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Legislativní opatření ke vzdělávání Legislativní opatření ke vzdělávání 
nadaných žáků v ČRnadaných žáků v ČR

- principy, které je nutné využít při tvorbě 
IVP pro nadaného žáka



Nová legislativní opatřeníNová legislativní opatření

� školský zákon (č. 561/2004 §17 a §18)
� Novela školského zákona č. 49/2009sb.
� vyhláška o poradenských službách ve školství� vyhláška o poradenských službách ve školství

(č. 72/2005sb.)
� vyhláška o „speciálním vzdělávání“ a

vzdělávání žáků mimořádně nadaných (č.
73/2005sb.)

� Informace ke vzdělávání mimořádně nadaných
žáků na ZŠ a SŠ – Věstník MŠMT 12/2006



Školský zákon č. 561/2004Školský zákon č. 561/2004

§ 17 - Vzdělávání nadaných dětí, žáků a studentů

� (1) Školy a školská zařízení vytvářejí podmínky pro rozvoj
nadání dětí, žáků a studentů.

� (3) Ředitel školy může mimořádně nadaného nezletilého žáka
na žádost osoby, která je v souladu se zvláštním právním
předpisem nebo s rozhodnutím soudu oprávněna jednat zapředpisem nebo s rozhodnutím soudu oprávněna jednat za
dítě nebo nezletilého žáka (dále jen „zákonný zástupce“) a
mimořádně nadaného zletilého žáka nebo studenta na jeho
žádost přeřadit do vyššího ročníku bez absolvování
předchozího ročníku. Součástí žádosti žáka, který plní
povinnou školní docházku, je vyjádření školského
poradenského zařízení a registrujícího praktického lékaře pro
děti a dorost. Podmínkou přeřazení je vykonání zkoušek
z učiva nebo části učiva ročníku, který žák nebo student
nebude absolvovat. Obsah a rozsah zkoušek stanoví ředitel
školy.



§ 18 - Individuální vzdělávací plán

� Ředitel školy může s písemným doporučením školského
poradenského zařízení povolit nezletilému žákovi se
speciálními vzdělávacími potřebami nebo s
mimořádným nadáním na žádost jeho zákonného
zástupce a zletilému žákovi nebo studentovi se
speciálními vzdělávacími potřebami nebo sspeciálními vzdělávacími potřebami nebo s
mimořádným nadáním na jeho žádost vzdělávání podle
individuálního vzdělávacího plánu. Ve středním
vzdělávání nebo vyšším odborném vzdělávání může
ředitel školy povolit vzdělávání podle individuálního
vzdělávacího plánu i z jiných závažných důvodů.



Individuální vzdělávací plán
� (1) Individuální vzdělávací plán vychází ze školního

vzdělávacího programu příslušné školy, závěrů
psychologického vyšetření a vyjádření zákonného
zástupce žáka nebo zletilého žáka. Je závazným
dokumentem pro zajištění vzdělávacích potřeb

Vyhláška o speciálním vzdělávání a vzdělávání Vyhláška o speciálním vzdělávání a vzdělávání 
žáků nadaných č. 73/2005sb.žáků nadaných č. 73/2005sb.

dokumentem pro zajištění vzdělávacích potřeb
mimořádně nadaného žáka.

� (2) Individuální vzdělávací plán obsahuje skutečnosti
důležité pro úspěšné vzdělávání mimořádně nadaného
žáka.

� (3) Individuální vzdělávací plán obsahuje:
� a) závěry psychologických vyšetření, která blíže popisují

oblast, typ a rozsahu nadání a vzdělávací potřeby
mimořádně nadaného žáka, případně vyjádření
registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost,



� b) údaje o způsobu poskytování individuální pedagogické
nebo psychologické péče mimořádně nadanému žákovi,

� c) vzdělávací model pro nadaného žáka, časové
a obsahové rozvržení učiva, volbu pedagogických postupů,
způsob zadávání a plnění úkolů, způsob hodnocení a
klasifikace, úpravu zkoušek,

� d) seznam učebních pomůcek, učebnic� d) seznam učebních pomůcek, učebnic
a materiálů nezbytných pro vzdělávání žáka

� e) určení pedagogického pracovníka školského
poradenského zařízení, se kterým bude škola
spolupracovat při zajišťování péče o mimořádně nadaného
žáka

� f) personální zajištění úprav a průběhu vzdělávání
mimořádně nadaného žáka

� g) určení pedagogického pracovníka školy pro sledování
průběhu vzdělávání mimořádně nadaného žáka a pro
zajištění spolupráce se školským poradenským zařízením



� h) předpokládanou potřebu navýšení finančních prostředků
nad rámec prostředků státního rozpočtu poskytovaných podle
zvláštního právního předpisu.

