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Tato metodická příručka je zpracována jako pomůcka pro orientaci pedagogů v oblasti 

vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a podpůrných opatření. 

Její součástí je postup při nastavování podpůrných opatření v mateřské škole, zpracování 

plánu pedagogické podpory, individuálního vzdělávacího plánu a jejich vyhodnocování. 

 

§ 16 Zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, uvádí podstatu podpůrných 

opatření v: 

 poradenské pomoci školy a školského poradenského zařízení, 

 úpravě organizace, obsahu, hodnocení, forem a metod vzdělávání a školských 

služeb, včetně zabezpečení výuky předmětů speciálně pedagogické péče, 

 použití kompenzačních pomůcek, speciálních učebnic a speciálních učebních 

pomůcek, využívání komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob, 

Braillova písma a podpůrných nebo náhradních komunikačních systémů, 

 vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu 

 využití asistenta pedagoga 

 využití dalšího pedagogického pracovníka, tlumočníka českého znakového 

jazyka, přepisovatele pro neslyšící nebo možnosti působení osob poskytujících dítěti, 

žákovi nebo studentovi po dobu jeho pobytu ve škole nebo školském poradenském 

zařízení podporu podle zvláštních právních předpisů, 

 poskytování vzdělávání nebo školských služeb v prostorách stavebně nebo 

technicky upravených. 

 

Plán pedagogické podpory 

 

Plán pedagogické podpory (dále jen „PLPP“) je podpůrné opatření prvního stupně, které 

vypracovává škola v případě, že ve výchovně vzdělávacím procesu selhávají běžné metody a 

formy výuky. 

Dle § 10, odst. 2 vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami, v platném znění, zahrnuje PLPP zejména „popis obtíží a speciálních vzdělávacích 

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

vyhodnocování naplňování plánu.“ 

Cílem PLPP je podpořit vzdělávání dětí především úpravou metod výuky, didaktických 

postupů a kritérií pro hodnocení dítěte. Jeho pomocí si pedagogové ujasní přesné metody a 

formy výuky, zformulují si cíle, kterých se pomocí zvolených metod budou snažit dosáhnout.  

PLPP také dává prostor pro komunikaci s rodiči a upozornění na potíže dítěte. Zároveň rodiče 

seznámíme s vytyčenými cíli a zvolenými postupy. Je to možnost, jak je připravit na další 

postup v případě nedostatečnosti podpůrného opatření prvního stupně. 

PLPP vytváří pedagogové v součinnosti se zákonnými zástupci a ředitelkou školy.  



V následujících odstavcích jsou popsány jednotlivé kategorie, které se v PLPP uvádí. 

V případě potřeby vytvoření PLPP vyberou pedagogové z možností uvedených níže (případně 

doplní o další), které budou vyhovovat individuálním potřebám konkrétního dítěte. 

 

I. Charakteristika dítěte a jeho obtíží: 

Pedagog popíše současné chování a jednání dítěte. Zaměří se především na jeho silné a slabé 

stránky. Podrobně popíše konkrétní projevy obtíží, situace, při kterých k nim dochází. 

Vychází přitom z pozorování dítěte, pedagogické diagnostiky a rozboru jeho prací. 

Součástí charakteristiky dítěte je také popis aktuálního zdravotního stavu a dalších okolností, 

které ovlivňují nastavení podpůrných opatření. 

 

II. Stanovení cílů PLPP 

Stanovení cílů je velmi důležité pro plánování vzdělávacích činností a následné 

vyhodnocování úspěšnosti.  

Cíle rozvoje dítěte stanovujeme v souladu s RVP PV a ŠVP, zároveň však přihlížíme 

k individuální úrovni dítěte v jednotlivých oblastech. Formulujeme je stručně, v bodech, 

zaměřujeme se na konkrétní cíle, které lze pozorovat, hodnotit nebo přezkoušet a řadíme je 

pokud možno dle důležitosti jejich dosažení. 

 

III. Podpůrná opatření ve škole 

V tomto oddílu specifikujeme konkrétní metody a postupy, které budeme při výchově a 

vzdělávání dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami uplatňovat. 

