzdělávání užívat jiný komunikační systém než mluvenou 

řeč, zajišťuje škola vzdělávání v komunikačním systému, který odpovídá jeho potřebám, 

přednostně v tom, jehož užívání žák preferuje. Žákům, kteří jsou vzděláváni v českém 

znakovém jazyce, poskytuje škola souběžně vzdělávání v psaném českém jazyce; při jehož 

výuce se používají tytéž metody jako u jazyka cizího. Výstupy z naukových předmětů jsou u 

těchto žáků stanovovány v českém znakovém jazyce a v psané češtině. Žák má právo na 

využívání tlumočníka českého znakového jazyka, který provádí přesný překlad obsahu sdělení 

mezi účastníky komunikace formou, která je jasná a srozumitelná všem zúčastněným, a v 

komunikačním systému který si žák zvolil, po celou dobu poskytování vzdělávání, je-li to v 

zájmu naplnění jeho vzdělávacích potřeb. Využívá-li žák více způsobů komunikace, stanoví 

školské poradenské zařízení rozsah působení tlumočníka. Podporu tlumočníka může souběžně 

využívat více žáků, je-li to možné a vhodné a činnosti tlumočníka se využívají i při akcích 

pořádaných školou mimo místo, kde škola standardně vzdělávání uskutečňuje. 

Upřednostňuje-li žák při komunikaci mluvený český jazyk s oporou v psaném textu a je-li 

vzděláván ve třídě, kde tento způsob komunikace není komunikačním systémem všech 

účastníků vzdělávacího procesu, poskytuje mu škola vzdělávání s využitím přepisovatele. 
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Individuální vzdělávací plán 
 

Jméno a příjmení žáka Jméno a příjmení 

Datum narození Datum narození 

Bydliště Adresa bydliště 

 

Škola Škola, město, ulice 

Ročník Ročník Školní rok Školní rok 

 

ŠPZ, které vydalo 
doporučení pro IVP 

 

Zde doplňte název zařízení (případně adresu), údaje jsou obsaženy 
v Doporučení (obdrží ho škola od školského poradenského zařízení (ŠPZ),  
tedy pedagogicko – psychologické poradny nebo speciálně pedagogického 
centra).  

Kontaktní pracovník 
ŠPZ 

Zde doplňte jméno kontaktního pracovníka ŠPZ (je zaznamenáno 
v Doporučení jako osoba, která Doporučení zpracovala). 

Školská poradenská, 
zdravotnická a  jiná 
zařízení, která se 
podílejí na péči o žáka 

Zde doplňte školská poradenská zařízení, např. PPP, SPC, zdravotnická 
zařízení, např. logopedická ambulance, psychiatrická ambulance, rehabilitace. 

 

Rozhodnutí o povolení vzdělávání žáka podle IVP ze dne: Datum rozhodnutí 
ředitele/ky školy. 

Zdůvodnění: 

Zde doplňte popis vzdělávacích potřeb žáka, které vychází z Doporučení - z bodu I. Závěry vyšetření žáka 
podstatné pro vzdělávání a pobyt žáka ve škole a z bodu II. Vyhodnocení Plánu pedagogické podpory 
(PLPP), např. individuální pracovní tempo, potíže s dodržováním pravidel, kolísání výkonnosti žáka.  

 

Priority vzdělávání 
a dalšího rozvoje žáka 
(cíle IVP): 

Zde doplňte priority vzdělávání a dalšího rozvoje žáka, které najdete výše 
v kolonce zdůvodnění, např. rozvoj komunikačních dovedností, rozvoj 
schopnosti týmové spolupráce. 

 

 

Předměty, jejichž výuka 
je realizována podle 
IVP: 

Zde uveďte názvy vyučovacích předmětů, jejichž názvy jsou v souladu se 
školním vzdělávacím programem. 

 

Podpůrná opatření (specifikace stupňů podpůrných opatření) 

Metody výuky 
(pedagogické postupy) 

Zde uveďte konkrétní metody výuky, které použijete pro naplnění cílů IVP, 
např. používání názornosti, hraní rolí, využívání manipulativních činností, 
práce s chybou. 

Úpravy obsahu 
vzdělávání 

Zde uveďte, do jaké míry a jak bude upraven obsah vzdělávání v dílčích 
oblastech v závislosti na bodu III. Doporučení Úpravy obsahu vzdělávání, např. 
náhrada vzdělávacího obsahu Cizího jazyka za vzdělávací obsah Českého 
jazyka a literatury. 

Úprava očekávaných Zde popište, k jakým očekávaným výstupům (OV) ŠVP bude vzdělávání žáka 



45 
 

výstupů vzdělávání směřováno, které OV budou upraveny v závislosti na bodu III. Doporučení 
Úprava očekávaných výstupů vzdělávání. (Podrobný popis pro jednotlivé 
vyučovací předměty viz níže, poslední tabulka IVP).  

Organizace výuky  Zde popište na základě bodu III. Doporučení Organizace výuky, úpravy 
v organizaci výuky ve školní třídě případně i mimo ni, např. snížení počtu 
vyučovacích hodin (nesmí být žádný předmět vynechán, ale může být 
nahrazen jiným), zařazení žáka do speciální skupiny na určitý předmět mimo 
kmenovou třídu, zařazení předmětů speciálně pedagogické péče a realizace 
pedagogické intervence. 

Způsob zadávání 
a plnění úkolů 

Zde popište způsob zadávání úkolů tak, aby odpovídalo možnostem 
a schopnostem žáka, např. srozumitelné a stručné zadání činností, poskytnutí 
delšího časového úseku pro vypracování úkolu, kontrola porozumění 
zadanému úkolu. 

Způsob ověřování 
vědomostí 
a dovedností 

Zde uveďte, způsoby ověřování vědomostí a dovedností, přizpůsobené 
konkrétním dovednostem a schopnostem žáka, např. jasná a srozumitelná 
pravidla ověřování, při ověřování vědomostí respektování osobního tempa 
žáka. 

Hodnocení žáka Zde uveďte, v závislosti na bodu III. Doporučení Hodnocení žáka, způsob 
hodnocení vzdělávacích postupů a výsledků vzdělávání žáka, např. slovní 
hodnocení, hodnocení klasifikačním stupněm, kombinací obou způsobů. 

Pomůcky a učební 
materiály 

Zde uveďte přehled potřebných kompenzačních pomůcek, 
speciálních učebnic, pomůcek, softwarového a IT vybavení, které 
je uvedeno v bodě III. Doporučení Pomůcky (zde je popsána i 
forma pořízení pomůcek). Seznam je vhodné doplnit o učební 
pomůcky a pomůcky, kterými škola disponuje, např. obrázkové 
encyklopedie, výukové programy, deskové hry. 

Podpůrná opatření 
jiného druhu  

 

Zde uveďte, v závislosti na bodu IV. Doporučení Podpůrná opatření jiného 
druhu, např. respektování zdravotního stavu, postavení ve třídě, zohlednění 
vztahových problémů. 

Personální zajištění 
úprav průběhu 
vzdělávání (asistent 
pedagoga, další 
pedagogický pracovník) 

Zde uveďte spolupráci, např. se školním psychologem, speciálním pedagogem, 
osobním asistentem, zdravotnickým pracovníkem, tlumočníkem českého 
znakového jazyka. 

Další subjekty, které se 
podílejí na vzdělávání 
žáka 

Zde uveďte seznam dalších subjektů, které se podílejí na vzdělávání žáka, 
např. školní družina, školní klub, středisko volného času. 

 

Spolupráce se 
zákonnými zástupci 
žáka 

Zde popište způsob spolupráce se zákonnými zástupci žáka, především způsob 
komunikace, její četnost a požadavky na domácí přípravu (případně 
specifikujte způsob zadávání a plnění úkolů). 

Dohoda mezi žákem 
a vyučujícím 

Zde uveďte, zda byla či nebyla dohoda uzavřena, případně lze napsat datum 
podpisu dohody a příp. dohodu přiložit.  

 

Podrobný popis pro jednotlivé vyučovací předměty, ve kterých jsou uplatňována podpůrná opatření 

(Je-li potřeba specifikovat) 

Název předmětu Zde uveďte podrobný popis 
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Název předmětu Zde uveďte podrobný popis 

Název předmětu Zde uveďte podrobný popis 

Název předmětu Zde uveďte podrobný popis 

Název předmětu Zde uveďte podrobný popis 

Název předmětu Zde uveďte podrobný popis 

 

Osoby zodpovědné 
za vzdělávání a odbornou 
péči o žáka 

Jméno a příjmení Podpis 

Třídní učitel/ka Jméno a příjmení třídní učitelky/ 
třídního učitele 

 

Vyučující 

Vyučovací 
předmět 

 

Název Jméno a příjmení vyučujícího  

Název Jméno a příjmení vyučujícího  

Název Jméno a příjmení vyučujícího  

Název Jméno a příjmení vyučujícího  

Název Jméno a příjmení vyučujícího  

Název Jméno a příjmení vyučujícího  

Název Jméno a příjmení vyučujícího  

Název Jméno a příjmení vyučujícího  

Název Jméno a příjmení vyučujícího  

Název Jméno a příjmení vyučujícího  

Název Jméno a příjmení vyučujícího  

Název Jméno a příjmení vyučujícího  

Školní poradenský pracovník  Jméno a příjmení ŠPP  

Pracovník školského 
poradenského zařízení 

Jméno a příjmení kontaktního 
pracovníka ŠPZ 

 

Zákonný zástupce žáka Jméno a příjmení zákonného 
zástupce žáka 

 

Žák Jméno a příjmení žáka  
 

 

Závěry vyhodnocení vzdělávání podle individuálního vzdělávacího 
plánu 

Jméno a příjmení 
pracovníka 
školského 
poradenského 
zařízení 

Podpis 
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Krizový plán pro prevenci vzniku problémových situací u žáka s PAS 

 

Jméno a příjmení žáka: 

Datum narození: 

Místo trvalého pobytu:  Kontaktní údaje na zákonného zástupce/telefon 

(v případě zletilého žáka na kontaktní osobu) 

 

Název a adresa školy/školského zařízení, ročník: 

Ošetřující lékař/odborný lékař: 

(na základě souhlasu zákonného zástupce uváděno pro případ konzultace při vzniku 

problémové situace např. psychiatr, neurolog, atp.) 

