
 

1.2 Legislativní vymezení sociálního znevýhodnění  

Str. 15 

„Za žáka se sociálním znevýhodněním se pro účely poskytování vyrovnávacích opatření 

podle odstavce 2 považuje zejména žák z prostředí, kde se mu nedostává potřebné podpory k 

řádnému průběhu vzdělávání včetně spolupráce zákonných zástupců se školou, a žák 

znevýhodněný nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka“ (73/2005 Sb. § 1). 

Přepis: 

Žáci, děti se sociálně znevýhodněného prostředí spadají do skupiny dětí se speciálními 

vzdělávacími potřebami. Přístupy ve vzdělávání pro tuto cílovou skupinu dětí vymezuje 

vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. (27/2016 

Sb.) 

„Při postupech upravených touto vyhláškou se přihlíží ke všem vyjádřením žáka v 

záležitostech týkajících se jeho vzdělávání s ohledem na jeho věk a stupeň vývoje; o těchto 

záležitostech se žákovi poskytují dostatečné a vyčerpávající informace pro utvoření názoru. Při 

postupech upravených touto vyhláškou se dbá, aby byly v souladu se zájmem žáka. Veškerá 

sdělení upravená touto vyhláškou jsou poskytována žákovi nebo zákonnému zástupci žáka 

srozumitelným způsobem.“ (27/2016 Sb., §1) 

1.3 Vzdělávání sociálně znevýhodněných dětí v mateřské škole 

Str. 16 

„Speciální vzdělávání se poskytuje žákům, u kterých byly speciální vzdělávací potřeby 

zjištěny na základě speciálně pedagogického, popřípadě psychologického vyšetření školským 

poradenským zařízením a jejich rozsah a závažnost je důvodem k zařazení žáků do režimu 

speciálního vzdělávání. Speciální vzdělávání se poskytuje i žákům zařazeným do škol zřízených 

při školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy“ (73/2005 Sb., § 2). 

Přepis: 

Speciální vzdělávání se žákovi, dítěti poskytuje formou stanovených podpůrných 

opatřeních. 

„(1) Podpůrná opatření prvního stupně představují minimální úpravu metod, 

organizace a hodnocení vzdělávání a jsou poskytována žákovi, u kterého se projevuje potřeba 



úprav ve vzdělávání nebo školských službách a zapojení v kolektivu. Podpůrná opatření prvního 

stupně nemají normovanou finanční náročnost. 

(2) Pokud by k naplnění vzdělávacích potřeb žáka nepostačovalo poskytování podpůrných 

opatření prvního stupně, doporučí škola nebo školské zařízení (dále jen „škola“) žákovi využití 

poradenské pomoci školského poradenského zařízení za účelem posouzení jeho speciálních 

vzdělávacích potřeb. Úplné znění ke dni 1. 1. 2021 je zpracováno Ministerstvem školství, 

mládeže a tělovýchovy pouze jako informativní materiál. Právně závazné znění vyplývá 

výhradně ze Sbírky zákonů. 

(3) Podpůrná opatření druhého až pátého stupně se poskytují na základě doporučení školského 

poradenského zařízení a s informovaným souhlasem zletilého žáka nebo zákonného zástupce 

žáka. 

(4) Podpůrná opatření se poskytují samostatně nebo v kombinacích různých druhů a stupňů v 

souladu se zjištěnými speciálními vzdělávacími potřebami žáka. Konkrétní druh podpůrného 

opatření lze poskytovat pouze v jednom stupni.“ (27/2016 Sb., § 2) 

Str. 16 

Vyhláška č. 73/2005 Sb. stanovuje organizaci, metody, typy zařízení a podpory pro 

vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů 

mimořádně nadaných. 

Přepis: 

Vyhláška č. 27/2016 Sb. stanovuje organizaci, metody, typy zařízení a podpory pro 

vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů 

mimořádně nadaných. 
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