 

a) Metody výuky 

Mezi nejčastěji využívané metody vzdělávání v předškolním věku patří hra. Ta může být 

individuální, kooperativní nebo skupinová, pak také tvořivá, námětová, dramatizující, 

konstruktivní, s pravidly, pohybová, intelektuální, smyslová a napodobující. 

Další často využívanou metodou je metoda slovní. Ta zahrnuje například vyprávění, 

rozhovor, monolog, dialog, vysvětlení, popis, besedu, poslech a předčítání. 

Dále používáme metodu názornou, při které pedagogové využívají pozorování předmětů v 

přirozeném prostředí, demonstraci předmětů, pomůcky a modely, exkurze a vycházky. 

Velmi oblíbené jsou u dětí metody praktické, které se realizují prostřednictvím pokusů a 

experimentů. 

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání uvádí další metody učení, které jsou 

v mateřské škole pravidelně využívány.  

Patří k nim situační učení, které je „založené na vytváření a využívání situací, které poskytují 

dítěti srozumitelné praktické ukázky životních souvislostí, tak, aby se dítě učilo dovednostem 

a poznatkům v okamžiku, kdy je potřebuje a lépe tak chápalo jejich smysl.“ 

„Spontánní sociální učení je založené na principu přirozené nápodoby.“ RVP PV 2018 

Pedagogové ho využívají po celou dobu pobytu dítěte v mateřské škole, využívají činnosti a 

situace, které se v průběhu dne vyskytnou, zařazují ho také do didakticky zacílených činností 

a v neposlední řadě poskytují dětem vzory chování a jednání. 

Kooperativní a prožitkové učení využívá přímých zážitků dětí a jejich přirozenou zvídavost.  

Velmi přínosná je pro děti také metoda pokusu a omylu. Děti se učí zacházet s rizikem, 

přirozeným způsobem zjišťují, jak věci fungují, že ne vždy se vše podaří. Učí se přijímat 

drobné neúspěchy a hledat nová řešení. 

 

 



b) Organizace výuky 

Organizace vzdělávání v mateřské škole probíhá nejčastěji prostřednictvím spontánních 

aktivit dítěte, které mohou a nemusí být motivovány pedagogem a prostřednictvím 

didakticky zacílených činností. Tyto dvě roviny by měly být vždy ve vyvážené míře. 

Dále probíhá vzdělávání dětí formou frontální, skupinovou nebo individuální. 

U dětí se speciálními vzdělávacími potřebami preferujeme individuální přístup pedagoga, 

kdy má dítě dostatek času a prostoru pro pochopení a plnění úkolu. Je však důležité dítě 

nevyčleňovat z kolektivu a podporovat navazování sociálních vztahů, proto je vhodné 

zařazovat také činnosti skupinové. Rozdělení dětí do jednotlivých skupin závisí na cíli 

pedagoga, je možné utvářet skupiny heterogenní i homogenní dle věku, aktuální úrovně 

schopností a dovedností dětí nebo náhodným výběrem, dle preferencí dětí. Skupinové činnosti 

umožňují pedagogovi pracovat s dětmi více individuálně. V průběhu práce může procházet 

mezi skupinami dětí a dovysvětlit postup, poradit. Další organizační formou je výuka 

frontální. Tato forma není pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami příliš vhodná, je 

však možné ji v menší míře zařazovat do vzdělávacích činností. Pedagogové ji využívají 

především při seznamování s novým tématem, nácviku básní, písní, při cvičení, předávání 

pokynů například při výletech a podobně. 

 

c) Hodnocení dítěte 

Hodnocení dětí předškolního věku by mělo být založeno na principu oceňování i malých 

pokroků. Převažovat by mělo hodnocení pozitivní, je však nutné zařazovat také přiměřenou 

kritiku. Slovní hodnocení by mělo být konkrétní. Výrazy jako „ty jsi šikovná holka“ nedávají 

dětem dostatečnou zpětnou vazbu. Je třeba upřesnit, za co dítě hodnotíme (např. „povedlo se 

ti nakreslit krásné auto“). Vedle slovního hodnocení je vhodné zařazovat také hodnocení 

formou odměny. Odměnou může být například razítko, obrázek, nálepka apod.  