Pedagogický pracovník školského poradenského zařízení spolupracující na 

vytváření „Krizového plánu“: 

 

Třídní učitel: 

Druhý pedagog ve třídě: 

Asistent pedagoga: 

Ostatní vyučující žáka: 

Vychovatel/vychovatelka: 

Osoby zajišťující specializované činnosti ve škole/školském zařízení (např. 

fyzioterapeut, speciální pedagog, psycholog, výchovný poradce, atd.): 

Aktuální zdravotní stav žáka: 

Aktuální stav žáka (obsahuje popis speciálních vzdělávacích potřeb dle doporučení 

školského poradenského zařízení): 

 

Popis obtíží žáka (spouštěcí mechanismy vzniku problémových situací u 

konkrétního žáka v konkrétních situacích, na konkrétních místech, v přítomnosti 

konkrétních osob, v jejich přístupu apod., např. fyziologická potřeba, příjem potravy, 

tekutin, únava a „přetažení“, přecitlivělost na různé podněty jako zvuky, světlo, barvy, 

pachy, doteky, nepohodlí, změny aktuálního zdravotního stavu, či jiných faktorů, 

které ovlivňují jeho aktuální naladění): 

Doporučený postup prevence vzniku problémových situací (postup zpracován 

na základě osobnostní charakteristiky žáka viz „Popis obtíží žáka“ a dle doporučení 

školského poradenského zařízení, součástí plánu je „záznamový arch“ sloužící jako 



48 
 

podklad pro vyhodnocování vhodně nastavených opatření pro prevenci vzniku 

nevhodného chování žáka, problémového chování či problémové situace): 

Doporučený postup v případě, kdy problémová situace nastala (obsahuje popis 

konkrétních kroků při vzniku nevhodného chování, problémového chování či 

problémové situace, vymezení kompetencí a odpovědnosti jednotlivých 

zaměstnanců, včetně přesného stanovení podmínek kdy a za jakých okolností škola 

žádá o pomoc jiné odborníky, např. linku 155): 

 

Podpisy informovaných osob (všech, kteří jsou s žákem v interakci v době jeho 

pobytu ve škole nebo školském zařízení): 

     

Podpis žáka: 

Podpis zákonného zástupce/kontaktní osoby v případě zletilého žáka:  

 

Místo, datum:                                                                              Zpracoval/a: 

        Podpis ředitele školy: 

   

 

Záznamový arch 

 

Datum 
/čas 

Co se stalo/průběh 
problémové situace 

Kdo byl 
kontaktován/kým/čas 

Poskytnutá 
opatření 

Vyhodnocení 
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Doporučený seznam učebnic a materiálů pro žáky-cizince 

na základních a středních školách 

 

 

 

 

 Seznam doporučených učebnic a vhodných materiálů včetně pomůcek do vyučovacích 

hodin pro žáky-cizince na I. stupni ZŠ je rozdělen do tří částí, na období předslabikářové, pro 

začínající čtenáře a pro pokročilejší čtenáře. 

 V seznamu doporučených učebnic pro žáky-cizince na II. stupni ZŠ jsou uvedeny 

učebnice zaměřené přímo na žáky s odlišným mateřským jazykem této věkové kategorie, ale 

také učebnice češtiny pro cizince obecně, tj. i učebnice autory určené pro dospělé, které jsou 

však dobře využitelné i pro výuku žáků-cizinců na 2. stupni ZŠ. Do seznamu jsou zahrnuty 

také materiály neučebnicového charakteru, tj. např. adaptované texty, hry a aktivity do 

vyučovacích hodin apod. 

 Hlavním kritériem výběru učebnic pro žáky-cizince středních škol byly učebnice  

a učební materiály bez použití mediačního jazyka v instrukcích a gramatických výkladech. 

Výjimku tvoří učebnice New Czech Step by Step/ Tschechisch Schritt für Schritt, protože ta 

pokrývá úroveň A2. V blízké budoucnosti ji může nahradit připravované vydání Čeština 

expres III a Čeština expres IV. Cizinci na středních školách mohou využívat učebnice  

a doplňkové upravené literární předlohy, které jsou určeny dospělým jinojazyčným mluvčím.  

 Učebnice a další materiály pro výuku žáků-cizinců jsou řazeny abecedně. Anotace 

jsou uvedeny pouze tehdy, mají-li upozornit na nějaký zajímavý či důležitý aspekt učebnice 

nebo materiálu. Úroveň podle Společného evropského referenčního rámce (SERR) je uvedena 

pouze tehdy, když ji sám autor definuje. 

 Do seznamu doporučených učebnic a dalších materiálů pro žáky-cizince byly zařazeny 

i některé publikace, které nemají doložku MŠMT, a proto mohou na základních a středních 

školách sloužit jen jako pomocné a doplňkové učební podklady. 
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I. STUPEŇ ZŠ 

 

PŘEDSLABIKÁŘOVÉ OBDOBÍ  

 

Fialová, I.: Rozumíš mi? Praha: Blug 1997. 

Logopedická cvičení a hry s popisnými ilustracemi. Jsou vhodné k vyvození jednotlivých 

hlásek, k vysvětlení slov a slovních spojení pomocí obrázků. Mohou se využívat i později,  

a to v období, když se žáci-cizinci začínají seznamovat s jednotlivými písmeny české 

abecedy. 

 

Linc, V.: Tabulky ke čtení I. Praha: SPN 1988. 

Práce s obrázkovým materiálem – třídění, přiřazování, rozlišování tvarů a barev, časová 

posloupnost, obrázkový materiál pro vyprávění pohádky, určování pojmů jako nahoře, dole, 

vpředu, vzadu, uprostřed, vpravo, vlevo apod. 

 

Perutková, J. – Svobodová, O.: Logopedie v praxi. Praha: Septima 1995. 

Metodická příručka a obrázkový pracovní sešit mohou být využity jak pro logopedický nácvik 

zvukové stránky, tak i pro grafomotoriku žáků-cizinců 

 

Sindelarová, B.: Předcházíme poruchám učení. Praha: Portál 1996. 

Metodická příručka spojená s obrázkovým materiálem a zásobou her a textů k nácviku 

soustředěného vnímání řeči a pochopení jednoduchých pokynů. 

 

Swierkoszová, J.: Metoda dobrého startu. Ostrava: Kasimo 1998. 

Sleduje rozvoj psychomotoriky ve všech aspektech. Může sloužit jako vstupní etapa pro 

výuku čtení a psaní, přispívá k rozvoji řeči u předškoláků i žáků-cizinců.  

Soubor s názvem Metoda dobrého startu obsahuje metodickou příručku, pracovní listy a audio 

kazetu. 

Každá lekce má tři složky: pohybovou, pohybově-akustickou a pohybově-akusticko-optickou. 

Osou hodiny je písnička, která má nějaký děj, něco dětem vypráví. Každá vyučovací hodina je 

postavena na jiné písničce. 

Při poslechu textu písně pedagog ukazuje obrázky, které děj alespoň rámcově ilustrují. Po 

doznění melodie doporučujeme „převyprávět“ písničku ještě jednou. Předpokládáme, že své 

žáky-cizince učitel zná a ví, jaká forma výkladu bude pro ně nejvhodnější. 

Ještě jednou, teď už s větším pochopením příběhu, si žáci-cizinci písničku poslechnou a učitel 

přejde k pohybové fázi, pohybovým cvičením. Cvičí se stále podle „ústřední melodie“ lekce, 

jednotlivé cviky jsou popsány v metodické příručce k Dobrému startu. Pedagog přechází 

k fázi pohybově-akustické, čili k písni a pohybu. 

Na tabuli za doprovodu hudební nahrávky napíše pedagog grafický vzor. Pohyb ruky vede 

rytmické schéma písně. Kruh znamená začátek psaní, šipka směr pohybu. Žáci tvoří 

předkreslený vzor z barevných šňůrek. Tentýž vzor si žáci-cizinci procvičuji na velké ploše 

tabule. 

Poslední je fáze pohybově-akusticko-optická, čili píseň-pohyb-grafický vzor, což je pro žáky-

cizince nejobtížnější. Na pracovních listech se předepsané tvary postupně zmenšují, práce 

musí být preciznější, vyžaduje se postup odshora dolů, zleva doprava. 
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PRO ZAČÍNAJÍCÍ ČTENÁŘE  

 

Emerlingová, S.: Když dětem nejde čtení (I, II). Praha: Portál 2006. 

Tyto pracovní listy jsou zábavnou čítankou, určenou žákům-cizincům, kteří při běžné výuce 

čtení v první třídě nezvládli plynulé čtení otevřených slabik a slov z nich složených a kteří 

čtou bez porozumění. Pracovní listy jsou vhodné i pro individuální práci s dyslektickými 

dětmi integrovanými v běžných třídách základní školy, případně k výuce čtení ve 

specializovaných dyslektických třídách, zvláštních školách, a také k nácviku čtení 

v pedagogicko-psychologických poradnách, nebo v domácím prostředí pod vedením rodičů, 

s vyučujícím nebo se speciálním pedagogem. Jsou velmi vhodné i pro práci s žáky-cizinci.  

 

Linc, V.: Tabulky ke čtení I. Praha: SPN 1988. 

Práce s obrázkovým materiálem – třídění, přiřazování, rozlišování tvarů a barev, časová 

posloupnost, obrázkový materiál pro vyprávění pohádky, určování pojmů jako nahoře, dole, 

vpředu, vzadu, uprostřed, vpravo, vlevo apod.  

