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1.1 Školní vzdělávací program 

 

ČTYŘLETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM  
(zpracováno podle RVP G)  

 

1.2 Vzdělávací program: čtyřletý  

 

1.3 Studijní forma vzdělávání: denní forma vzdělávání 

1.4 Údaje o škole:  

Název školy: Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice, příspěvková organizace 

Adresa: Lány 2, 664 91 Ivančice  

IČO: 66 59 67 69  

Rezortní identifikátor školy: 600 014 053  

IZO: 102 191 557  

Ředitel školy: Mgr. Radek Musil  

e-mail: musil@gjbi.cz  

telefon: 546 451 110  

web: www.gjbi.cz  

 

1.5 Zřizovatel  

Název: Jihomoravský kraj  

Adresa: Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno  

Kontakty: Odbor školství Krajského úřadu Jihomoravského kraje,  

Cejl 73, Brno,  

telefon: 541 653 565  

fax: 541 653 439  

e-mail: pavlu.radek@kr-jihomoravsky.cz  

 

1.6 účinnost dodatku od 9. listopadu 2017 

 

 

Č. j. GJB/1089/2017 

 

V Ivančicích dne 8. listopadu 2017 

 

 

------------------------------------------  

     Mgr. Radek Musil, ředitel  
 

 

mailto:pavlu.radek@kr-jihomoravsky.cz
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1. Odůvodnění změny ŠVP 

K úpravě ŠVP dochází v souvislosti s novelou zákona č. 561/2006 Sb., školský zákon. 

Stěžejní pro úpravu ŠVP byla změna § 16 (16a, 16b) školského zákona. Tato úprava je 

legislativním ukotvením tzv. společného vzdělávání a zahájení procesu nového způsobu 

podpory vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.  

1.1 Hlavní právní prameny 

Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění 

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

nadaných, v platném znění 

1.2 Základní pojmy 

Doporučení ke vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami  

Závazný dokument pro úpravu vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami, na 

základě kterého škola pracuje s podpůrnými prostředky a žádá o finanční prostředky. 

Dokument je výsledkem poradenské pomoci školského poradenského zařízení. V doporučení 

uvede závěry vyšetření a podpůrná opatření prvního až pátého stupně (ta jsou definována 

školským zákonem), která odpovídají zjištěným speciálním vzdělávacím potřebám 

a možnostem žáka.  

Nadaný a mimořádně nadaný žák  

Za nadaného žáka se 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. Za mimořádně 

nadaného žáka se 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. Zjišťování mimořádného nadaní včetně vzdělávacích potřeb žáka provádí 

školské poradenské zařízení ve spolupráci s naší školou (kde se žák vzdělává). 

Podpůrná opatření 

Podpůrná opatření představují podporu pro práci pedagoga se žákem, kdy jeho vzdělávání 

v různé míře vyžaduje upravit průběh jeho vzdělávání. Cílem úprav je především vyrovnávat 

podmínky ke vzdělávání žáka, které mohou být ovlivněny mírnými problémy nebo závažnými 

obtížemi, které jsou způsobeny nepřipraveností žáka na školu, odlišnými životními 

podmínkami a kulturním prostředím. Patří sem také žáci s nepříznivým aktuálním zdravotním 

stavem, který může ovlivňovat vzdělávání žáků nebo zdravotní postižení žáka. 

I. stupeň podpůrných opatření vždy navrhuje škola. II. - V. stupeň navrhuje a metodicky 

provází v jeho naplňování školské poradenské zařízení (pedagogicko-psychologická poradna 

a speciálně pedagogické centrum). Výsledkem poradenské pomoci školského zařízení je 

zpráva. Ve zprávě zařízení uvede skutečnosti podstatné pro doporučení podpůrných opatření.  
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Žák s přiznanými podpůrnými opatřeními 

Jedná se o náhradu označení žák se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním 

a sociálním znevýhodněním.  

Žák se speciálními vzdělávacími potřebami  

Žákem se speciálními vzdělávacími potřebami se rozumí osoba, která k naplnění svých 

vzdělávacích možností, nebo k uplatnění či užívání svých práv na rovnoprávném základě 

s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných opatření. Jedná se o žáky s mentální, tělesným, 

zrakovým a sluchovým postižením, se závažnými vadami řeči, se závažnými vývojovými 

poruchami učení a chování, se souběžným postižením více vadami a s autismem.  

