
KDY NENÍ NUTNÉ SE DO PORADNY OBJEDNÁVAT 

 Pokud má dítě mírné obtíže ve vzdělávání (např. pomalejší tempo práce, drobnější obtíže ve 
čtení, psaní, počítání, problémy se zapomínáním, drobné obtíže v koncentraci pozornosti atd.), 
lze je kompenzovat prostřednictvím mírných úprav v režimu školní výuky a domácí přípravy 
(podpůrná opatření prvního stupně). Tato podpůrná opatření zahrnují také podporu z důvodu 
akcelerovaného vývoje školních dovedností. Je možné jich využít při obtížích vyvolaných 

aktuálně nepříznivým zdravotním či psychickým stavem žáka. Pro poskytování podpůrných 
opatření prvního stupně školou není třeba doporučení školského poradenského zařízení (PPP, 
SPC). 

 Nepostačuje-li samotné zohlednění individuálních vzdělávacích potřeb žáka při vzdělávání, 
zpracuje škola Plán pedagogické podpory. Úpravy ve vzdělávání žáka navrhují pedagogičtí 
pracovníci školy, při tom spolupracují s pedagogickým pracovníkem poskytujícím poradenské 
služby ve škole a se zletilým žákem nebo zákonným zástupcem nezletilého žáka. 

 S Plánem pedagogické podpory seznámí škola zákonného zástupce žáka, všechny vyučující žáka 
a další pedagogické pracovníky podílející se na provádění tohoto plánu. Plán obsahuje podpis 
osob, které s ním byly seznámeny. 

 Poskytování podpůrných opatření prvního stupně škola průběžně vyhodnocuje. Nejpozději po 
třech měsících od zahájení poskytování podpůrných opatření poskytovaných na základě Plánu 
pedagogické podpory škola vyhodnotí, zda podpůrná opatření vedou k naplnění stanovených cílů. 

Není-li tomu tak, doporučí škola využití poradenské pomoci školského poradenského zařízení. Do 
doby zahájení poskytování podpůrných opatření na základě doporučení školského poradenského 
zařízení poskytuje škola podpůrná opatření prvního stupně na základě Plánu pedagogické 
podpory. Pokud jsou podpůrná opatření prvního stupně účelná, mohou podporovat žáka v celém 
průběhu jeho vzdělávání. 

 Poskytování podpůrných opatření prvního stupně školou však není podmínkou pro to, aby 
zákonný zástupce žáka/zletilý žák mohl požádat o poradenskou pomoc školské poradenské 

zařízení. Na návštěvu poradny se může objednat i bez doporučení školy, pokud podpora prvního 

stupně k naplňování vzdělávacích potřeb nepostačuje a není třeba vždy čekat, až od zahájení 
jejího poskytování uplynou tři měsíce. 

 O poradenskou pomoc v PPP můžete požádat, i když vašemu dítěti/vám není podpora prvního 
stupně školou poskytována. Nicméně doporučujeme možnost jejího poskytnutí se školou 
konzultovat a případně o ně školu požádat. Dětem, žákům nebo studentům s mírnými obtížemi 
ve vzdělávání může taková podpora postačovat, a pokud se jedná o vážnější obtíže, může 

alespoň do určité míry pomoci po dobu, než adekvátní podpůrná opatření doporučí poradna. 

 Jestliže je vašemu dítěti/vám podpora na základě Plánu pedagogické podpory poskytována, je 
třeba jej včetně vyhodnocení školou na návštěvu poradny přinést. 

 Poskytování podpůrných opatření ve vzdělávání pro děti, žáky, studenty se speciálními 
vzdělávacími potřebami a nadané upravuje Vyhláška č. 27/2016 Sb. v platném znění. 

 


