Střední odborná škola Karlovy Vary, s.r.o.
Konečná 21, Karlovy Vary
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Identifikační údaje:
Název školy:
Zřizovatel:

Střední odborná škola Karlovy Vary, s.r.o.
Konečná 21, 36005 Karlovy Vary
soukromý

Ředitel školy:

Ing. Jiří Juránek

Kontaktní adresy:

sekretariat@soskv.cz, www.soskv.cz

Telefon:

353 565 689

Datum platnosti:

od 1. 9. 2016

Dodatek v souladu s Opatřením ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se
mění rámcové vzdělávací programy středního odborného vzdělávání
č. j.: MSMT-21703/2016-1.

Ve stávajících ŠVP se nahrazují body 2.3.3, 2.3.5 a 2.3.6. v tomto znění:

2.3.3 Systém péče o žáky se SVP a žáky nadané ve škole
Ředitel školy ve spolupráci s výchovným poradcem, školním metodikem
prevence, třídním učitelem, popř. jinými dotčenými učiteli může vzhledem k žákovi
vypracovat plán pedagogické podpory (PLPP) nebo individuální vzdělávací plán (IVP).
PLPP zpracovává škola pro žáka prvního stupně podpůrných opatření a to na
základě potřeb úprav ve vzdělávání nebo zapojení do kolektivu. S PLPP je seznámen
zletilý žák a všichni vyučující. Obsahuje popis obtíží žáka, stanovení cílů podpory a
způsobů vyhodnocování naplňování plánu. PLPP škola vyhodnocuje naplňování cílů
nejpozději po 3 měsících od zahájení poskytování podpůrných opatření.
IVP zpracovává škola pro žáka od druhého stupně podpůrných opatření a to na
základě doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ) a žádosti zletilého žáka.
IVP vychází ze školního vzdělávacího programu (ŠVP). Naplňování IVP vyhodnocuje
školské poradenské zařízení ve spolupráci se školou nejméně jednou ročně. V
individuálním vzdělávacím plánu povoleném z jiných závažných důvodů může ředitel
školy určit zvláštní organizaci výuky a délku vzdělávání při zachování obsahu a rozsahu
vzdělávání stanoveného školním vzdělávacím programem. Ředitel školy seznámí žáka
s průběhem vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu a s termíny zkoušek
individuální vzdělávací plán, podepsaný ředitelem, žákem a zákonným zástupcem žáka
se stává součástí dokumentace žáka.
Výchovný poradce, školní metodik prevence, třídní učitel sledují využívání a
vyhodnocování poskytovaných podpůrných opatření, komunikují se ŠPZ, žáky popř.
rodiči, nebo dalšími pracovníky školy.
Pedagogický pracovník odpovídající za spolupráci se ŠPZ je“ Výchovný poradce“
Další formy podpory:
- Motivační program (výhodné školné, pokud se žák aktivně zapojí do náborového
nebo prospěchového programu, více na http://www.soskv.cz/motivacni-program)
pozn. Prospěchový program neplatí pro individuální a zkrácené formy studia
- Spolupráce se subjekty zajišťujícími odborný výcvik
Učitelé:
- motivují žáky
- uplatňují formativní hodnocení žáků
- poskytují pomoc při osvojování si vhodných učebních způsobů a postupů se
zřetelem k individuálním obtížím jednotlivců
- napomáhají k začleňování těchto žáků do běžného kolektivu a vytváření
pozitivního klimatu ve třídě a ve škole
- spolupracují s odbornými institucemi a sociálními partnery školy
- spolupracují se zaměstnavateli při zajišťování odborného výcviku nebo při
hledání možností prvního pracovního uplatnění absolventů se zdravotním
postižením

2.3.5 Vzdělávání nadaných žáků
Za nadaného žáka se podle § 27 odst. 1 vyhlášky považuje především žák, který
při adekvátní podpoře vykazuje ve srovnání s vrstevníky vysokou úroveň v jedné či více
oblastech rozumových schopností, v pohybových, manuálních, uměleckých nebo

sociálních dovednostech. Za žáka mimořádně nadaného se pak považuje především
žák, jehož rozložení schopností dosahuje mimořádné úrovně při vysoké tvořivosti v
celém okruhu činností nebo v jednotlivých oblastech rozumových schopností, v
pohybových, manuálních, uměleckých nebo sociálních dovednostech (§ 27 odst. 2
vyhlášky). Zjišťování mimořádného nadání a vzdělávacích potřeb mimořádně nadaného
žáka provádí ŠPZ ve spolupráci se školou, která žáka vzdělává. Jestliže se u žáka
projevuje vyhraněný typ nadání (v oblasti pohybové, umělecké, manuální), vyjadřuje se
ŠPZ zejména ke specifikům jeho osobnosti, která mohou mít vliv na průběh jeho
vzdělávání, zatímco míru žákova nadání zhodnotí odborník v příslušném oboru. Žákovi
s mimořádným nadáním může škola povolit vzdělávání podle IVP nebo ho přeřadit na
základě zkoušek do vyššího ročníku bez absolvování předchozího ročníku (§ 17 odst. 3
ŠZ; § 28 – § 31 vyhlášky).
K přeřazení je třeba:
písemná žádost zákonného zástupce žáka
vykonání zkoušek z učiva nebo části učiva ročníku, který žák nebude
absolvovat (obsah a rozsah těchto zkoušek stanovuje ředitel školy)
Mohou to být i žáci vysoce motivovaní ke studiu daného oboru a povolání nebo
příslušné technické oblasti. Těmto žákům je věnována zvýšená pozornost a možnost
využívat pro rozvoj jejich nadání také podpůrná opatření vymezená pro vzdělávání
těchto žáků ŠZ a vyhláškou. Jedná se nejen o vzdělávání podle IVP u žáků s
diagnostikovaným mimořádným nadáním, ale také o možnost rozšířit obsah vzdělávání
nad rámec RVP a ŠVP (skupiny nadaných žáků, výuka ve vyšším ročníku, stáže,
studijní pobyty, projekty, programy, aj.)

2.3.6 Informace o výuce žáků se specifickými vzdělávacími potřebami
Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci, kteří k
naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění a užívání svých práv na
vzdělávání na rovnoprávném základě s ostatními potřebují poskytnutí podpůrných
opatření dle zákona č. 82/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů. Tito žáci mají právo na bezplatné poskytování
podpůrných opatření z výčtu uvedeného v § 16 školského zákona. Různé druhy nebo
stupně podpůrných opatření lze kombinovat za podmínek daných ŠZ a vyhláškou. Při
poskytování podpůrných opatření je možné zohlednit také § 67 odst. 2 ŠZ, který uvádí,
že ředitel školy může ze závažných důvodů, zejména zdravotních, uvolnit žáka na
žádost zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu. Žák uvedený v § 16 odst. 9
ŠZ může být uvolněn (nebo nemusí být hodnocen) také z provádění některých činností,
ovšem nemůže být uvolněn z předmětu rozhodujícího pro odborné zaměření absolventa
tzn., že žák nemůže být uvolněn z odborných předmětů, včetně odborného výcviku. V
případě potřeby škola nabídne žákovi taková podpůrná opatření, která mu umožní
zvládnout odborné vzdělávání v celém rozsahu a úspěšně ukončit vzdělání (stanoví
příslušné prováděcí předpisy vč. vyhlášky č. 27/2016 Sb.)
Třídní učitelé v úzké součinnosti s výchovným poradcem a školním metodikem
prevence sledují sociální klima v třídních kolektivech a pohotově reagují na vzniklé
problémy.

