
VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIFICKÝMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI (SVP)  

NA STŘEDNÍ ŠKOLE ODRY 

Na naší škole se ve školním roce 2021/2022 vzdělává celkem 37 žáků se specifickými vzdělávacími 

potřebami, uvedený počet je pohyblivý a může se během školního roku aktuálně měnit (žáci mohou 

být posláni na vyšetření do ŠPZ i během školního roku). Těmto žákům jsou v souladu s jejich 

schopnostmi, možnostmi a platnou legislativou, poskytována podpůrná opatření v rozmezí 

jednotlivých stupňů 1 až 5 a to ze strany jednotlivých vyučujících i z řad specialistů našeho ŠPP školního 

poradenského pracoviště (tzn. ředitelka školy, výchovný poradce, speciální pedagog, kariérový 

poradce, školní preventista sociálně patologických jevů), ti všichni usilují o pomoc, péči a podporu žáků 

se SVP s cílem jejich maximálně možné inkluze. Na škole působí 1 asistentka pedagoga, ta poskytuje 

podporu jinému pedagogickému pracovníkovi při organizaci a realizaci vzdělávání žáka se speciálními 

vzdělávacími potřebami v rozsahu stanoveném podpůrným opatřením. Pracuje podle pokynů jiného 

pedagogického pracovníka, podporuje samostatnost a aktivní zapojení žáka do všech činností 

uskutečňovaných ve škole v rámci vzdělávání, včetně poskytování školských služeb. K jejím hlavním 

činnostem patří pomoc žákovi v adaptaci na školní prostředí, při výuce a při přípravě na výuku, při 

výchovné a vzdělávací činnosti a při komunikaci s ostatními žáky, rodiči žáka a komunitou, ze které žák 

pochází. Poskytuje rovněž nezbytnou pomoc žákovi při sebeobsluze a pohybu během vyučování a při 

akcích pořádaných školou mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání nebo školské služby. Při 

poskytování asistence je třeba vždy klást důraz na to, aby žák byl v co nejvyšší možné míře veden k 

samostatnosti. 

Následující tabulky č. 1 a č. 2 dokumentují četnost výskytu jednotlivých poruch/ postižení na naší 

škole a četnost poskytování podpůrných opatření u žáků v jednotlivých stupních:  

 

Tabulka Klasifikace poruch u žáků s SVP na Střední škole Odry 

                          (školní rok 2021 - 2022)   

    

Celkový počet žáků se SVP na škole ke dni 6. 4. 2022 je 37. 

    

    

Druh poruchy/postižení Četnost   

Poruchy učení 14   

Poruchy chování 4   

Poruchy učení + chování 5   

Smyslové postižení 3   

Mentální postižení 4   

Tělesné postižení 0   

Řečové poruchy 1   

Nespecifikováno 2   

Fáze vyšetřování v PPP 4   

 

 

 



 

Četnost výskytu jednotlivých stupňů podpůrných opatření na Střední škole Odry 

                              (školní rok 2021 - 2022)     

      

Stupeň Četnost     

1. stupeň 8     

2. stupeň 17     

3. stupeň 5     

4. stupeň 2 (1 as. pedagoga)     

5. stupeň 0     

Nespecifikováno 1     

Fáze vyšetřování v PPP 4     

      

 


