CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVÝCH STUPŇŮ
PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ
1. Podpůrná opatření prvního stupně
Podpůrná opatření prvního stupně slouží ke kompenzaci mírných obtíží ve vzdělávání
žáka (např. pomalejší tempo práce, drobné obtíže ve čtení, psaní, počítáni, problémy
se zapomínáním, drobné obtíže v koncentraci pozornosti atd.), u nichž je možné
prostřednictvím mírných úprav v režimu školní výuky a domácí přípravy dosáhnout
zlepšení; zahrnují také podporu žáků z důvodů akcelerovaného vývoje školních
dovedností. Úpravy ve vzdělávání žáka navrhují pedagogičtí pracovníci, přitom
spolupracují se ŠPP (školní poradenské pracoviště), jež poskytuje poradenské služby
ve škole a zletilým žákem nebo zákonným zástupcem nezletilého žáka. Obtíže žáka
jsou dále vyvolané zejména aktuálně nepříznivým zdravotním nebo psychickým
stavem, případně se jedná o dlouhodobé problémy malého rozsahu a intenzity. Škola
zohledňuje sociální status, vztahovou síť žáka a jeho sociální a rodinné prostředí.
Pokud žák dochází do školského zařízení, které se podílí na vzdělávání žáka (zejména
v případě zájmového vzdělávání) a charakter jeho obtíží to vyžaduje, informuje škola
tato zařízení o charakteru podpory žáka školou, aby i tato zařízení respektovala
vzdělávací potřeby žáka. Podpůrná opatření v prvním stupni jsou hrazena v rámci
běžného provozu školy, žákům se stupněm podpory 1 nenáleží žádný navýšený
normativ. Jedná se o zvýraznění zásad a pravidel individuálního přístupu.
2. Podpůrná opatření druhého stupně
Charakter vzdělávacích potřeb žáka, pro kterého je tento stupeň určen, je ovlivněn
zejména aktuálním zdravotním stavem žáka, opožděným vývojem, odlišným kulturním
prostředím nebo jinými životními podmínkami, problémy v počáteční schopnosti učit
se a připravovat se na školní práci, nadáním, specifickými poruchami učení a chování,
mírným oslabením sluchových nebo zrakových funkcí, mírnými řečovými vadami,
oslabením dorozumívacích schopností, poruchami autistického spektra s mírnými
obtížemi, nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka a dalšími specifiky, která
vyžadují využívání individuálního přístupu ke vzdělávacím potřebám žáka, úpravy v
organizaci a metodách výuky, v hodnocení žáka, ve stanovení postupu i forem nápravy
a případného využití podpůrného opatření v podobě individuálního vzdělávacího
plánu. Problémy žáka ve vzdělávání lze charakterizovat jako mírné, lze je obvykle
vyrovnávat využitím speciálních učebnic, speciálních učebních nebo kompenzačních
pomůcek, s podporou předmětu speciálně pedagogické péče a úpravami pedagogické
práce.
3. Podpůrná opatření třetího stupně
Použití podpůrného opatření ve třetím stupni je podmíněno stanovením podpůrných
opatření školským poradenským zařízením (PPP, SPC) na základě diagnostiky
speciálních vzdělávacích potřeb žáka, případně vychází z vyhodnocení účinnosti
nižších stupňů podpůrných opatření poskytovaných žákovi. Charakter speciálních
vzdělávacích potřeb žáka vyžaduje již znatelné úpravy v metodách práce, v organizaci
a průběhu vzdělávání, v úpravě školního vzdělávacího programu, v hodnocení žáka.
Rozsah těchto opatření zahrnuje zejména úpravy ve strategiích práce s učivem,
úpravy v podmínkách a postupech školní práce a domácí přípravy, včetně posilování
motivace a postojů ke školní práci, v odůvodněných případech pak také úpravy obsahů
vzdělání a výstupů ze vzdělání.

