
 

Dodatek č. 2 k ŠVP ZV „Otevřená škola“,  3. aktualizace od 1. 9. 2016 

 Základní školy a Mateřské školy Kanice, okr. Brno-venkov, příspěvková 

organizace 

Č. j.: ZSKa 317/2018 

 

Tímto dodatkem se stanovuje změna:  

Předmět speciálně pedagogické péče 

Do části 2. 2. Charakteristika ŠVP do kapitoly 2. 2. 1. Zabezpečení výuky žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami se vkládá: 

Škola poskytuje žákům se SVP předmět speciálně pedagogické péče – tento předmět se realizuje 

pouze na doporučení školského pedagogického pracoviště. 

Nemá povahu povinné vyučovací hodiny ve smyslu §26 školského zákona 561/2004 Sb. 

Charakteristika vyučovaného předmětu: 

Předmět speciálně pedagogické péče musí být poskytovaný pedagogickým pracovníkem školy 

s rozšířenou kompetencí pro oblast speciální pedagogiky, psychologem s kvalifikací podle § 19 

zákona č. 563/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „psycholog“), nebo speciálním 

pedagogem s kvalifikací podle § 18 zákona č. 563/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„speciální pedagog“). 

Předmět speciálně pedagogické péče je zajišťován při dodržení nejvyššího počtu povinných 

vyučovacích hodin, přičemž je zaměřen ve druhém stupni podpůrných opatření na nápravy např. 

v oblasti logopedických obtíží, řečové výchovy, specifických poruch učení, rozvoj 

grafomotorických dovedností, rozvoj vizuálně percepčních dovedností, zdravotní tělesné výchovy, 

na nácvik sociální komunikace. Ve třetím stupni PO je rozšířený např. o zrakovou stimulaci, 

bazální stimulaci u žáků s mentálním postižením, práci s optickými pomůckami, logopedickou 

péči; u žáků, kteří nemohou vnímat řeč sluchem, se věnuje rozvíjení sluchového vnímání, 

odezírání, rozumění mluvené řeči a její produkci, českému znakovému jazyku, dále se věnuje 

prostorové orientaci, případně dalším oblastem speciálně pedagogické péče. 

 

Kariérové poradenství  

Do části 2.2. Charakteristika ŠVP se vkládá část 2.2.5 Kariérové poradenství: 

Výchovný poradce poskytuje žákům a jejich zákonným zástupcům kariérové poradenství, ve 

spolupráci s třídním učitelem a vedením školy zajišťuje organizaci přihlašování a přestupu 

k dalšímu vzdělávání. Spolupracuje s poradenskými zařízeními (PPP, SPC - testy profesní 

orientace), shromažďuje informační materiály o středním školství a trhu práce a prezentuje je na 



nástěnkách školy. Vede žáky k využití informačních technologií v rámci vyhledávání potřebných 

informací. Organizuje besedy žáků na Informačním a poradenském středisku úřadu práce Úřadu 

práce Brno – venkov (IPS), besedy se zástupci škol a učilišť a poskytuje informace o veletrhu 

středních škol. Výchovný poradce prostřednictvím schůzky seznamuje zákonné zástupce 

s platnými zákony a vyhláškami, pomáhá s výběrem školy, s vyplněním přihlášky, poskytuje 

informace týkající se dalšího vzdělávání žáků.  Informuje zákonné zástupce a žáky o přijímacích 

zkouškách na webových stránkách školy, poskytuje individuální konzultace k volbě povolání 

žákům i jejich zákonným zástupcům. Rozvoj žáků vzhledem k jejich profesnímu zaměření probíhá 

ve vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. 

 

 

 

V Kanicích dne 16. 4. 2018                                              ………………………………………. 

                                                                                                        Mgr. Ondřej Dostalík 

                                                                                                      ředitel ZŠ a MŠ Kanice 


