
Příloha č. 2 

Předmět speciálně pedagogické péče 

a pedagogická intervence 

 

1. Charakteristika předmětu speciálně pedagogické péče (dále jen PSPP) 

 

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

vzdělávacích potřeb nemohou dosahovat srovnatelných výsledků ve vzdělávání. PSPP 

mohou zajistit kompenzaci obtíží žáka, přispět ke kvalitnímu vzdělání žáka 

s přihlédnutím k jeho specifickým potřebám. Škola vychází z § 19, § 23 odst. Š a § 26 

odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. A z ustanovení Přílohy č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb. 

PSPP je zajišťován buď pedagogickými pracovníky školy s rozšířenou kompetencí pro 

oblast speciální pedagogiky nebo speciálními pedagogy školy nebo ŠPZ při dodržení 

nejvyššího počtu vyučovacích hodin. Ve 2.stupni podpory je zaměřen na nápravy 

v oblasti řečové výchovy, specifických poruch učení, rozvoj grafomotorických 

dovedností a rozvoj vizuálně percepčních dovedností. Ve 3.stupni podpory zahrnuje 

předměty speciálně pedagogické péče uvedené výše, doplněné např. o zrakovou 

stimulaci, nahrazení druhého cizího jazyka upevněním stávajícího prvního cizího 

jazyka, dále se věnuje prostorové orientaci, případně dalším oblastem speciálně 

pedagogické péče. 

 

2. Organizace vzdělávání při poskytování podpůrného opatření 

 

Výuka PSPP probíhá podle stupně podpůrných opatření, obvykle 1 hodina týdně 

(2.stupeň), 3 hodiny týdně (3.stupeň). Omezením je dodržení nejvyššího počtu 

povinných vyučovacích hodin, které stanoví RVP. 

 

PSPP je možno zařadit: 

 

A) jako vyučovací předmět 

 od 2.stupně podpůrných opatření 

 je realizován z disponibilních hodin 

B) jako „nápravy“ 

 od 2.stupně podpůrných opatření 

 PSPP v této formě nemá osnovy, není uveden na vysvědčení, nehodnotí se 

 je realizován z disponibilních hodin nebo nad rámec výuky při dodržení 

maximálního počtu povinných vyučovacích hodin 

 



            Zajištění PSPP u konkrétních žáků je vždy podmíněno doporučením školského 

            poradenského zařízení. .Toto doporučení bude obsahovat kromě údaje o zařazení  

            PSPP, počet hodin výuky PSPP a kód NFN, který se uvede do školské matriky. 

 

3.  Pedagogická intervence: 

 

A) doučování 

 vyučuje pedagogický pracovník 

 realizuje se zcela nad rámec vyučování 

B) příprava na vyučování 

 pomoc při vypracování domácích úkolů 

 může být zabezpečena i vychovatelkou školní družiny či asistentem 

pedagoga 

 realizuje se nad rámec výuky, ale i v rámci školní družiny 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tato příloha Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání „Škola – základ  

života“ vstupuje v platnost dne 1. 9. 2017.  

Příloha byla projednána ve školské radě dne 31. 8. 2017.  
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