V další fázi vede žáky-cizince k samostatnému tvoření slov podle obrázků vkládáním písmen 

do tabulky a tím k obohacování jejich slovní zásoby. Jednotlivé listy jsou seřazeny podle 

obtížnosti od slov s otevřenou slabikou až po tvoření krátkých vět.  

 

Martínek, Z.: Cvičné texty pro pomalejší čtenáře. Praha: Blug 2002. 

Publikace obsahuje krátké pohádky a bajky. Pod každým textem jsou zábavné úkoly, které se 

k textu vztahují. Jsou zaměřeny na funkce nezbytné pro kvalitní čtení – sluchová analýza  

a syntéza, rytmizace, orientace v prostoru, paměť. 

Svou délkou i obtížností slov odpovídá text možnostem žákům-cizincům, kterým činí čtení 

problémy. Ke kontrole porozumění přispívají náměty k práci s textem, otázky a orientace 

v přečteném textu. 

 

Michalová, Z.: Základy čtení. Havlíčkův Brod: Tobiáš 2005. 

Značnou část učebnice Čtení I (1. a 2.–3. roč.) tvoří práce s písmenem a slabikou. 

Z obsahového hlediska je systematicky pracováno s otevřenou slabikou, zavřenou slabikou, 

otevřenou slabikou ve slovech dvojslabičných a zavřenou slabikou na konci slov.  

Učebnice poslouží žákům 1. tříd jako doplněk slabikáře, dále je určena dyslektikům (konec  

1. třídy, 2. třída, příp. 3. třída) pro zvládnutí uvedených partií a všem žákům s obtížemi  

i charakteru nedyslektického. Je vhodná i pro žáky z cizojazyčného prostředí. 

 

Pavlová, J.: Barevná čeština pro prvňáčky. Praha: SPN 2007. 

                     Barevná čeština pro druhý ročník. Praha: SPN 2006. 

Publikace je určena k procvičování probraného gramatického učiva neobvyklou formou. 

Pracuje s barvami, prostorovou představivostí, kombinačními schopnostmi žáka-cizince. 

Jednotlivé úkoly se dají podle potřeby používat jak během školního roku, tak i k závěrečnému 

shrnutí a opakování na konci ročníku. Obsahuje vždy učivo konkrétního ročníku předepsané 

osnovami. Žáci se zde setkají s úkoly na principu omalovánek, hádanek, křížovek, ale 

i s cvičeními doplňovacími, učí se také používat získané znalosti v nových textech. 

 

Staudková, H.: Pracovní sešit ke slabikáři (1. a 2. díl). Praha: Alter 2009. 

Žáci-cizinci jsou podněcováni k tomu, aby se naučili naslouchat promluvám druhých lidí  

a vhodně na ně reagovat při volných dramatizacích, simulovaných rozhovorech či hrách. 

Do kategorie problémových úloh lze zařadit ty, v nichž jsou některá slova nahrazena obrázky. 

Žák-cizinec musí slovo, kterým obrázek nahradí, užít ve vhodném tvaru. To předpokládá 
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porozumění čtenému textu. U žáků-cizinců se tak začíná rozvíjet jedna z nejdůležitějších 

kompetencí, a to kompetence čtení s porozuměním. 

 

Škodová, S.: Domino – Český jazyk pro malé cizince I. Praha: Wolters Kluwer 2010. 

Učebnicový soubor se skládá z učebnice, cvičebnice, metodiky pro pedagogy a CD. Je určený 

pro výuku jinojazyčných žáků prvního stupně základní školy, zvl. pro 1. ročník ZŠ. Vychází 

z Evropského portfolia jazyků a je vstupem do osvojování si češtiny hravou cestou. 

Soubor zahrnuje barevnou učebnici pro žáky, pracovní sešit pro žáky, metodickou příručku 

pro učitele a CD se zvukovými nahrávkami básniček, dialogů a herních aktivit obsažených 

v učebnici. Je využitelný jak při individuální výuce, tak při skupinovém vyučování. 

Učebnicový soubor zohledňuje zvláštnosti žáka stojícího na prahu gramotnosti, tedy jednak 

jeho omezenou, či nulovou znalost čtení a psaní, jednak období názorného myšlení, které se 

zaměřuje na vnímání konkrétních předmětů nebo jejich obrázků a manipulaci s nimi.  

Barevná učebnice zahrnuje materiál určený jednak pro prezentaci vybraných gramatických 

jevů, jednak slouží pro upevňování dovednosti poslechu s porozuměním. Dále přináší vizuální 

oporu pro nácvik komunikačních dovedností. Gramatická složka je do učebnice zapracována 

pomocí komunikačně upravených postupů audioorální metody, tj. učitel nikdy žákům 

nepředstavuje gramatický jev popisným způsobem, ale žáci si jej osvojují pomocí různých 

komunikačních aktivit. Učebnice je vystavěna na bohatém barevném ilustračním materiálu, 

který žákům slouží jako překladová a explanační složka. Vzhledem k nízké či nulové 

gramotnosti cílové skupiny je textová složka minimalizována, učebnice se opírá o propojení 

složky vizuální a audiální. Důsledně také poskytuje materiál pro nácvik fonetických jevů, a to 

v podobě básniček a říkadel. 

 

Škodová, S.: Domino – Český jazyk pro malé cizince II. Praha: Wolters Kluwer 2012. 

Ušebnicovoý soubor se skládá z učebnice, cvičebnice, metodiky pro učitele a CD. 

Navazuje na první díl učebnice, rozvíjí jednotlivé jazykové kompetence žáků. V návaznosti 

na první díl se žáci-cizinci učí více pracovat s grafickou podobou jazyka. Učebnice je určena 

pro žáky-cizince 2. a 3. tříd. Pro žáky cizince se slovanským mateřským jazykem ji lze použít 

i v 1. ročníku. 

 

Treuová, H.: Čítanka pro dyslektiky I. Havlíčkův Brod: Tobiáš 1997. 

Čítanka se zabývá opětovným nácvikem čtení u žáků, kteří jeho techniku nezvládli v prvním 

ročníku. Čítanka je určená především pro frontální práci ve specializovaných třídách, ale 

s úspěchem ji lze využít i k práci individuální nebo ve skupině žáků-cizinců. 

 

Žáček, J.: Slabikář. Praha: Alter 2012. 

Oblíbený slabikář s vlídnými texty J. Žáčka obsahuje slabiky a slova pro nácvik uvědomělého 

čtení, dětské básně, říkadla a krátké příběhy s častou frekvencí přímé řeči.   

 

Žáček, J.: Moje první čítanka. Praha: Alter 2009. 

Čítanka obsahuje pokračování příběhů malého Toma, s nímž se žáci seznámili ve Slabikáři, 

dále pohádky (i dramatizaci), básně, hádanky a lidová říkadla z Čech a Moravy. Závěr knihy 

je věnován nácviku čtení některých slov (ta lze vystřihovat a volně s nimi pracovat).  

 

Žáček, J.: Malý čtenář. Praha: Alter 2011. 

Kniha obsahuje pokračování příběhů malého Toma. Zahrnuje i básně, říkadla, hádanky  

a pohádky. Úkoly k jednotlivým článkům a slova pro nácvik čtení jsou v závěru učebnice, 

která je svým obsahem a formou vhodná k aktivní práci s literárním textem i pro žáky-cizince. 
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DOPLŇKOVÉ MATERIÁLY 

 

Učební systém Logico Piccolo. Praha: Mutabene 2000. 

Tento učební systém se skládá z rámečku a sady výukových karet k jednotlivým předmětům. 

Zahrnuje věkové skupiny od předškoláků až po pátý ročník ZŠ. Může se používat ve skupině 

nebo samostatně, rozvíjí schopnost sebekontroly, logického myšlení, čtenářských dovedností, 

kooperaci se spolužáky. V každém souboru je 16 karet. Karta se zasune do rámečku a barevné 

knoflíky se přisouvají ke správné odpovědi; po vyřešení všech deseti úkolů se karta otočí  

a porovnají se barvy a správné vyřešení úkolů.  

Materiál umožňuje vlastní tempo výuky v souladu s individuálními schopnostmi a zájmy 

žáka, obsahuje série cvičení pro všechny důležité oblasti učiva, různé stupně obtížnosti 

v rámci každého souboru, jednoznačné a věku odpovídající formulace úloh a díky vlastní 

kontrole vede žáky k vlastní zodpovědnosti, podporuje koncentraci, pozornost a trpělivost při 

ideální kombinaci učení a hry, kognitivních a manuálních procesů. Učební systém motivuje 

žáky, dává možnost pracovat s žáky jednak individuálně (podle jejich úrovně talentu  

a nadání), jednak i ve skupině (skupinové vyučování, jež podporuje kooperaci žáků). 

 

 

PRO POKROČILEJŠÍ ČTENÁŘE  

 

Gjurová, N.: Čeština jako cizí jazyk pro začínající školáky. Praha: Portál 2011. 

Publikace obsahuje více než třicet podrobně zpracovaných návrhů příprav na vyučovací 

hodinu, pomůcky pro jednotlivé lekce, obrázkový zásobník a k němu náměty pro práci, 

pohádky, básničky. 

 

Jucovičová, D.: Interaktivní učebnice českého jazyka. Praha: D+H 2011. 

Jedná se o interaktivní učebnici, která přináší průřez učivem jazykové výchovy na prvním 

stupni ZŠ. Učivo je rozděleno do základních okruhů, ke každému okruhu je přiložen 

metodický list, pokyny pro žáky a soubor pomůcek. 

 

Kuchařová, J.: Příklady pro samostatnou práci při odstraňování poruch učení. Ostrava: 

Grafie 2006. 