Při hodnocení dětí v jakékoliv formě by měl pedagog vždy přihlížet k aktuální úrovni dítěte. 

Velmi důležité je u dětí formovat schopnost sebehodnocení. Děti se tím učí objektivně 

hodnotit své výkony, uvědomovat si své přednosti a přijímat své nedostatky. Přínosným 

nástrojem v této oblasti je také vzájemné hodnocení dětí. 

 

d) Pomůcky 

Mezi pomůcky v mateřské škole řadíme různé pracovní a grafomotorické sešity a listy, 

didaktické hry a hračky, tabulky, obrázkové kartičky, tělocvičné pomůcky, knihy apod. 

Při vzdělávání dětí mají pedagogové naší mateřské školy k dispozici počítač s tiskárnou, 

mohou dětem vytvářet pomůcky a pracovní listy, ale také využívat obrazových a zvukových 

materiálů z počítače při přímém vzdělávání. 

Další vybavení ICT technikou v naší mateřské škole chybí. Vhodné by bylo doplnění 

například tabletu a interaktivní tabule. 

Při tvorbě PLPP je vhodné vypsat konkrétní pomůcky, které budou pedagogové pro práci 

s dítětem využívat. 

 

e) Požadavky na organizaci práce učitelů 

Nejen při vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami je velmi důležitá spolupráce 

pedagogů. Její podstata by měla spočívat v každodenním předávání informací o dětech a 

zapisování záznamů o jejich pokrocích. Pokud to provoz školy umožňuje, je vhodné posílit 

personální obsazení dané třídy. 

 

 



IV. Podpůrná opatření v rámci domácí přípravy 

V mateřské škole spočívá domácí příprava v doporučení pedagogů rodičům, v jaké oblasti by 

měli s dítětem pracovat. V případě zájmu ze strany rodičů jim pedagog doporučí konkrétní 

úkoly a postupy jak s dítětem pracovat, případně vhodné publikace k nastudování.  

Zde pedagog specifikuje, zda a za jakých podmínek bude probíhat předávání podkladů 

k domácí přípravě dítěte. 

 

V. Podpůrná opatření jiného druhu 

Pedagogové jsou povinni přihlédnout k aktuálnímu zdravotnímu stavu dítěte, případné 

zátěžové situaci v rodině (pokud jsou o ní informováni). Je nutné také zohlednit postavení 

dítěte ve třídě, v případě vztahových problémů zformulovat, v jakých činnostech k nim 

dochází a jakým způsobem budou nastavena podpůrná opatření.  

 

VI. Vyhodnocení účinnosti PLPP 

PLPP se vyhodnocuje nejpozději po 3 měsících od jeho sestavení. Škola vyhodnocuje, zda 

zvolené metody a formy výuky vedou k dosažení stanovených cílů. V případě, že se plán 

pedagogické podpory projevil jako nedostačující podpůrné opatření, doporučí škola rodičům 

další odborné vyšetření (návštěva pedagogicko-psychologické poradny, speciálně-

pedagogického centra, neurologa, psychologa, psychiatra, apod.) 

 

 

Individuální vzdělávací plán 

 

Individuální vzdělávací plán (dále jen „IVP“) zpracovává škola na základě Doporučení 

školského poradenského zařízení (dále jen „Doporučení“). Jedná se o podpůrné opatření 2. - 

5. stupně. 

Doporučení vydává školské poradenské zařízení na základě vyšetření a je doručeno rodičům a 

škole. Před nastavením podpůrných opatření se škola sejde se zákonnými zástupci dítěte a 

projedná s nimi obsah Doporučení. Po písemném vyjádření souhlasu zákonných zástupců 

s nastavením podpůrných opatření postupuje škola dle pokynů školského poradenského 

zařízení. V případě, že je dítěti doporučeno vzdělávání dle IVP, škola ho v součinnosti 

s poradenským zařízením a zákonnými zástupci dítěte zpracuje. V případě doporučení 

podpůrného opatření ve formě personální podpory je škola povinna toto zajistit. 

IVP vytváří pedagogové v součinnosti se školským poradenským zařízením, zákonnými 

zástupci a ředitelkou školy. Formulář IVP je přílohou tohoto dokumentu.  