Charakter vzdělávacích potřeb žáka je nejčastěji ovlivněn závažnými specifickými
poruchami učení, odlišným kulturním prostředím a jinými životními podmínkami žáka,
poruchami chování, těžkou poruchou řeči (dorozumívacích schopností), řečovými
vadami těžšího stupně, poruchami autistického spektra, lehkým mentálním
postižením, zrakovým a sluchovým postižením (slabozrakost, nedoslýchavost),
tělesným postižením, neznalostí vyučovacího jazyka, dalšími obtížemi, které mají
významný dopad na kvalitu a průběh vzdělávání žáka, případně je ovlivněn
mimořádným intelektovým nadáním. Charakter speciálních vzdělávacích potřeb žáka
je takový, že vyžaduje již i podporu práce pedagogického pracovníka asistentem
pedagoga, dále využívání komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob
a využívání prostředků alternativní nebo augmentativní komunikace podle potřeb žáka,
podporu speciálně pedagogického centra v případě podpory nácviku prostorové
orientace a využívání alternativních forem komunikace. Vhodná je také spolupráce s
odborníky jiných resortů, pokud to vyžaduje zájem žáka (lékaři, sociální pracovníci,
terapeuti atd.). Délka poskytování podpůrných opatření se řídí charakterem
speciálních vzdělávacích potřeb žáka, pohybuje se v řádu od několika měsíců až do
konce trvání školní docházky.
Délka může být upravována v závislosti na posouzení aktuálního stavu žáka a na
dalších okolnostech (například na závěrech kontrolního vyšetření).
4. Podpůrná opatření čtvrtého stupně
Použití podpůrného opatření ve čtvrtém stupni může být podmíněno stanovením
podpůrných opatření školským poradenským zařízením (PPP, SPC) na základě
diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb žáka (včetně vyjádření lékařů a dalších
odborníků), případně vychází z vyhodnocení účinnosti nižších stupňů podpůrných
opatření poskytovaných žákovi. Charakter speciálních vzdělávacích potřeb žáka ve
vzdělávání již vyžaduje významné úpravy v metodách a v organizaci vzdělávání,
úpravy v obsahu vzdělávání, dále možnost úprav výstupů ze vzdělávání, se zřetelem
k rozvíjení schopností a dovedností žáka, ke kompenzaci důsledků zdravotního
postižení. Vždy se přihlíží k aktuálnímu zdravotnímu stavu žáka. Žák vzdělávaný ve
třídě, která není zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona, může být vzděláván s
podporou individuálního vzdělávacího plánu. Do individuálního vzdělávacího plánu
žáka jsou zařazeny také předměty speciálně pedagogické péče, zaměřené na
konkrétní potřeby žáka ve vztahu k typu jeho obtíží, druhu postižení a k jeho projevům.
Podpůrná opatření tohoto stupně jsou určena zejména pro žáky se závažnými
poruchami chování, se středně těžkým a těžkým mentálním postižením (včetně
komorbidit), s těžkým zrakovým nebo sluchovým postižením, se závažnými vadami
řeči, s poruchami autistického spektra, se závažným tělesným postižením. Dále
mimořádně nadané žáky, kteří vyžadují výraznou individualizaci vzdělávání nad rámec
příslušného stupně vzdělání, dosahují mimořádných výsledků a vyžadují i úpravy ve
formách vzdělávání.
5. Podpůrná opatření pátého stupně
Použití podpůrného opatření v pátém stupni je podmíněno předchozím stanovením
podpůrných opatření školským poradenským zařízením (PPP, SPC) na základě
diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb. Charakter speciálních vzdělávacích
potřeb žáka vyžaduje nejvyšší míru přizpůsobení organizace, průběhu a obsahu
vzdělávání, podporu rozvoje schopností a dovedností žáka a kompenzaci důsledků
jeho zdravotního postižení. Organizace vzdělávání žáka a volba metod výuky plně
akceptuje zdravotní stav žáka a omezení, která z něho vyplývají. Je určen výhradně

žákům s nejtěžšími stupni zdravotních postižení, zpravidla souběžným postižením více
vadami, vyžadujících vysokou úroveň podpory, zohledněný v úpravách organizace,
obsahu, forem a metod vzdělávání; volba podpůrných opatření plně respektuje
možnosti a omezení žáka při výběru vzdělávacích obsahů a metod, hodnocení
výsledků vzdělávání žáka. Vzdělávání žáka v tomto stupni zpravidla vyžaduje úpravu
pracovního prostředí. V případě potřeby je možné využívat komunikační systémy
neslyšících a hluchoslepých osob nebo prostředky alternativní nebo augmentativní
komunikace. Žáci jsou obvykle vzděláváni s podporou asistenta pedagoga,
speciálního pedagoga a druhého pedagogického pracovníka, často s přítomností další
osoby důležité pro podporu žáka. Výuka je realizována speciálními pedagogy,
případně s jejich intenzivní podporou.