Soubor pracovních listů, které lze využít bez ohledu na postupný ročník a věk i u dětí 

netrpících specifickými poruchami učení, tedy i u žáků-cizinců, se kterými je zapotřebí častěji 

opakovat a procvičovat učivo. 

 

Michalová, Z.: Čítanka pro dyslektiky (II, III, IV). Havlíčkův Brod: Tobiáš 2005. 

Čítanka je zaměřena na zdokonalování techniky čtení, čtení s porozuměním a trénink 

krátkodobé paměti. Obsahuje ukázky z četby pro příslušnou věkovou kategorii, se kterými se 

dále zajímavým způsobem pracuje. 

Je určena žákům 4. ročníků, ale především 5. ročníků. Publikace navazuje na Základy čtení I 

téže autorky. Texty jsou voleny tak, aby svou rozmanitostí přitáhly ke čtení. Zpočátku jsou 

jednodušší, postupně však jejich náročnost stoupá.  

Před většinou článků jsou ve sloupcích vypsána obtížná slova určená k nácviku čtení. Kromě 

nich jsou v některých pasážích čítanky ve stejné grafické úpravě uvedena také slova, která 

s obsahem článků nesouvisejí, ale vhodně slouží k docvičování techniky čtení. Tam, kde je 

zapotřebí k jejich plnění využít psacího náčiní, lze stránky vkládat do průsvitných fólií, na 

které lze psát obyčejnou tužkou. Předpokládá se, že žák bude mít při plnění úkolů k dispozici 

i další potřebné pomůcky, jako je měkčidlo, bzučák, přehledy pravidel, barevná pravidla, 

dyslektická tabulka, stírací tabulka apod. Za většinou článků jsou ještě různé otázky a úkoly 
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zaměřené na rozvoj slovní zásoby a nácvik písemného vyjadřování. Součástí sešitu jsou také 

úlohy na rozvoj zrakového a sluchového vnímání.  

 

Pavlová, J.: Barevná čeština pro třeťáky. Praha: SPN 2007. 

                     Barevná čeština pro čtvrťáky. Praha: SPN 2011. 

Publikace slouží k procvičování probraného gramatického učiva neobvyklou formou. Pracuje 

s barvami, prostorovou představivostí, kombinačními schopnostmi žáka. Jednotlivé úkoly se 

dají používat podle potřeby „na přeskáčku“, a to během roku nebo k závěrečnému shrnutí  

a opakování. 

 

Pokorná, V.: Cvičení pro děti se specifickými poruchami učení. Praha: Portál 2007. 

Obsahuje velkou zásobu nápadů pro práci s jazykem ve všech jeho složkách, zabývá se 

sluchovou diferenciací řeči, zrakovou percepcí tvarů, prostorovou orientací, nácvikem 

sekvencí, posloupnosti, koncentrací pozornosti, pamětí, rozvojem obratnosti vyjadřování, 

rozvojem slovní zásoby. Věnuje se technice nácviku čtení, významovými vztahy mezi pojmy, 

čtení s porozuměním textu. 

 

Svobodová, J.: Učíme se česky 1 (pracovní učebnice). Liberec: Harry Putz 2012.  

Učebnice je určena především pro žáky-cizince mladšího školního věku bez znalosti 

zprostředkujícího jazyka. Základním cílem je co nejrychleji integrovat žáka-cizince do 

školního kolektivu, a proto témata vycházejí z reálných potřeb základní komunikace žáka-

cizince s učitelem a se spolužáky. Učebnice má pracovní formu, je využitelná k individuální  

i skupinové výuce. Obsahově se zaměřuje na konkrétní vyučovací předměty a situace, ve 

kterých lze využít obrazové přílohy.  

 

Šup, R.: Čtení s porozuměním. Praha: ŠUP 1995. 

Práce s obrázky, krátké detektivní příběhy s mapami a náčrtky, slova jako vetřelci apod. 

Tvořivě pojaté rozvíjení kompetence čtení s porozuměním. U žáků-cizinců mladšího školního 

věku je tato publikace velmi oblíbená, náročnost úkolů stoupá postupně, lze tedy vybrat právě 

takový úkol, který žák v určitém období zvládne. 

 

Treuová, H.: Pracovní sešit pro nápravu vývojových poruch v českém jazyce I, II. 

Havlíčkův Brod: Tobiáš 2010. 

Oba sešity nabízejí velké množství materiálu ke zmírnění nebo k úplnému odstranění 

následků vývojových poruch učení. Jsou vhodnou pomůckou nejen při frontální práci ve 

specializovaných třídách, ale i při práci individuální, skupinové nebo při individuální 

logopedické péči. Vhodné i pro žáky-cizince. 

 

DOPLŇKOVÉ MATERIÁLY 

 

Nováková, S. a kol.: Evropské jazykové portfolio pro žáky do 11 let. Plzeň: Fraus 2002. (On-

line aplikace EJP www.evropskejazykoveportfolio.cz je dostupná zdarma všem uživatelům ve 

čtyřech jazykových mutacích – české, anglické, německé a francouzské.) 

Evropské jazykové portfolio (EJP) by se mělo stát oficiálním evropským dokladem každého 

žáka, který názorně a podle mezinárodně stanovených a srovnatelných kritérií vytvořených 

Radou Evropy informuje o dosažených jazykových znalostech a kompetencích. 

EJP, které se skládá ze tří vzájemně propojených částí – Jazykového pasu, Jazykového 

životopisu a Sbírky, má umožnit, aby v podmínkách jednotné Evropy měl každý žák u sebe 

dokument, ve kterém je uvedena a potvrzena určitá úroveň osvojení cizího jazyka. Text 

http://www.evropskejazykoveportfolio.cz/
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Portfolia je přeložen do angličtiny, němčiny a francouzštiny, tedy do těch cizích jazyků, které 

se v českých školách nejčastěji vyučují.  

 

Škodová, S.: Čeština pro žáky-cizince: Pracovní karty pro začátečníky. Úvod do seriálu 10 

metodických příspěvků pro výuku ČJ u žáků-cizinců na 1. stupni ZŠ. Dostupné na: 

http://clanky.rvp.cz/clanek/o/z/9409/CESTINA-PRO-ZAKY-CIZINCE-PRACOVNI-

KARTY-PRO-ZACATECNIKY.html/. 

 

http://clanky.rvp.cz/clanek/o/z/9409/CESTINA-PRO-ZAKY-CIZINCE-PRACOVNI-KARTY-PRO-ZACATECNIKY.html/
http://clanky.rvp.cz/clanek/o/z/9409/CESTINA-PRO-ZAKY-CIZINCE-PRACOVNI-KARTY-PRO-ZACATECNIKY.html/
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II. STUPEŇ ZŠ 

 

Andrášová, H. – Podepřelová, A.: Na cestě za češtinou. Praha: Klett 2009.  

Příručka inspirativních námětů pro výuku českého jazyka jako jazyka cizího. Autory jsou 

zkušení učitelé z praxe a lektoři českého jazyka z různých typů škol. Publikace je určena 

všem pedagogům, kteří chtějí vyučovat český jazyk tvořivě. Obsahuje teoretický úvod do 

didaktiky češtiny jako cizího jazyka, v praxi ověřený návrh progresivního gramatického učiva 

a řadu didakticky propracovaných námětů na úrovni A1–B1 respektujících základní principy 

komunikačně zaměřené výuky.  

 

Andrášová, H. – Podepřelová, A. a kol.: Desetiminutovky čeština pro cizince. Praha: Klett 

2008. 

Pestrá opakovací cvičení vedoucí k aktivizaci, rozšíření a prohloubení znalostí češtiny jako 

cizího jazyka. Desetiminutovky jsou určené těm žákům-cizincům, kteří již ovládají češtinu 

dobře (úroveň B1) a kteří si chtějí udržovat a prohlubovat své jazykové znalosti, a to rychlou 

a zábavnou formou. Hodí se například jako výplňová cvičení před závěrem vyučovací hodiny 

či jako cvičení pro rychlejší a aktivnější žáky. Jednotlivá cvičení jsou na sobě nezávislá, učitel 

je může vybírat podle potřeby, záleží na tom, zda chce s žáky-cizinci procvičovat gramatiku, 

slovní zásobu, stylistiku. Materiál je vhodným doplňkem k učebnicím Czech Express 1 a New 

Czech Step by Step (L 1–6). Obsahuje více než třicet podrobně zpracovaných návrhů příprav 

na vyučovací hodinu českého jazyka, pomůcky pro jednotlivé lekce, obrázkový zásobník  

a k němu náměty pro práci, pohádky, básničky. 

 

Borová, B. – Svobodová, J.: Šimonovy pracovní listy 4. Praha: Portál 2010.  

Pracovní listy jsou věnovány deseti tématům, které respektují zkušenosti žáků a současně 

pomáhají rozvíjet jejich znalosti a dovednosti. Základní námět má vždy tři situace, které na 

sebe mohou, ale nemusí navazovat. Čtvrtá situace je určena vlastnímu řešení žáka na prázdný 

pracovní list. Každý pracovní list obsahuje velký obrázek situace, která je tématem činnosti.  

 

Cvejnová, J.: Česky, prosím Start. Praha: Karolinum 2011. 

Přípravná učebnice a písanka, doplňující materiál k učebnici Česky, prosím. Je určena pro 

žáky-cizince, kteří neovládají latinku a přitom se učí češtinu jako první cizí jazyk, tedy i jako 

vyučovací jazyk v české ZŠ. Proto je učebnice koncipována pro žáky-cizince s pomalejším 

tempem nebo s problémy s učením se cizímu jazyku (dyslexie, dysgrafie). Publikace 

neobsahuje zvukovou nahrávku a je určena pro úroveň A1.  

 

Čemusová, J. – Dolečková, P. – Štindlová, B. – Štindl, O.: Manuál pro učitele českého 

jazyka pro cizince bez znalosti latinky. Praha: Člověk v tísni o.p.s., Varianty, 2004 . 