Některé položky se obsahově shodují s položkami v plánu pedagogické podpory. Pro jejich 

zpracování tedy platí stejná výše uvedená pravidla. 

IVP musí respektovat Doporučení. 

 

I. Zdůvodnění IVP 

Zdůvodnění vychází z bodu I. Závěry vyšetření dítěte a bodu II. Vyhodnocení plánu 

pedagogické podpory v Doporučení. Obsahuje popis konkrétních vzdělávacích potřeb dítěte. 

 

II. Priority vzdělávání a dalšího rozvoje dítěte (cíle IVP) 

Cíle IVP vycházejí ze zdůvodnění. Jsou jakýmsi zobecněním konkrétních vzdělávacích potřeb 

dítěte (např. rozvoj pohybových dovedností, rozvoj komunikačních dovedností, rozvoj 

grafomotorických dovedností, rozvoj sebeobsluhy apod). 

 



III. Podpůrná opatření (specifikace stupňů podpůrných opatření) 

Metody a organizace výuky, hodnocení dítěte, pomůcky a učební materiály a podpůrná 

opatření jiného druhu se stanovují dle stejných pravidel jako u plánu pedagogické podpory 

(viz. výše). Je však nutné zohlednit požadavky vyplývající z Doporučení.  

 

a) Způsob zadávání a plnění úkolů 

Způsob zadávání a plnění úkolů musí odpovídat možnostem a schopnostem dítěte. Velký 

důraz musí být kladen na srozumitelnost, stručnost a ověření pochopení zadání. Zadávání 

úkolů může být individuální nebo skupinové, při němž dítěti se speciálními vzdělávacími 

potřebami poskytne zopakování pokynů např. asistent pedagoga. Úkoly je možno zadávat ve 

formě vizualizace, názorné ukázky nebo slovně. 

Úkoly pedagog upraví tak, aby odpovídaly aktuální úrovni daného dítěte (např. kratší úkol, 

vyšší časová dotace na vypracování, zjednodušení úkolu apod.) Konkrétní formy úpravy 

uvede v IVP. 

 

b) Způsob ověřování vědomostí a dovedností 

Ověřování vědomostí a dovedností dítěte je vždy přizpůsobeno jeho individuálním 

možnostem. Může se jednat o ověřování slovní, pozorováním, formou didaktické hry, 

rozborem prací dítěte (pracovní a grafomotorické listy, výtvarné práce dítěte apod.). 

Všechny zjištěné informace pedagog zaznamenává do Záznamů o rozvoji dítěte. 

 

c) Personální zajištění úprav průběhu vzdělávání  

Nejčastější personální podporou u dětí s individuálními vzdělávacími potřebami je asistent 

pedagoga. 

§ 20 zákona č. 563/2004 o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů, uvádí 

dva druhy asistenta pedagoga. 

1) „Asistent pedagoga, který vykonává přímou pedagogickou činnost ve třídě, ve které se 

vzdělávají děti nebo žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, nebo ve škole zajišťují 

vzdělávání dětí a žáků formou individuální integrace. 

2) Asistent pedagoga, který vykonává přímou pedagogickou činnost spočívající 

v pomocných výchovných pracích ve škole.“  

 

Do personálního zajištění úprav průběhu vzdělávání spadá také spolupráce se školním 

psychologem, speciálním pedagogem, osobním asistentem, zdravotnickým pracovníkem, 

tlumočníkem českého znakového jazyka apod. 

 

 d) Další subjekty, které se podílejí na vzdělávání dítěte 

Jedná se o středisko volného času, základní uměleckou školu, další kroužky, skupiny apod. 

kroužky, lékaři atd. 

 

 e) Spolupráce se zákonnými zástupci dítěte 

Spolupráce se zákonnými zástupci dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami je velmi 

důležitá. Předpokladem pro její úspěšnost je nastavení pravidel pro předávání informací a 

pravidelná setkávání. Do individuální vzdělávacího plánu pedagog zahrne především způsob 

komunikace mezi školou a zákonnými zástupci, její četnost a požadavky na domácí přípravu. 

