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Anotace:

Práce se zabývá využitím individuálních vzdělávacích plánů při vzdělávání dětí se středně 

těžkým a těžkým mentálním postižením a autismem, legislativními opatřeními, která se těchto 

plánů týkají a tvorbou těchto plánů. Součástí práce je také stručné definování pojmů mentální 

retardace a autismus, způsobů speciálně pedagogického diagnostikování tohoto postižení a 

oborů vzdělávání, ze kterých vzdělávání těchto dětí vychází.

Anotation:

The bachelor thesis deals with the use of individual education plans in the education of 

children with moderate and severe mental disabilities and with autism. My thesis also deals 

with the legislative measures that relate to these plans and their making. The part of my thesis 

is the explanation of the terms like mental disabilities, autism, special educational diagnosis 

and educational courses, which are part of the learning process.

Klíčová slova : 

 individuální vzdělávací plány

 mentální postižení

 autismus

 speciálně pedagogická diagnostika

 rámcový vzdělávací program

 školní vzdělávací program

 edukace dětí s mentálním  postižením

Keywords:

 individual education plans

 mental disabilities

 autism

 special educational diagnosis

 general educational program

 educational program

 education of children with mental disabilities and autism



3

Prohlašuji, že jsem svoji bakalářskou práci vytvořila samostatně a pouze na základě vlastního 

studia, pozorování a zkušeností.

Marie Šollerová                                                                                           Praha,červen 2011



4

Děkuji PaedDr. Jaroslavě Zemkové, PhD za podporu a užitečné rady při tvorbě mé bakalářské 

práce.

Marie Šollerová                                                                                   Praha, červen 2011



5

OBSAH

Úvod……………………………………………………………………………..........    6

1 Mentální retardace………………….……………………………………………..    8

1.1 Etiologie a klasifikace mentální retardace……………………………………….      8

1.2 Specifika osob s mentální retardací………………………………………............    11

1.3 Autismus…………………………………………………………………………     12

2 Vzdělávání dětí s mentálním postižením………………………………………..     14

2.1 Typy škol pro žáky s mentálním postižením……………………………….........     14

2.2 Speciálně pedagogická diagnostika dětí s mentálním postižením…………….....     15

2.3 Oblasti speciálně pedagogické diagnostiky………………………………………    17

3 Rámcový vzdělávací program a školní vzdělávací program..…………………    20

3.1 Charakteristika oboru vzdělání na základní škole speciální………………….....      20

3.2 Cíle vzdělávání pro žáky se středně těžkým mentálním postižením……………      21

3.3 Cíle vzdělávání pro žáky s těžkým mentálním postižením, postižením

     více vadami a autismem…………………………………………………………...    22

3.4 Tvorba školních vzdělávacích programů………………………………………..      23

4 Individuální vzdělávací plány……………………………………………………     25

4.1 Legislativní zajištění tvorby individuálních vzdělávacích plánů………………...     25

4.2 Obsah a tvorba individuálních vzdělávacích plánů……………………………...     27

5 Praktické využití individuálních vzdělávacích plánů………………………….      29

5.1 Organizace a uspořádání ZŠ speciální v Praze 10, Chotouňská 476……………      29

5.2 Tvorba a příklady využití IVP v ZŠSp, Praha 10, Chotouňská 476…………….     31

5.3 Individuální vzdělávací plány žáků se středně těžkým a těžkým stupněm mentální 

     retardace ………………………………………………………………………….     32

Závěr………………………………………………………………………………..     39

  Seznam literatury…………………………………………………………………..    40



6

Úvod                                 

V rámci českého školství a speciálního školství především je využívání individuálních 

vzdělávacích plánů (dále jen IVP) jakousi pojistkou, která zaručuje, že se každému dítěti, 

které se nějakým způsobem vymyká inteligencí svým vrstevníkům, dostane takové vzdělání, 

které odpovídá jeho schopnostem a možnostem. To se týká nejen dětí, které jsou omezovány 

svým mentálním nebo jiným handicapem, ale i dětí, které nadáním a inteligencí své 

vrstevníky výrazně převyšují. Ty první by se bez možnosti jejich využití ocitly na jakémsi 

pomyslném okraji vzdělávání. Stávaly by se terčem nepochopení, posměchu a v neustálé 

konfrontaci s výkony svých schopnějších spolužáků, by upadaly do stále větších problémů, 

které by jen prohlubovaly ty, které si již zpravidla do života přinesly. Té druhé skupině dětí  

IVP umožňují jejich talent a schopnosti využít naplno. Oběma skupinám pak IVP poskytují 

možnost zcela využít jejich rozumový potenciál.