Manuál pro výuku češtiny pro cizince, kteří neovládají žádné písmo nebo neznají latinku. Je 

určený pro výuku, která není založena na čtení a psaní, ale předpokládá se, že si cizinci 

v průběhu výuky latinku v rámci svých možností osvojí. Manuál také není založen na 

předávání gramatických znalostí a kompetencí, ale předpokládaná výuka je postavena na 

aktivní spolupráci učitele a žáků. Kromě manuálu pro učitele jsou součástí didaktických 

materiálků i tzv. handouty (obrázkové, textové – dostupné on-line na adrese: 

http://www.varianty.cz/download/doc/stats/kurz.pdf.). Pro učitele 2. stupně ZŠ přináší 

inspirativní přístup bez důrazu na gramatiku, který je důležitý pro počáteční výuku češtiny 

u žáků-cizinců staršího školního věku. Velké množství vizuálního materiálu určeného ke 

kopírování usnadní pedagogům práci s žáky-cizinci ve školní třídě.  

 

Dousková, J. – Štenclová, K. – Fraňková, L.: Česky vesele a hezky. Brno: Centa 2005. 

http://neoluxor.cz/vyhledavani/?query=Andr%C3%A1%C5%A1ov%C3%A1
http://neoluxor.cz/vyhledavani/?query=Podep%C5%99elov%C3%A1
http://www.varianty.cz/download/doc/stats/kurz.pdf
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Učebnice pro žáky-cizince, která obsahuje paralelní překladový slovníček pro češtinu, 

němčinu, angličtinu, francouzštinu a ruštinu.  

 

Hanzová, M.: Učíme se česky 1. Albra 2002.  

Učebnice pro žáky-cizince na vstupní úrovni. Publikace vznikla v r. 1992 z aktuální potřeby 

poskytnout nejen žákům-cizincům, ale i jejich rodičům základní informace, které by jim 

pomohly orientovat se v situacích běžného, tedy i školního života v ČR. 

Pro rodiče může učebnice sloužit i jako určité vodítko pro komunikaci s dětmi, např. při 

domácí přípravě na vyučování. Žákům-cizincům přibližuje především obsah učiva v českých 

školách: komunikační situace, slovní zásobu důležitou pro pochopení učiva v různých 

předmětech: v češtině, matematice, ve velké míře i v prvouce, vlastivědě apod. 

 

Froulíková, L.: Zahrada českého jazyka. Praha: Academia 2003.  

Učebnice obsahuje texty vhodné pro seznámení žáků s literárními památkami českého jazyka, 

obsahuje bohatý ilustrační a fotografický doprovod k jednotlivým dílům. Samotné aktivity 

jsou však zaměřené na vysokoškolské studenty a není možné je bez úprav využít na ZŠ. 

Učebnice je vhodná pro pokročilé cizince na úrovni B1.  

 

Froulíková, L. Adam a Eva v Českém ráji. Praha: Academia 2008. 

Učebnice obsahuje texty vhodné k seznámení žáků s kulturními zeměpisnými památkami 

českého jazyka, obsahuje bohatý ilustrační a fotografický doprovod k jednotlivým dílům. 

Samotné aktivity jsou však zaměřené na vysokoškolské studenty a není možné je bez úprav 

využít na ZŠ. Učebnice je pro pokročilé studenty na úrovni B1. 

 

Hasilová, H.: Pozor, začínáme! (1) Čeština pro děti/Tschechisch für Kinder. Praha: Fortuna 

2006. 

 

Hasilová, H.: Pozor, začínáme! (2) Čeština pro děti/Tschechisch für Kinder. Praha: Fortuna 

2006.  

 

Holá, L. Czech Express 1, 2. Praha: Akropolis 2006.  

Učebnice je určena pro dospělé, avšak některé krátké texty týkající se sociokulturního 

paradigmatu ČR a mnohá cvičení s bohatým ilustrativním materiálem mohou být využity také 

pro žáky cizince na 2. stupni ZŠ.  

 

Holá, L.: NEW Czech Step by Step. Praha: Akropolis 2004.  

Učebnice je určena pro dospělé, avšak díky tvořivému charakteru cvičení a úloh může být 

využita i pro 2. stupeň ZŠ. K některým kapitolám obsahuje obrazové slovníčky.  

 

Holá, L. – Bořilová, P.: Česky krok za krokem. (B1). Praha: Akropolis 2009. 

Učebnice je autorkami určena pro dospělé cizince na úrovni B. Je zaměřená na rozvoj čtení, 

psaní, poslechu a komunikace. Ačkoliv větší část textů není tematicky vhodná a zajímavá pro 

žáky-cizince na 2. st. ZŠ, lze učebnicové materiály velmi dobře využít pro prezentaci 

sociokulturních zvyklostí. Učebnice obsahuje bohatý ilustrační a fotografický doprovod  

a témata pro rozvoj komunikace, která mohou sloužit jako podklady pro obsahově podobnou 

komunikaci s rozdílným přístupem komunikantů.  

 

Hronová, K. – Hron, J.: Ahoj, jak se máš? Praha: Didakta 2011.  
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Vstupní audioorální kurs češtiny určený především žákům-cizincům, kteří se poprvé setkávají 

s českým jazykem, a to jak v českém, tak i v cizím jazykovém prostředí. Publikaci, která je 

bohatě ilustrovaná, lze využít také k výuce češtiny bez zprostředkovacího jazyka.  

 

Hrubá, J.: Čeština pro děti cizinců. Brno: MSD 2004.  

 

Kestřánková, M.: Dialogy k výuce češtiny pro cizince. Praha: Karolinum 2011.  

Divadelní scénáře zamýšlené jako doplňkový výukový materiál pro výuku češtiny. Texty jsou 

primárně určeny učitelům a jejich žákům-cizincům se zájmem o divadlo, lze je však úspěšně 

použít ve vyučovacích hodinách na 2. stupni ZŠ k nácviku mluveného projevu.  

 

Kestřánková, M. – Šnaidaufová, G. – Kopicová, K.: Čeština pro cizince: B1. Brno: 

Computer Press 2010.  

Publikace obecného charakteru určená do kurzů češtiny pro cizince. Učebnice je založena na 

komunikační metodě pro úroveň B1. Obsahuje velké množství vizuálního a audiálního 

materiálu. 

 

Kotišová, M.: Na každý pád. 2012. 

Čítanka obsahující texty v rozsahu sedmi řádků, jejichž náplní jsou „pádové příběhy“ pro 

cizince. Obsahuje 324 nejčastěji užívaných podstatných jmen s výkladem jejich významu  

a využitím pádů včetně příslušných předložek. Publikaci lze objednat u autorky.  

 

 

Kotyková, S. – Lejnarová, I.: Čeština pro malé cizince 1/2. Praha: Knižní klub 2005.  

Autorky z Německé školy v Praze připravily učebnici, ve které zúročily zkušenosti s výukou 

malých cizinců z německé jazykové oblasti. Výukový materiál je ovšem vhodný pro malé 

cizince různých mateřských jazyků a nabízí specifické metody výuky českého jazyka jako 

cizího jazyka pro malé děti. Učebnice je zároveň pracovním sešitem, do kterého žáci kreslí, 

vybarvují a vlepují.  

 

Malá, Z.: Hry a aktivity pro výuku ČJ pro cizince. Eiseltová Lucie M.Ed.:Lingua Ludus 

2009.  

Hry a aktivity do výuky češtiny pro cizince jsou určeny pro úroveň A1 a jsou vhodné pro 

žáky-cizince na 2. stupni ZŠ.  

 

Matula, O.: Český den (učebnice). Praha: Člověk v tísni, o.p.s., Varianty 2007.  

Matula, O.: Český den (manuál pro učitele). Praha: Člověk v tísni, o.p.s., Varianty 2007.  

Učebnice i manuál pro pedagogy jsou dostupné on-line na adresách:  

pro žáky: http://www.varianty.cz/download/doc/stats/Cesky den_ucebnice.pdf;   

pro učitele: http://www.varianty.cz/download/doc/stats/Cesky den_manual.pdf;  

http://www.varianty.cz/download/doc/stats/Plany+lekci.zip   

 

 

Nikl, P.: Lingvistické pohádky. Praha: Meander 2006.  

Kniha se skládá z dvaceti dvou přibližně stejně dlouhých příběhů. Ačkoli všechny ve svých 

názvech obsahují slovo pohádka, nejsou to pohádky klasického typu. Autor označuje příběhy 

za jazykové bajky, avšak morální ponaučení z většiny příběhů nevyplývá. Žánrově mají texty 

nejblíže k nonsensové pohádce, která může být v jinojazyčné výuce přínosná, protože klade 

větší důraz na intuici a obrazotvornost posluchače, než na přesné porozumění významu 

jednotlivých slov. Takové pohádky zdůrazňují specifičnost dětské vnímavosti, netradiční 

http://neoluxor.cz/vyhledavani/?query=Mal%C3%A1+Zdena
http://www.varianty.cz/download/doc/stats/Cesky%20den_ucebnice.pdf
http://www.varianty.cz/download/doc/stats/Cesky%20den_manual.pdf
http://www.varianty.cz/download/doc/stats/Plany+lekci.zip
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obraznost, absurdní humor a jazykovou hru. V Niklově vysněné zemi žijí malá zvířátka spolu 

s velkými dravci, společně s býložravci a cizokrajní živočichové s domácími. Velmi důležité 

je vnímání atmosféry příběhů, kterou autor navozuje: Skřípavá pohádka opravdu skřípe, vrže 

a dře, v Holé pohádce se v žádném případě nesetkáme s větou rozvitou, v Doslovné pohádce 

je všechno doslova, v Nejměkčí pohádce se text skládá zejména z měkkých souhlásek, 

v Koncovkové pohádce chybějí koncovky, ve Zdlouhavé pohádce se příběh skutečně táhne  

a v Popletené pohádce se lze jen těžko vyznat. Texty jsou založené na zajímavých rytmických 

shlucích slabik a slov, zvukomalbě a jazykové hře, které autor příhodně nazývá „jazykové 

kotrmelce“. Na stránkách nakladatelství je uvedeno, že kniha je určena pro děti od osmi let.  