 

 

 



IV. Vyhodnocení individuálního vzdělávacího plánu 

Vyhodnocování provádí pedagogové průběžně, v případě potřeby mohou IVP průběžně 

upravovat a doplňovat. 

Celkové vyhodnocení účinnosti IVP je prováděno vždy na konci školního roku. Hodnotíme 

podobně jako u plánu pedagogické podpory úroveň dosažení stanovených cílů, vhodnost 

zvolených metod a forem výuky, spolupráci s rodiči, další personální podporou, dostatek 

vhodných pomůcek ve škole.  

Vyhodnocení individuálního vzdělávacího plánu je podkladem pro jeho tvorbu pro příští 

školní rok (pokud dítě zůstává v mateřské škole). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plán pedagogické podpory (PLPP) 

 

Jméno a příjmení dítěte  

Škola Mateřská škola Zlín, Potoky 4224, příspěvková organizace 

Třída  

Důvod k přistoupení sestavení PLPP   

Datum vyhotovení   

Vyhodnocení PLPP plánováno ke dni   

 

I. Charakteristika dítěte a jeho obtíží 

 

 

 

 

II. Stanovení cílů PLPP 

 

 

 

 

III. Podpůrná opatření ve škole  

a) Metody výuky 

 

 

 

b) Organizace výuky 

 

 

 

c) Hodnocení žáka 

 

 

 

d) Pomůcky 

 

 

 

e) Požadavky na organizaci práce učitele/lů 

 

 

 

IV. Podpůrná opatření v rámci domácí přípravy  

 

 

 

 

V. Podpůrná opatření jiného druhu  

 

 

 

 

VI. Vyhodnocení účinnosti PLPP                                                                              Dne: 



 

 

 

 

Doporučení k odbornému vyšetření 

 
☐Ano                                                              ☐ Ne  

☐ PPP     ☐ SPC     ☐ SVP     ☐ jiné: jiné 

 

Role Jméno a příjmení Podpis a datum 

Třídní učitelka  

 
 

Třídní učitelka  

 

 

Ředitelka školy  

 

 

 

Zákonný zástupce  

 

 

 

 

 

  



Individuální vzdělávací plán 

 

Jméno a příjmení žáka  

Datum narození  

Bydliště 

 

 

Škola Mateřská škola Zlín, Potoky 4224, příspěvková organizace 

Třída  Školní rok  

 

ŠPZ, které vydalo 

doporučení pro IVP 

 

 

Kontaktní pracovník 

ŠPZ 

 

Školská poradenská, 

zdravotnická a  jiná 

zařízení, která se 

podílejí na péči o dítě 

 

 

Rozhodnutí o povolení vzdělávání dítěte podle IVP ze dne:  

Zdůvodnění: 

 

 

 

 

Priority vzdělávání 

a dalšího rozvoje dítěte 

(cíle IVP): 

 

 

 

 

 

Předměty, jejichž 

výuka je realizována 

podle IVP: 

IVP se prolíná celým procesem výchovně vzdělávací práce ve všech oblastech 

vzdělávání. 

 

Podpůrná opatření (specifikace stupňů podpůrných opatření) 

Metody výuky 

(pedagogické postupy) 

 

 

Organizace výuky   

 

Způsob zadávání 

a plnění úkolů 

 

Způsob ověřování 

vědomostí 

a dovedností 

 

Hodnocení dítěte  

 

 

Pomůcky a učební 

materiály 
 

 



 

Podpůrná opatření 

jiného druhu  

 

 

 

Personální zajištění 

úprav průběhu 

vzdělávání (asistent 

pedagoga, další 

pedagogický 

pracovník) 

 

 

Další subjekty, které se 

podílejí na vzdělávání 

dítěte 

 

 

 

Spolupráce se 

zákonnými zástupci 

dítěte 

 

 

 

 

Osoby zodpovědné 

za vzdělávání 

a odbornou péči o dítě 

Jméno a příjmení Podpis 

Třídní učitelka 

 

  

Třídní učitelka 

 

  

Ředitelka mateřské 

školy 

  

Pracovník školského 

poradenského zařízení 

  

Zákonný zástupce 

dítěte 

  

 

 