Ve své bakalářské práci bych chtěla podat ucelený přehled o tom, kolik náročné a 

vysoce odborné práce stojí za každým konkrétním individuálním plánem. Z pohledu mého 

profesního zaměření se v závěrečné práci budu nadále věnovat individuálním vzdělávacím 

plánům ve speciálním školství, především pak ve vzdělávání žáků se středně těžkým a těžkým 

mentálním postižením v systému základních speciálních škol.

Nejprve se zaměřím na příčiny vzniku mentální retardace, klasifikaci jednotlivých 

stupňů mentálního postižení a specifika osob s tímto postižením. Krátce se zmíním i o dětech 

s diagnózou dětský autismus. 

V další kapitole se zaměřím na speciálně pedagogickou diagnostiku, neboť 

individuální vzdělávací plány z této diagnostiky vychází a jsou vytvářeny na jejím základě ve 

spolupráci mezi učitelem – speciálním pedagogem, rodiči, případně i žákem, a vedením školy. 

Stávají se pak vodítkem, které umožňuje všem pedagogům, kteří se na vzdělávání 

konkrétního žáka podílejí, orientovat se v jeho učebních možnostech a schopnostech.

Součástí mé bakalářské práce bude i zmínka o tvorbě a obsahu rámcového 

vzdělávacího programu a školních vzdělávacích programů, které jsou pro vzdělávání žáků 

směrodatné a určují tak i obsah IVP.

V další kapitole se pak zaměřím na legislativní opatření, spojená se zaváděním, 

tvorbou a využíváním individuálních vzdělávacích plánů. 
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Poslední kapitola bude věnována praktickému využití IVP v rámci základní školy 

speciální. Pro srovnání uvedu individuální vzdělávací plány určené žákovi se středně těžkým 

mentálním postižením a žákovi s mentálním postižením těžkým. Pokusím se i shrnout názory 

rodičů, jejichž děti jsou vzdělávány podle IVP.
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1 Mentální retardace

„Mentální retardace je snížená schopnost charakterizována výraznými omezeními 

v intelektových funkcích a také v adaptačním chování, což se projevuje ve schopnosti myslet 

v abstraktních pojmech, a v sociálních a praktických adaptačních dovednostech“ (definice 

mentální retardace publikovaná v American Association for Mental Retardation, 2002).  

  Definovat mentální retardaci jako pojem nebylo a není nejsnadnějším úkolem. 

V historii světové i české speciální pedagogiky a psychopedie - vědy, která se zabývá 

vzděláváním osob s takovým postižením, se objevovalo velké množství různých definic, které 

na mentální retardaci nahlížely nejen z hlediska speciálně – pedagogického, ale i 

medicínského. Některé pouze stručně charakterizovaly podstatu této problematiky, jiné se ve 

svých definicích zaobíraly i etiologií a jednotlivými symptomy tohoto syndromu.  Bez ohledu 

na definice zůstává pravdou, že mentální postižení ovlivňuje život jedince ve všech jeho 

složkách a ve větší či menší míře zároveň ovlivňuje i život nejbližších osob v jeho okolí –

rodičů a sourozenců. Takový člověk se po celý svůj život stává závislým na pomoci ostatních. 

Míru této závislosti pak lze odvozovat od stupně mentálního postižení. Může se jednat o 

pouhé monitorování života a jednání osoby s mentálním postižením, až po její naprostou 

závislost na péči okolí. Označení „osoba s mentální retardací“ nebo „osoba s mentálním 

postižením“, je rovnocenné.