 

Pospíšilová, Z.: Písmenkové rébusy. Praha: Grada 2012. 

Hrát si se slovy, rozvíjet jazykové myšlení, obohatit slovní zásobu a podpořit fantazii díky 

bohatým ilustracím, to je záměr této zajímavé knihy, který vychází z přirozené dětské záliby 

v hádání, luštění a šifrování. Každý z jedenácti oddílů knihy je zaměřen na jiný typ rébusů. 

Nápověda v úvodu kapitol má nastartovat zvědavost malých luštitelů a dovést je k vyřešení 

zábavných rébusů. Na samém konci knihy by se tak žáci-cizinci měli dopracovat k tomu, že 

budou schopni vymýšlet své vlastní rébusy a použít je třeba jako tajné vzkazy svým 

kamarádům.  

 

Schöne, K. – Nevrklová, D.: ABC Linguatour – němčina. Výuková jazyková hra plná 

kouzel a dobrodružství = ein verzaubert verrücktes Sprachlern – Abenteruer – Spiel. 

Dobřichovice: KAVA-PECH 2009. (Dostupná na http://www.abc-linguatour.eu.) 

ABC – Linguatour je interaktivní výuková hra určená pro žáky ve věku od 8–12 let, ale lze ji 

využít i u starších žáků-cizinců. Jejím cílem je přiblížit dětem nejen v pohraničních regionech 

češtinu, polštinu a němčinu, ale také je seznámit s denním životem a kulturou sousedů. Při 

výuce žáků-cizinců lze využít jazykovou verzi Čeština pro německé děti. Protože se jedná  

o interaktivní PC hru, ke které je učebnice-pracovní sešit doprovodným materiálem, nabízíme 

bližší popis tohoto materiálu.  

Hrdina hry Míša se po nečekaném setkání se začarovaným kouzelníkem Perlinem ocitne 

v cizím světě, ve kterém nic není normální a obyčejné. Kola jsou zaparkována na stromech, 

lidé bydlí na lodích a hodiny jdou pozpátku, ale především obyvatelé tohoto světa mluví cizím 

jazykem (tedy německy, polsky nebo česky). Kouzelník, který sám sebe nedopatřením 

proměnil v malého draka, prosí Míšu, aby mu pomohl uvést svět znovu do pořádku, protože 

současný stav nemůže zůstat natrvalo. To ale jde jen s pomocí místních obyvatel, a tak se 

hrdina učí krok za krokem dorozumívat s nimi v jejich řeči a při plnění tohoto velkého úkolu 

prožívá různá dobrodružství. Kromě Perlina mu pomáhá velký kouzelnický receptář a nová 

kamarádka Katka. 

Dvojjazyčný dráček Perlin hraje ve hře významnou roli. Je prostředníkem mezi hráčem  

a hlavním hrdinou Míšou. Hráč musí pomoci Míšovi vrátit svět do původního stavu a spolu 

s Míšou za pomoci Perlina proniká do tajů cizího jazyka – v našem případě češtiny. 

Princip hry vychází ze začarovaného příběhu, kdy je Míša a také hráč motivován krůček po 

krůčku získat různé přísady do kouzelného nápoje, aby mohl být začarovaný svět opět 

navrácen do původní podoby. Při objevování přísad potkává různé lidi, dostává se do různých 

situací, ve kterých musí mluvit česky (polsky, německy), aby mohl jít dál. Protože se počítá 

s tím, že žáci nemají žádné počáteční znalosti cizího jazyka, plní zde dráček (kouzelník) 

Perlin zprostředkující roli a mluví s dětmi jejich rodným jazykem.Ve hře je využita induktivní 

metoda, hráč je postupně aktivnější, postupuje od jednoduchého k obtížnějšímu. Gramatika 

není podrobně a teoreticky vysvětlována, žáci se učí celé struktury během hry, které hned 

prakticky využívají (v hrách nebo v pracovním sešitě). Velkou roli hraje pohádkový příběh, 

názornost a velmi hezké barevné ilustrace.  

http://www.abc-linguatour.eu/
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Hra je interaktivní – žáci se učí dialogy, které sami pomáhají spoluvytvářet. Každá lekce 

obsahuje malé „hry ve hře“, jimiž se procvičuje slovní zásoba. Výhodou je to, že si žáci 

mohou zvolit vlastní tempo, nadanější mohou hrát až tři úrovně her podle obtížnosti, ke hře se 

kdykoliv vrátit a opakovat ji. Čtyřicet her na DVD z velké části lineární a zavřené. Do 

pracovního sešitu byly naopak zařazeny hry komplexní, zaměřené na komunikaci, při kterých 

žáci dostávají prostor k vytváření vlastních dialogů a nápadů. Hra je rozdělena do osmi scén  

a všechny mají stejnou koncepci.  

 

Sůvová, P. – Lewis, C.: Alenka v říši divů. Tábor: Sova Libris 2010.  

České čtení zjednodušené verze pohádky, která je určena pro cizince na úrovni B1 (mírně 

pokročilé). Kniha je koncipovaná jako text obohacený o vysvětlivky ke slovům, kterým je 

těžké porozumět, tučně jsou zvýrazněna slova, která se v textu často opakují. Publikace 

obsahuje deset kapitol doplněných cvičeními a klíčem, CD.  

Štindl, O.: Easy Czech Elementary. Praha: Akronym 2008. 

Ačkoliv je učebnice připravena pro dospělé cizince, její pojetí prezentace gramatiky je 

přínosné i pro 2. stupeň ZŠ. Gramatika zde není představena v kompletních paradigmatech, 

ale autor volí přístup kombinace dílčího gramatického jevu vázaného ke komunikační situaci, 

navíc nevyužívá pro prezentaci pojetí gramatiky jako pro rodilé mluvčí, ale volí určení 

gramému gramaticky závislého slova v kombinaci se slovem řídícím (např. žáci se učí slovesa 

pohybu a na ně vázaný genitiv substantiv představený ve slovech výchozího a cílového bodu 

pohybu). V učebnici je využit bohatý fotografický a ilustrační materiál.  

 

Štindlová, B. a kol.: Česky v Česku I/II. Praha: Akropolis 2008. 

Učebnice je určena pro dospělé žáky, avšak obsahuje velké množství cvičení, která nejsou 

svým lexikálním obsazením nutně vázána na dospělého mluvčího. Učebnice také obsahuje 

ilustrační materiál, který lze dobře kopírovat pro aktivity s žáky-cizinci v hodinách na  

2. stupni ZŠ.  

 

Tahal, K.: A grammar of Czech as a foreign language. Factum CZ, 2010. (Volně ke stažení 

na http://www.factumcz.cz/K.Tahal-Grammar.pdf.) 

Materiál není vhodný pro přímou práci s žáky-cizinci, ale může velmi dobře posloužit učiteli 

při přípravě výkladu gramatických jevů. Metajazykem gramatiky je angličtina.  

 

UČEBNICE A MATERIÁLY VYDANÉ MIMO ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY 

V této části jsou uvedeny pouze bibliografické záznamy bez upřesňujících anotací. 

 

Vydané na Slovensku 

 

Ehm, D.: Zlatá brána. Čeština hrou. Bratislava 2004.  

 

Vydané v Německu 

 

Kol. autorů: Materialien für den Tschechisch-Unterricht in der Volksschule. 1. Lernjahr. 
München: Staatsinstitut für Schulpädagogik und Bildungsforschung München 1995. 

 

Kol. autorů: Materialien für den Tschechisch-Unterricht in der Volksschule. 2. Lernjahr. 
München: Staatsinstitut für Schulpädagogik und Bildungsforschung München, 1996. 

 

Franzke, H.: Handreichung. Begegnungssprache in den Klassenstufen 3 und 4. Teil B. 
Radebeul: Sächsisches Staatsinstitut für Bildung und Schulentwicklung 2004. 

http://www.factumcz.cz/K.Tahal-Grammar.pdf
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Geretschlaeger, I.: Lingo a Lina [DVD]. Görlitz: Evangelische Grundschule Görlitz 2009. 

 

Jäger, D.: Pojďte se učit česky. Tschechisch für Grundschule. Dresden: Sächsische 

Staatsinstitut für Bildung und Schulentwicklung Comenius-Institut. Manuskript. 

 

Reinel, T. – Kváčová, L.: Hrátky s češtinou – Wir spielen Tschechisch. Görlitz: Euro-

Schulen Gesellschaft für berufliche Bildung und Beschäftigung Sachsen GmbH 2005. 

 

Vydané v Rakousku 

 

Barteková, A. – Černá, D.: Schritt für Schritt durchs Jahr. Methodisches Handbuch. 
Deutsch-Wagram: Niederösterreichisches Sprachzentrum 2007. 

 

Večerka, L.: Mein erstes Tschechisch Lernspielbuch. Deutsch-Wagram: 

Niederösterreichisches Sprachzentrum 2007. 

 

 

DOPLŇKOVÉ MATERIÁLY PRO JAZYKOVÉ VYUČOVÁNÍ 

 

Antošová, J. a kol.: Třesky plesky, uč se česky! Čeština pro gymnázia (1. díl). Freistaat 

Sachsen: Staatsministerium für Kultur 2007. 