2. Specifikace změn 

Z důvodu změny Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV) a na 

základě souvisejících právních předpisů se mění v kapitole 3. Charakteristika ŠVP části 3.6 

a 3.7.  
 

Tyto části se nahrazují následujícím textem: 

3.6 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

Výuka žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je zabezpečena individuálním přístupem 

vyučujících prostřednictvím plánu pedagogické podpory. Na základě doporučení školského 

poradenského zařízení škola zajišťuje individuální integraci žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami a případně zajišťuje působení asistenta pedagoga. 

Rodiče či zákonní zástupci žáků se studijními problémy jsou včas informováni a ve vzájemné 

spolupráci je hledáno řešení, které minimalizuje riziko studijní neúspěšnosti. 

Škola při zabezpečování výuky pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami spolupracuje 

s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Brně, Centrem pro prevenci sociálně 

patologických jevů, Speciálním pedagogickým centrem, zdravotnickými zařízeními 

a ostatními školami. 

Škola se při tvorbě plánu pedagogické podpory a individuálního vzdělávacího plánu řídí 

platným zněním RVP G a souvisejícími právními předpisy. 

Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování plánu pedagogické podpory 

Vyučující školy konzultují své postřehy v oblasti speciálních vzdělávacích potřeb žáků 

s třídním učitelem nebo výchovným poradcem. Výsledkem konzultací může být stanovení 

plánu pedagogické podpory žáka (dále jen PLPP). Postup pro stanovení uvedeného plánu je 

následující: 

 Pokud vyučující zjistí obtíže, které mohou vést k přijetí podpůrných opatření prvního 

stupně ke kompenzaci mírných obtíží ve vzdělávání žáka, informují třídního učitele 

a ten kontaktuje zákonného zástupce žáka, případně věc konzultuje se zletilým žákem. 



5 
 

 PLPP zpracovává vyučující konkrétního předmětu po dohodě s třídním učitelem. 

Pokud jsou zjištěny obtíže pro opatření prvního stupně ve více než jednom předmětu, 

zpracovává PLPP třídní učitel ve spolupráci s jednotlivými vyučujícími. 

 V průběhu školního roku provedou vyučující předmětů a třídní učitel vyhodnocení 

účinnosti plánu pedagogické podpory. Výsledkem může být ukončení podpory, 

prodloužení podpory nebo doporučení k vyšetření ve školském poradenském zařízení. 

 V případě prodloužení podpory konzultuje situaci třídní učitel s výchovným 

poradcem. Vedoucí školního poradenského pracoviště může rozhodnout po 

konzultacích s třídním učitelem a vyučujícími o doporučení k vyšetření ve školském 

poradenském zařízení. 

V každém kroku přípravy a realizace PLPP se mohou třídní učitel, zákonní zástupci 

a vyučující obrátit s žádostí o konzultaci na výchovného poradce. 

Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování individuálního vzdělávacího plánu 

Individuální vzdělávací plán (dále jen IVP) škola zpracuje na základě rozhodnutí 

a doporučení školského poradenského zařízení. Postup jeho přípravy, realizace 

a vyhodnocování je následující: 

 Podnětem ke zpracování IVP je doručení rozhodnutí ze školského poradenského 

zařízení nebo žádost zákonného zástupce žáka nebo žádost zletilého žáka. Žádost musí 

být doručena řediteli školy s náležitostmi, které požaduje platná legislativa. 

 Příslušný návrh IVP zpracuje výchovný poradce na základě podkladů vyučujících, 

konzultuje ho s třídním učitelem, zákonným zástupcem žáka nebo se zletilým žákem 

a ředitelem školy. 

 Po konzultacích předloží výchovný poradce IVP ke schválení řediteli školy. 

 Schválený IVP je následně předán třídnímu učiteli, který zajistí, že se s ním seznámí 

zákonný zástupce žáka, žák a vyučující žáka. IVP je také zaslán do školského 

poradenského zařízení k odsouhlasení. 

 V průběhu realizace IVP se třídní učitel, zákonný zástupce žáka, žák a jednotliví 

vyučující mohou obrátit na zpracovatele IVP s žádostí o konzultace a sdělují mu 

všechny podstatné poznatky, které mohou ovlivnit úspěšnou realizaci IVP. 

 Třídní učitel informuje v průběhu školního roku zákonné zástupce žáka nebo zletilého 

žáka minimálně dvakrát o průběhu realizace IVP. 

 Jednou ročně probíhá písemné vyhodnocení IVP, které je zasláno školnímu 

poradenskému zařízení. 