1.1 Etiologie a klasifikace mentální retardace

V předcházejícím období se příčiny vzniku mentální retardace odvozovaly od 

působení endogenních (tj. vnitřních) a exogenních (tj. vnějších) faktorů s tím, že endogenní 

faktory nejsou ničím ovlivnitelné, jsou zaneseny přímo v genech. Jedná se o chromozomální 

aberace a genové mutace. Faktory exogenní pak působí na vývoj a růst dětského mozku 

v několika obdobích. V době před narozením, tedy přímo v uteru matky – prenatální období, 

v době při narození – perinatální období a v době bezprostředně po narození – postnatální 

období. 

Tím je dána veliká rozmanitost v etiologii mentálního postižení, neboť při velkém

množství vlivů, které ohrožují zdravý vývoj plodu, existují i další rizika, která se na vzniku 

mentální retardace mohou podílet – infekce matky i dítěte, úrazy, komplikace porodní, 

metabolické a výživové poruchy a další biologické faktory. Bez významu není ani dědičnost a 

chromozomální poruchy.  A nejen tyto skutečnosti vytvářejí konečný obraz mentálního 
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postižení u konkrétních osob. Svůj podíl má i sociální prostředí, které se svou podnětností ve 

velké míře na stupni mentálního postižení může spolupodílet. 

Léta výzkumů v této oblasti a snaha co nejvíce a nejpřesněji postihnout podmínky 

vzniku mentální retardace, daly vzniknout různým klasifikacím a kategorizacím, které lze brát 

jako jakýsi náhled na to, jak od sebe odlišovat jednotlivce, které spojuje mentální postižení 

(Černá a kol., 2008).

Významnou klasifikací je klasifikace Penrosova, která odpovídá rozdělení příčin 

vzniku mentální retardace již shora uvedenému, tedy na vnitřní = endogenní příčiny a příčiny 

vnější = exogenní.

American Association for Mental Retardation (dále jen AAMR) kategorizuje příčiny vzniku 

mentální retardace do deseti skupin : 

- infekce a intoxikace (mentální retardace vzniká jako následek infekčního onemocnění 

matky nebo dítěte brzy po narození, příkladem jsou zarděnky, nebo je mentální 

postižení dítěte způsobeno intoxikací matčina těla alkoholem, olovem či jinými 

toxickými látkami, které následně poškodí vyvíjející se plod)

- trauma a fyzikální faktory (zranění dítěte při porodu nebo v období ranného dětství, 

dále úrazy při dopravních nehodách a tonutí)

- metabolismus a výživa (hypothyreoidismus a fenylketonurie)

- nemoci mozku (nejčastěji jde o nádorová onemocnění mozku a deficity v růstu 

jednotlivých částí mozku)

- neznámé prenatální vlivy (mikrocefalie, makrocefalie, hydrocefalie a anencefalie)

- chromozomální aberace (především Downův syndrom a  Klinefelterův syndrom)

- ostatní okolnosti prenatálního období (předčasný porod, protrahovaný porod, malá 

nebo naopak velká porodní hmotnost)

- psychiatrické poruchy (taková duševní onemocnění, která u nemocných způsobují 

ztrátu dříve získaných dovedností)

- vlivy prostředí (sem patří smyslová a psychická deprivace způsobená nedostatkem 

sociálního kontaktu nebo sociální izolace, dále málo podnětné až nepodnětné 

prostředí)

- ostatní okolnosti (mentální retardace způsobené neznámými příčinami a kombinované 

vady) (Černá a kol., 2008).
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Kromě těchto kategorizací vycházejících z etiologie mentálního postižení, jsou osoby 

s mentální retardací klasifikovány i podle hloubky mentální retardace, kterou lze určit pomocí

výše dosaženého inteligenčního kvocientu (IQ), kterým se vyjadřuje úroveň rozumových 

schopností. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) je pak mentální retardace jako 

diagnóza označována písmenem F, v hodnotách F70 – F79.

Mentální retardaci pak dělíme takto:

F70 Lehká mentální retardace 

Postižení vede k obtížím při školní výuce, mnozí jedinci jsou v dospělosti

schopni práce, navazují sociální vztahy a dokážou se začlenit do společnosti.