Učebnice je určena pro žáky-cizince víceletých gymnázií, spodní věková hranice je autory 

definována na 10 let. Je možné ji používat paralelně ve třídách s žáky slovanského  

i neslovanského původu, čemuž napomáhá členění učebnice. Každá lekce obsahuje vedle 

základního učiva i nabídku cvičení pro pokročilejší žáky. Učebnice koresponduje se saskými 

osnovami pro češtinu jako cizí jazyk, které vycházejí z Evropského portfolia jazyků, a 

napomáhá žákům-cizincům komunikační metodou dosáhnout cílové úrovně A1. V souladu 

s Evropským jazykovým portfoliem učí žáky-cizince samostatnému přístupu k výuce, 

osvojení si učebních strategií a sebeevaluaci. Učebnice obsahuje návrhy projektové  

a skupinové práce a její součástí je CD s texty, CD s písničkami a dále doplňkový materiál 

pro učitele zahrnující dva kompletní texty připravující žáky-cizince na certifikovanou 

zkoušku úrovně A1. Obsahuje více než třicet podrobně zpracovaných návrhů příprav na 

vyučovací hodinu, pomůcky pro jednotlivé lekce, obrázkový zásobník a k němu náměty pro 

práci jako pohádky, básničky. 

 

Antošová, J. a kol.: Uč se česky, je to hezký! (2. díl). Commenius-Institut. Freistaat Sachsen: 

Staatsministerium für Kultur, 2007. 

Učebnice je určena žákům-cizincům víceletých gymnázií, přičemž spodní hranice věku je 

autory stanovena na 11 let. Obsahově a formálně navazuje na 1. díl Třesky plesky, uč se česky! 

Tento díl vede žáky-cizince k dosažení úrovně A2. Součástí učebnice je CD s texty, CD 

s písničkami, doplňkový materiál pro učitele a dva texty připravující na příslušnou 

certifikátovou zkoušku. (Učebnice vznikly na základě požadavku Saského státního 

ministerstva kultury, jsou neprodejné, jejich vzorky lze objednat na e-mailové adrese: 

baerbel.bach@sbi.smk.sachsen.de.).  

 

Austova, K. a kol.: Čeština 2 – Tschechisch für die Sekundarstufe I. NÖ Landesakademie:  

NÖ-Sprachkompetenzzentrum 2011.  

Učebnice obsahuje 13 lekcí – učebních komunikačních situací. Čeština v ní není představena 

primárně jako cizí jazyk, ale jako jazyk geografických sousedů. Byla vytvořena pro potřeby 

mailto:baerbel.bach@sbi.smk.sachsen.de
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výuky češtiny v Sasku a využívá jako metajazyk němčinu. Je vhodná pro žáky německého 

původu a pedagoga, který ovládá němčinu a žákům-cizincům materiály zprostředkuje 

v češtině. Hlavními postavami učebnice jsou Sandra a Tomáš; chodí do stejné školy, učí se 

spolu, společně vypracovávají úkoly a tráví volný čas.  

 

Čechová, M. – Oliva, K. – Nejedlý, P.: Hrátky s češtinou II. Praha: ISV 2001. 

 

Černá, M. a kol.: Dyslexie texty a hry pro děti s dyslexií: orientace v textu, speciální úkoly, 

křížovky. Havlíčkův Brod: Fragment 2006. 

 

Eiseltová, L.: Hry a aktivity pro zpestření výuky cizích jazyků. Praha: Lingua Ludus 2007.  

 

Forštová-Polívková, D.: Hry pro jazykové vyučování. Praha: SPN 1963. 

 

Gato, M.: 150 nejlepších her pro děti i dospělé, ke kterým nepotřebujete vůbec nic. Rubico 

2009. 

 

Herciková, B.: Přehled základní české gramatiky pro zahraniční studenty. Praha: 

Karolinum 2009.  

Učební text je určen cizincům, kteří studují češtinu jako cizích jazyk na základních úrovních 

podle SERR. Jedná se o stručný přehled gramatických pravidel předkládaný jednoduchou 

formou prostřednictvím tabulek a dostatečným množstvím příkladů. Přehled je rozdělen do 

šesti hlavních kapitol: Úvod do češtiny, Zvuková a grafická stránka češtiny, Morfologie, 

Slovotvorba, Syntax a Pravopis.  

 

Houser, P.: Hry se slovy a jazykem. Praha: Portál 2002.  

 

Mikulíková, V. – Marešová, H.: Didaktické hry ve výuce českého jazyka a literatury – 

metodická pomůcka. Olomouc: Univerzita Palackého 2010. 

 

Nováková, I.: Zábavný pravopis. Praha: Portál 2009. 

 

Palim, J. – Power, P. – Vannuffel, P.: Tombola communication activities for teenagers. 

Walton-on-Thames: Nelson 1992. 

 

Pavelka, R. – Straka, A. – Brodecká, L.: Hrátky s češtinou. Brno: MC 2000.  

 

Pávková, B.: Logopedické pexeso a obrázkové čtení B – P– N – D – F – V– K. Computer 

Press 2008. 

 

Perclová, R.: Evropské jazykové portfolio pro žáky a žákyně ve věku 11–15 let v České 

republice. Praha: Fortuna 2001. (On-line aplikace EJP www.evropskejazykoveportfolio.cz je 

dostupná zdarma všem uživatelům ve čtyřech jazykových mutacích – české, anglické, 

německé a francouzské.) 

Evropské jazykové portfolio (EJP) by se mělo stát oficiálním evropským dokladem každého 

žáka, který názorně a podle mezinárodně stanovených a srovnatelných kritérií vytvořených 

Radou Evropy informuje o dosažených jazykových znalostech a kompetencích. 

EJP, které se skládá ze tří vzájemně propojených částí – Jazykového pasu, Jazykového 

životopisu a Souboru dokumentů a prací, má umožnit, aby v podmínkách jednotné Evropy 

měl každý žák u sebe dokument, ve kterém je uvedena a potvrzena určitá úroveň osvojení 

http://www.evropskejazykoveportfolio.cz/
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cizího jazyka. Text Portfolia je přeložen do angličtiny, němčiny a francouzštiny, tedy do těch 

cizích jazyků, které se v českých školách nejčastěji vyučují.  

 

Pišlová, S.: Jazykové hry. Praha: Fortuna 1996. 

 

Rufertová, H.: Poznávej lidi a život v zemi, v níž žiješ. Praha: Fortuna 2002. 

 

Schrimpfová, J. M.: Můj první slovník českého jazyka. Plzeň: Fraus 2008. 

 

Šup, R.: Učíme se číst s porozuměním. ŠUP 2000. 

 

Wyatt, R.: First certificate games and activities. Harlow: Pearson Educationn Longman 

2002. 

 

DOPLŇKOVÉ MATERIÁLY PRO LITERÁRNÍ VYUČOVÁNÍ 

 

Holá, L.: Staré pověsti české a moravské. Praha: Akropolis 2011  

Další díl textů české literatury jazykově uzpůsobených pro potřeby jinojazyčné výuky. 

Učebnice obsahuje deset pověstí představujících nejslavnější postavy a události české národní 

mytologie. Kniha je doplněna kresbami a fotografiemi postav a míst, ke kterým se pověsti 

váží. Soubor textů je doprovázen gramaticko-lexikálními cvičeními ke každému textu, česko-

anglicko-německo-ruským slovníčkem a klíčem ke cvičením. Všechny texty jsou v plném 

rozsahu namluveny na CD. Studijní materiál je určen cizincům na úrovni B1.  

 

Holá, L.: Malostranské povídky. Praha: Akropolis 2011. 

Kniha vychází v rámci řady s názvem Adaptované české prózy pro studenty češtiny jako 

cizího jazyka. Žáci se v ní seznámí jednak s jazykově upraveným medailonem Jana Nerudy, 

jednak si mohou přečíst šest jeho adaptovaných povídek. Ke každému textu je vytvořen 

soubor gramaticko-lexikálních cvičení. Publikace dále obsahuje česko-anglicko-německo-

ruský slovníček a klíč ke cvičením. Součástí vydání je i CD s nahrávkou textů v plném 

rozsahu. Kniha je definována pro úroveň B1 (středně a více pokročilí).  

 

Holá, L.: Pražské legendy. Praha: Akropolis 2011.  

Další díl textů české literatury jazykově uzpůsobených pro potřeby jinojazyčné výuky. 

Učebnice obsahuje deset legend spojených se známými pražskými lokalitami. Kniha je 

doplněna kresbami a fotografiemi míst, ke kterým se legendy váží. Soubor textů je 

doprovázen gramaticko-lexikálními cvičeními ke každému textu, česko-anglicko-německo-

ruským slovníčkem a klíčem ke cvičením. Všechny texty jsou v plném rozsahu namluveny na 

CD. Studijní materiál je určen cizincům na úrovni A2.  

 

Kotišová, M.: Rossumovi univerzální roboti. 2011. 

Divadelní hra K. Čapka R.U.R. přepracovaná pro potřeby výuky češtiny pro cizince. Autorka 

omezila slovní zásobu hry na 3000 nejfrekventovanějších českých slov. K textu divadelní hry 

je připojen slovníček.  

 

Kotková, R.: Karel Čapek „Povídky z jedné kapsy“ a „Povídky z druhé kapsy“. Praha: ASA 

2009.  

Devět upravených povídek Karla Čapka a k nim výběrový česko-anglicko-německo-ruský 

slovníček a klíč ke cvičením. Doporučená úroveň cizinců je B2. Publikace neobsahuje 

audionahrávku.  
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STŘEDNÍ ŠKOLY 

 

UČEBNICE 

 

Bohuslavová, L. a kol.: Evropské jazykové portfolio pro dospělé studenty v ČR. Praha: Klett 

2007. (On-line aplikace EJP www.evropskejazykoveportfolio.cz je dostupná zdarma všem 

uživatelům ve čtyřech jazykových mutacích – české, anglické, německé a francouzské.) 

Evropské jazykové portfolio (EJP) by se mělo stát oficiálním evropským dokladem každého 

žáka/studenta, který názorně a podle mezinárodně stanovených a srovnatelných kritérií 

vytvořených Radou Evropy informuje o dosažených jazykových znalostech a kompetencích. 