� (4) Individuální vzdělávací plán je vypracován po nástupu
mimořádně nadaného žáka do školy, nejpozději však do 3
měsíců po zjištění jeho mimořádného nadání. IVP může být
doplňován a upravován v průběhu školního roku.

� (5) Za zpracování individuálního vzdělávacího plánu odpovídá
ředitel školy. Individuální vzdělávací plán se vypracovává ve
spolupráci se školským poradenským zařízením a zákonnýmspolupráci se školským poradenským zařízením a zákonným
zástupcem žáka nebo zletilým žákem.

� Ředitel školy seznámí s individuálním vzdělávacím plánem
zákonného zástupce žáka nebo zletilého žáka, který tuto
skutečnost potvrdí svým podpisem.

� Určený pedagogický pracovník školy sleduje průběh vzdělávání
mimořádně nadaného žáka a poskytuje společně se školským
poradenským pracovištěm podporu žákovi i jeho zákonným
zástupcům.



1. Akcelerační model 
� žáci/ studenti jsou seznámeni s novými 

poznatky dříve než ostatní
� žáci/ studenti pokryjí stejné množství poznatků 

v kratším časovém období

= dodržení principů diferenciace a současné individualizace= dodržení principů diferenciace a současné individualizace

22.. ModelModel enrichmentuenrichmentu (obohacování)(obohacování)

Úpravy výuky v integrovaném modelu vzdÚpravy výuky v integrovaném modelu vzděělávánílávání

22.. ModelModel enrichmentuenrichmentu (obohacování)(obohacování)
== rozšířenírozšíření znalostí,znalostí, pochopení,pochopení, zájmů,zájmů, aa
dovednostídovedností zaza hranicihranici běžnéhoběžného učivaučiva
-- musímusí sese odehrávatodehrávat nana úrovniúrovni vývojovýchvývojových
potřebpotřeb žáka/žáka/ studentastudenta

2 základní typy:
�� Rozšiřování učiva
(předkládání nových témat výuky)

�� Prohlubování učiva
(hlubší informace v daném tématu)

2 základní typy:
�� Rozšiřování učiva
(předkládání nových témat výuky)

�� Prohlubování učiva
(hlubší informace v daném tématu)



Jak by měla fungovat 
individualizace výuky individualizace výuky 

pro mimořádně nadané žáky?



Individualizovaná výukaIndividualizovaná výuka

� jednotlivci nebo skupiny pracující na jednom
tématu, na různé intelektuální úrovni a na různé
úrovni schopností

Individualizovaná výuka by měla:
� mít souvislost s běžnou prací ve třídě;

vyšší myšlenkové procesy;� vyšší myšlenkové procesy;
� zahrnout flexibilní skupiny, které      

představují vysokou úroveň získaných 
faktů a koncepcí;

� umožnit dětem, aby pracovaly na 
aktivitách jako zbytek  třídy;

� možnost být hodnoceny  spolužáky 
i učiteli.



Individualizovaná výuka II.Individualizovaná výuka II.

Studenti mohou potřebovat průpravu, aby:
� přijali zodpovědnost za své učení;
� stali se nezávislými studenty;
� pracovali vlastním tempem;
� vybírali si;� vybírali si;
� hodnotili svou vlastní práci; 
� byli schopnosti zhodnotit informační zdroje. 

Studenti pracující v malých skupinách musí umět:
� diskutovat;
� podělit se;
� rozhodovat se o svých úkolech;
� stát se odpovědnými za své učební výsledky.



Co s nadanými ve třídě?Co s nadanými ve třídě?

� Možnost pracovat rychlejším 
tempem

� Méně procvičování, spíše umožnit 
postup dopředu

� Náročnější výuka� Náročnější výuka
� Více nezávislosti
� Divergentní úkoly
� Abstraktní úkoly
� Kontakt s intelektuálními vrstevníky
� Kreativní úkoly
� Zkušenostní učení



IVP DLE NAVRHOVANÉ IVP DLE NAVRHOVANÉ IVP DLE NAVRHOVANÉ IVP DLE NAVRHOVANÉ IVP DLE NAVRHOVANÉ IVP DLE NAVRHOVANÉ IVP DLE NAVRHOVANÉ IVP DLE NAVRHOVANÉ 
STRUKTURACE VÚP PRAHASTRUKTURACE VÚP PRAHASTRUKTURACE VÚP PRAHASTRUKTURACE VÚP PRAHASTRUKTURACE VÚP PRAHASTRUKTURACE VÚP PRAHASTRUKTURACE VÚP PRAHASTRUKTURACE VÚP PRAHA

� Vezměte si před sebe tištěnou 
tabulku

� Rozebereme si jednotlivé oblasti IVP
Pak budete sami zkoušet připravit � Pak budete sami zkoušet připravit 
IVP pro konkrétního žáka



PRÁCE VE SKUPINÁCH

� Nyní se rozdělíte do 3 – 4 skupin a 
budete se snažit vymyslet účinný 
IVP pro vašeho žáka



Marta – 8 let
� Na vyšetření přišla v doprovodu matky,

cítí se v prostředí poradny nejistě, má
tendence odejít. Málo sociálně jistá, stále
se opírá o matku. V testové situaci však
za přítomnosti rodiče spolupracuje, testu
se podrobí až do úplného konce.