IQ

50-69    

F71 Středně těžká mentální retardace

Zřetelné vývojové opoždění, možnost dosáhnout určitého stupně soběstačnosti

a nezávislosti, v dospělosti nutná podpora.

IQ

35-49

F72 Těžká mentální retardace

Stav vyžaduje trvalou podporu a pomoc.

IQ

20-34

F73 Hluboká mentální retardace

Stav vyžaduje neustálou pomoc při pohybu, komunikaci a hygieně. Jedinec 

trvale odkázaný na péči druhých osob.

IQ

max.20

F78 Jiná mentální retardace

Stupeň mentální retardace nelze přesně určit pro přidružená postižení tělesná a 

smyslová, poruchy chování a autismus.

F79 Nespecifikovaná mentální retardace

Mentální retardace je diagnostikována, ale pro nedostatek znaků nelze jedince 

přesně zařadit.

(Vítková a kol., 2004)

Tato kategorizace osob s mentálním postižením představuje tzv. deficitní model, který 

klasifikuje tyto jedince pouze v mezích odchylky od normy. V současné době však začíná 

převládat v nahlížení na osoby s mentálním postižením model podpory, definovaný AAMR, 

který se snaží o co nejširší zapojení jedince s mentální retardací do společnosti. Cílem tohoto 

modelu je změnit způsob uvažování majoritní společnosti o osobách s mentálním postižením 

a s pomocí cílené podpory odstraňovat pomyslné hranice mezi tím, co je tzv. „normální“ a 

mentální retardací. Mentální retardace je tedy podle tohoto modelu definována 
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znevýhodněním, které je výsledkem interakce mezi jedincem s mentálním postižením a 

prostředím, ve kterém se pohybuje (Černá a kol., 2008).

Vedle těchto modelů přístupů k osobám s mentální retardací ještě existuje model 

medicínský a model sociální. Oba tyto modely upřednostňují v přístupu k osobám 

s mentálním postižením to, co tkví v samé podstatě označení těchto modelů. 

Model medicínský uvažuje o osobách s mentální retardací jako o někom, koho je třeba 

uzdravit, jakoby předem určoval budoucnost postiženého, podle některých názorů pak tento 

model, právě svým chápáním mentální retardace jako zvláštního druhu nemoci, i nevhodně 

zasahuje do edukačního procesu speciálního školství.

Model sociální pak vznikal jako protiklad k modelu medicínskému. Chápe postižení 

jako důsledek znevýhodňujících vlivů ze strany společnosti a ne pouze jako tělesný, smyslový 

nebo mentální handicap. Otevřel cestu pro rozvoj takových služeb, které přispívají 

k odstranění sociálních i architektonických bariér. Zároveň naznačuje cestu, která by 

umožňovala člověku s postižením spolurozhodovat o utváření okolního světa a spolupodílet 

se na jeho budování tím, že by mu bylo umožněno prezentovat své názory a požadavky. Mohl 

by se pak díky tomuto modelu účelně zapojovat do spolurozhodování o uspořádání svého 

okolí, ale i o směrování svého života, své budoucnosti (Černá a kol., 2008).

1.2 Specifika osob s mentální retardací

Odchylky v neurologickém a psychickém vývoji u jedinců s mentálním postižením se 

pak odrážejí i v dalších stránkách jejich osobnosti. Z okolního světa dostávají potřebné 

informace, ale díky svému postižení je nedokážou správně dešifrovat a následně zpracovat, 

což má velký vliv na další průběh jejich psychického vývoje. Jejich počitky a vjemy jsou 

tedy omezovány jejich vnitřním světem, i když okolí působí podnětně.

Silně postižený bývá i vývoj řeči, často se řeč nevyvine vůbec nebo jen velmi 

omezeně, to především u závažnějších stupňů mentální retardace. Častá je dysartrie, což je 

porucha procesu artikulace při organickém poškození centrálního nervového systému. Dítě 

s mentálním postižením má větší pasivní slovní zásobu než aktivní, jeho řeč je nedokonalá, 

slovně a větně jednoduchá, s častým používáním zájmen a gramatických nedokonalostí, není 

výjimkou ani komolení slov a výrazů.
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Nedokonalá schopnost porozumět a vyjádřit se spolu s narušením vnímání se 

podepisuje i na myšlení osob s mentální retardací. Takový jedinec nedokáže abstrahovat a 

zobecňovat, jeho myšlení je pak nedokonalé, bez možnosti se soustředit na daný problém, 

využít již získaných zkušeností a srovnávat jejich myšlení a činy s požadavky okolí.