EJP, které se skládá ze tří vzájemně propojených částí – Jazykového pasu, Jazykového 

životopisu a Souboru dokumentů a prací, má umožnit, aby v podmínkách jednotné Evropy 

měl každý žák/student u sebe dokument, ve kterém je uvedena a potvrzena určitá úroveň 

osvojení cizího jazyka. Vzhledem k tomu, že text Portfolia je přeložen také do angličtiny, 

němčiny a francouzštiny, lze jej využít i v hodinách cizích jazyků, neboť tyto jazyky se 

v českých školách vyučují nejčastěji.  

 

Cvejnová, J.: Česky, prosím Start. Praha: Karolinum 2011. 

Přípravná učebnice a písanka, doplňující materiál k učebnici Česky, prosím.  

Určeno pro cizince, kteří neovládají dobře latinku, jde o jejich první cizí jazyk a je třeba zvolit 

pomalejší tempo nebo lze u nich předpokládat problémy s učením se cizímu jazyku 

(dyslektici, dysgrafici).  

Není CD. Úroveň A1. 

 

Cvejnová, J.: Česky, prosím I. Praha: Karolinum 2008. 

Učebnice, pracovní sešit. Každá z deseti lekcí je ukončena kontrolním testem. 

Není CD. Úroveň A1. 

 

Holá, L.: New Czech Step by Step/Tschechisch Schritt für Schritt. Praha: Akropolis 2005. 

Nové, kompletně přepracované vydání učebnice Czech Step by Step. 

Prakticky a komunikativně zaměřená učebnice. Dvacet lekcí je založeno na principu 

uspořádání do samostatně kombinovatelných panelů, systém odkazů, barevné rodové 

kódování gramatiky. 

Učebnice, pracovní sešit, CD, Česká gramatika v kostce, manuál pro učitele (zdarma 

přístupný na internetu). 

Úroveň A2. 

 

Holá, L.– Bořilová, P.: Čeština expres I. Praha: Akropolis 2010 (1. vydání). 

Přepracovaná a rozšířená učebnice Czech Express 1. První část dvoudílného základního kurzu 

„češtiny pro přežití“. 

Jednojazyčný, česky psaný text učebnice a pracovního sešitu, příloha se slovní zásobou, 

gramatickými tabulkami a vysvětlením v mateřském jazyce studenta. Anglická, německá, 

ruská verze, připravují se další jazykové mutace. 

CD, manuál pro učitele (zdarma přístupný na internetu). 

Úroveň A1. 

 

Holá, L.– Bořilová, P.: Čeština expres II. Praha: Akropolis 2011. 

Přepracovaná a rozšířená učebnice Czech Express 2. Druhá část dvoudílného základního 

kurzu "češtiny pro přežití" (navazuje na Češtinu expres 1). 

http://www.evropskejazykoveportfolio.cz/
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Jednojazyčný, česky psaný text učebnice a pracovního sešitu, příloha se slovní zásobou, 

gramatickými tabulkami a vysvětlením v mateřském jazyce studenta. Anglická, německá, 

ruská verze, připravují se další jazykové mutace. 

CD, manuál pro učitele (zdarma přístupný na internetu). 

Úroveň A1/2. 

 

Holá, L.– Bořilová, P.: Česky krok za krokem 2. Praha: Akropolis 2009. 

Druhý díl učebnice New Czech Step by Step/Tschechisch Schritt fur Schritt. Ve 20 lekcích 

opakování gramatické látky, která byla probrána v prvním díle, a zároveň výrazné rozšiřování 

slovní zásoby a prohloubení komunikační kompetence. Součástí každé lekce Čeština pro 

každý den, která přibližuje každodenní život v ČR.  

V samostatné příloze výklad, užití a tabulky pádů, klíč ke cvičením, textová příloha, česko-

anglicko-německo-ruský výběrový slovníček, Česká gramatika v kostce 2, CD, manuál pro 

učitele (zdarma přístupný na internetu). 

Úroveň B1. 

 

Kestřánková, M. – Šnaidaufová, G. – Kopicová, K.: Čeština pro cizince úroveň B1. Brno: 

Computer Press 2010. 

Učebnice vhodná pro všechny národnosti. Reálie a cvičení na výslovnost. Učebnice, 

cvičebnice, CD. 

Úroveň B1. 

 

DOPLŇKOVÉ MATERIÁLY PRO JAZYKOVÉ VYUČOVÁNÍ  

Herciková, B.: Přehled základní české gramatiky pro zahraniční studenty. Praha: 

Karolinum 2009. 

Učební text je určen cizincům, kteří studují češtinu jako cizích jazyk na základních úrovních 

podle SERR. Jedná se o stručný přehled gramatických pravidel předkládaný jednoduchou 

formou prostřednictvím tabulek a dostatečným množstvím příkladů. Přehled je rozdělen do 

šesti hlavních kapitol: Úvod do češtiny, Zvuková a grafická stránka češtiny, Morfologie, 

Slovotvorba, Syntax a Pravopis.  

 

Holá, L.– Bořilová, P.: Česká gramatika v kostce. Praha: Akropolis 2012. 

Jednoduchý přehled nejdůležitějších gramatických jevů.  

 Tschechische Grammatik auf einen Blick – německá verze 

 Czech Grammar in a Nutshell – anglická verze 

 Чешская грамматика – коротко и ясно – ruská verze 

 Чеська граматика – коротко при головне – ukrajinská verze 

 Czeska gramatyka w pigułce – polská verze  

 Ngữ pháp tiếng Séc tóm tắt ngắn gọn – vietnamská verze 

 Чех хэлний хураангуй дүрэм – mongolská verze 

 Gramática checa en esquemas – španělská verze 

 

Andrášová, H. – Podepřelová, A.: Na cestě za češtinou. Praha: Klett 2008. 

Inspirativní náměty pro učitele češtiny jako cizího jazyka. Metodická příručka s pracovními 

listy, tištěná (teoretické stati, metodické pokyny, klíč) a elektronická část (přílohy a pracovní 

listy). 

Doporučená úroveň A1–B1. 

Andrášová, H. – Holubová, L. – Podepřelová, A. – Gritzová, D.: Desetiminutovky čeština 

pro cizince. Praha: Klett nakladatelství 2008. 
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Rychlá cvičení na cesty i pro volný čas. Procvičení gramatických, lexikálních a stylistických 

znalostí v krátkosti a zábavnou formou, prohloubení přehledu v oblasti reálií. Česko-

německo-anglický slovníček. 

Doporučená úroveň B1. 

 

Kořánová, I. – Bermel, N.: Interaktivní čeština. Pracovní sešit k CD. Praha: Karolinum 

2012. 

Výukový program rozdělený do šesti tematických celků, které vycházejí z konkrétní 

komunikační situace. Zahrnuty jsou také některé literární texty.  

Pracovní sešit (především pro práci ve třídě) a výukové CD (interaktivní cvičení vhodné i pro 

samostudium). Elektronický česko-anglický a anglicko-český slovníček. 

Úroveň B1, B2. 

 

Kotková, R.: Textová cvičení z českého jazyka. Praha: Karolinum 2009. 

V textech – cvičeních se postupně objevují pády v pořadí obvyklém pro většinu učebnic. 

Texty jsou doplněny úlohami na porozumění a úlohami pracujícími s lexikální zásobou. 

Výběrový česko-anglický slovníček.  

Úroveň A2–B2. 

 

Malá, Z.: Hry a aktivity pro výuku češtiny pro cizince. Praha: Lingua Ludus 2009. 

Doplněk učebnic Czech Express 1 a New Czech Step by Step (L 1–6). 

Úroveň A1. 

 

Nekovářová, A.: Čeština pro život. Praha: Akropolis 2006. 

Konverzační učebnice, patnáct konverzačních témat týkajících se běžných situací. Drilové 

věty v češtině, angličtině a němčině. 

Česko-anglicko-německý slovníček po každé lekci, CD. 

Předpokládaná znalost češtiny na úrovni B2. 

 

DOPLŇKOVÉ MATERIÁLY PRO LITERÁRNÍ VYUČOVÁNÍ 

 

Holá, L.: Pražské legendy. Praha: Akropolis 2011. 

Deset legend spojených se známými pražskými lokalitami. Názorné ilustrace a fotografie 

míst, ke kterým se legendy váží.  

Soubor gramaticko-lexikálních cvičení ke každému textu, česko-anglicko-německo-ruský 

slovníček a klíč ke cvičením, CD. 

Doporučená úroveň A2. 

 

Holá, L.: Staré pověsti české a moravské. Praha: Akropolis 2011. 

V deseti pověstech jsou představena nejslavnější jména a události české národní mytologie a 

historie. Názorné ilustrace a fotografie míst, ke kterým se české a moravské pověsti váží.  

Soubor gramaticko-lexikálních cvičení ke každému textu, česko-anglicko-německo-ruský 

slovníček a klíč ke cvičením, CD.  

Doporučená úroveň B1. 

 

Holá, L.: Malostranské povídky. Praha: Akropolis 2012. 

Šest adaptovaných povídek Jana Nerudy, krátká informace o domovních znameních staré 

Prahy. 

Soubor gramaticko-lexikálních cvičení ke každému textu, česko-anglicko-německo-ruský 

slovníček a klíč ke cvičením, CD.   
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Doporučená úroveň B1. 

 

Kotková, R.: Karel Čapek „Povídky z jedné kapsy“ a „Povídky z druhé kapsy“. Praha: ASA 

2009. 

Devět upravených povídek Karla Čapka. Výběrový česko-anglicko-německo-ruský slovníček 

a klíč ke cvičením.  

Není CD. Doporučená úroveň B2. 

 

Sůvová, P. – Lewis, C.: Alenka v říši divů. Tábor: Sova Libris 2010. 

Deset kapitol doplněných cvičeními a klíčem, CD.  

Doporučená úroveň B1. 
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