� Aktuální intelektový výkon odpovídá
pásmu výrazného nadprůměru (IQ 146),
nicméně schopnosti jsou nerovnoměrně
zastoupené. Výrazně převažuje složka
verbální nad složkou názorovou. Dívka
má velmi vyspělý slovník, všeobecné
znalosti na úrovni středoškoláka, velký

Jonáš – 6 let
� Jonáš je velmi živý, energický chlapec

s otevřeným sociálním chováním, má
zdravý respekt z autority, ale
dospělého se nebojí. K vyšetření
přistupuje s velkým zájmem o všechny
úkoly, pracuje velmi rychle, někdy
tempo je na úkor přesnosti zpracování.
Pozornost je však abnormálně dobrá,
soustředí se po celou dobu vyšetření.
Celkový intelektový výkon odpovídá
superioritě, s poměrně vyrovnaným
výkonem v složce verbální i názorové.
Jonáš má neuvěřitelně precizníznalosti na úrovni středoškoláka, velký

lingvistický cit. V oblasti neverbální logiky
je v pásmu mírného nadprůměru,
především zde vyniká praktická složka a
analyticko-syntetická. Početní operace
jsou na úrovni jejího věku.

� DOPORUČENÍ: Rozvíjet sociální
kompetence, otužovat mezi ostatními
dětmi, pracovat s oslabenými
numerickými schopnostmi a rozvíjet její
verbální složku, která je extrémně
vysoká. Jako vhodné opatření se jeví
integrace mezi nadané děti, sestavení IVP
a obohacení či přeskočení ročníku.

Jonáš má neuvěřitelně precizní
schopnosti v oblasti technického
myšlení, vnímání prostoru, plochy,
analyticko-syntetické dovednosti,
grafomotorika je na úrovni 8letého
dítěte a to jak v kresbě dle předlohy,
tak i volná kresba. Má výrazné
všeobecné vědomosti, ale větší zájem
v oblasti přírodních věd (baví ha
matematika a fyzika), zajímá se o
zvířecí druhy a vyhunulá zvířata.

� DOPORUČENÍ: Vhodné integrovat
jako nadaného, pracovat na základě
IVP, doporučuji akceleraci o jeden či
dva školní roky.



Martin – 12 let
� Na vyšetření přišel na základě

doporučení učitele matematiky, že
vyniká v tomto předmětu. Martin je
cílevědomý, při vyšetření dobře
spolupracuje, snaží se podat maximální
výkon. Výsledky v oblasti intelektu
poukazují na pásmo výrazného
nadprůměru s převahou v logické
složce, složka verbální v pásmu
průměru. Martin vykazuje při hlubším
speciálně pedagogickém vyšetření
prvky dyslexie, je vhodné proto v

Jindřiška – 14 let
� Jindra je sebevědomá, mírně citově labilní

dívka s pubertálními projevy. Má v
současné době výrazně negativistický
postoj ke škole, což je důvod, proč se
rodiče rozhodli ji přivést do PPP. Jde o
dívku s výrazně nadprůměrnými
rozumovými schopnostmi a poměrně
výrazně tvořivým myšlením a sníženou
úrovní motivace pro školní výkon.
Nadprůměrné schopnosti se dotýkají
především oblasti verbální a analyticko-
syntetické, oslabené schopnosti se jevíprvky dyslexie, je vhodné proto v

písemném projevu zohlednit jeho
možný manifestovaný podvýkon.
Ostatní schopnosti chlapce jsou v
oblasti mírného až vyššího
nadprůměru, nápadná je především
oblast matematického myšlení.

� Doporučuji proto Martina akcelerovat
v předmětu matematika, eventuelně
zadávat náročnější úkoly ve skupině
vrstevníků, umožnit realizaci v
soutěžích a olympiádách, neboť
chlapec je soutěživé povahy.

syntetické, oslabené schopnosti se jeví
především v grafomotorice a numerických
schopnostech. J ale možné, že zde
nepracuje na maximum svých schopností.

� Doporučení: Jindřišku je nutné znovu
nadchnout pro školu, povznést se nad její
negativistický přístup ke vzdělávání,
pracovat na obnovení její motivace doma
i ve škole. Nechat jí zažít úspěch při školní
práci. Doporučujeme integraci v rámci
třídy s podporou skupinových aktivit
diferencované úrovně.