3.7 Zabezpečení výuky žáků nadaných a mimořádně nadaných 

Žáci nadaní a mimořádně nadaní mohou svůj studijní zájem rozvíjet formou studia podle 

plánu pedagogické podpory či individuálního vzdělávacího plánu. Plán je vždy zpracován ve 

spolupráci s výchovným poradcem podle konkrétních podmínek jednotlivých žáků 

s přihlédnutím k doporučením školského poradenského zařízení. 

Škola se při tvorbě plánu pedagogické podpory a individuálního vzdělávacího plánu řídí 

platným zněním RVP G a souvisejícími právními předpisy. 
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Při vytváření podmínek pro studium mimořádně nadaných žáků škola spolupracuje 

s Jihomoravským centrem mezinárodní mobility. 

K podpoře nadání a talentu žáků škola vytváří vhodnou vzdělávací nabídku, spolupracuje 

s odborníky, volnočasovými organizacemi a vysokými školami. Zapojuje žáky do přehlídek, 

do samostatných a rozsáhlejších prací a projektů. 

Talent žáků je také rozvíjen jejich zapojením do předmětových soutěží, olympiád a prací 

Středoškolské odborné činnosti a je podporován formou individuálních konzultací 

s vyučujícími. 

V případě potřeby škola zajišťuje vhodné didaktické materiály, doplnění, rozšíření 

a prohloubení vzdělávacího obsahu, případně zajišťuje účast ve výuce některých předmětů ve 

vyšších ročnících. 

Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování plánu pedagogické podpory 

Vyučující školy konzultují své postřehy v oblasti potřeb nadaných a mimořádně nadaných 

žáků s třídním učitelem nebo výchovným poradcem. Výsledkem konzultací může být 

stanovení PLPP žáka. Postup pro stanovení uvedeného plánu je následující: 

 Pokud vyučující zjistí nadání žáka, které by mohlo vést k potřebě zajištění jeho 

podpory a rozvoje při vzdělávání, informují třídního učitele a ten kontaktuje 

zákonného zástupce žáka, případně věc konzultuje se zletilým žákem. 

 PLPP zpracovává vyučující konkrétního předmětu po dohodě s třídním učitelem. 

Pokud se podpora dotýká více předmětů, zpracovává PLPP třídní učitel ve spolupráci 

s jednotlivými vyučujícími. 

 V průběhu školního roku provedou vyučující předmětů a třídní učitel vyhodnocení 

účinnosti plánu pedagogické podpory. Výsledkem může být ukončení podpory, 

prodloužení podpory nebo doporučení k vyšetření ve školském poradenském zařízení. 

V každém kroku přípravy a realizace plánu pedagogické podpory se mohou třídní učitelé, 

zákonní zástupci a vyučující obrátit s žádostí o konzultaci na výchovného poradce. 

Pravidla tvorby, realizace a vyhodnocování individuálního vzdělávacího plánu 

IVP pro mimořádně nadané žáky škola zpracuje na základě rozhodnutí a doporučení 

školského poradenského zařízení. Postup jeho přípravy, realizace a vyhodnocování je 

následující: 

 Podnětem ke zpracování IVP je doručení rozhodnutí ze školského poradenského 

zařízení a žádost zákonného zástupce žáka nebo žádost zletilého žáka. Žádost musí být 

doručena na sekretariát školy s náležitostmi, které požaduje platná legislativa. 

 Příslušný návrh IVP zpracuje výchovný poradce na základě podkladů vyučujících, 

konzultuje ho s třídním učitelem, zákonným zástupcem žáka nebo se zletilým žákem 

a ředitelem školy. 

 Po konzultacích předloží výchovný poradce IVP ke schválení řediteli školy. 

 Schválený IVP je následně předán třídnímu učiteli, který zajistí, že se s ním seznámí 

zákonný zástupce žáka, žák a vyučující žáka. IVP je také zaslán do školského 

poradenského zařízení k odsouhlasení. 
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 V průběhu realizace IVP se třídní učitel, zákonný zástupce žáka, žák a jednotliví 

vyučující mohou obrátit na zpracovatele IVP s žádostí o konzultace a sdělují mu 

všechny podstatné poznatky, které mohou ovlivnit úspěšnou realizaci IVP. 

 Třídní učitel informuje v průběhu školního roku zákonné zástupce žáka nebo zletilého 

žáka minimálně dvakrát o průběhu realizace IVP. 

 

 