Dalším handicapujícím faktorem v životě osob s mentální retardací je problematika 

paměti. Dítě s takovým postižením si jen těžko zapamatovává nové vjemy, je nutné časté 

opakování, ale ani pak není úspěšné vštípení zárukou. A pokud se tak i stane, dítě získané 

vědomosti rychle zapomíná nebo je nedokáže včas a vhodně využít v praktickém životě. 

Narušeny jsou i volní vlastnosti osob s mentálním postižením stejně jako jejich 

emoční projevy. Obojí úzce souvisí s nevyzrálostí jejich osobnosti, s nedokonalým 

vyhodnocením okolních situací, s jejich temperamentem, sociální přizpůsobivostí, 

neovladatelností, sugestibilitou (Vítková a kol., 2004).

Všechny tyto souvislosti pak v různé míře intenzity pomáhají dotvářet velmi 

různorodé osobnosti. Proto je vždy třeba se dokonale seznámit s osobností jedince 

s mentálním postižením, který se pro nás stává objektem našeho profesního zájmu. V žádném 

případě nelze bagatelizovat a přistupovat k takovému člověku pod vlivem nějakého klišé, 

definice nebo názoru. Neboť každý z nás je nenapodobitelný, jedinečný, unikátní. A lidé 

s mentálním nebo jiným postižením nejsou výjimkou.

1.3 Autismus

Zcela zvláštní kapitolu pak tvoří děti s diagnózou dětského autismu. Autismus patří 

mezi pervazivní vývojové poruchy, které závažným a komplexním způsobem poškozují 

psychický vývoj takto postižených dětí.

Příčinou dětského autismu je organické postižení mozku, ale jeho přesná etiologie není 

známa, svou roli zde sehrává i genetické zatížení.
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Základním projevem dětského autismu je tzv. triáda symptomů: 

- neschopnost vzájemné společenské interakce,

- neschopnost komunikace,

- stereotypně se opakující repertoár zájmů a aktivit (Pipeková et al.,2010).

Pro tyto děti, ve většině případů chlapce, neboť autismus postihuje převážně děti 

mužského pohlaví, je typická trvalá neschopnost v navazování sociálních vztahů. Žijí ve svém 

vlastním izolovaném světě, ve kterém nerozlišují rozdíly mezi předměty a živými objekty. 

K věcem i lidem se chovají stejným způsobem. Nedovedou navazovat sociální kontakty, ani 

projevit citové vazby, podstatu tohoto chování nechápou a ani nedokážou akceptovat, nejsou 

schopné empatie. Neorientují se v sociálních situacích, jejich rozlišování se pohybuje pouze 

v rozmezí mezi obvyklým a novým. Jakákoliv změna v jejich životě, třeba jen v uspořádání 

místnosti, na kterou jsou zvyklé, změny trasy z domova do školy, změny denního režimu 

nebo jen setkání s novou osobou u nich vyvolává silné stresové situace a úzkost, což může 

vyústit až vztekem a agresí. 

Nechápou smysl slov či vět, samotná mezilidská komunikace je pro ně nepochopitelná 

a postradatelná. Při mluvním projevu bývá nápadný nepřirozený přízvuk, zvláštní intonace 

nebo neobvyklý tón hlasu. Pokud se naučí číst, čtenému nerozumí.

Spontaneita je silně omezena, jejich život bývá založen na striktně dodržovaných 

rituálech, které jim dodávají potřebný pocit neměnnosti a tedy jistoty. Často je jejich chování 

doprovázeno pohybovými automatismy, které pravděpodobně fungují jako autostimulace.

Jejich neschopnost generalizovat nabyté zkušenosti je omezuje při učení, nejsou 

zvídavé. To vše souvisí s velmi častým výskytem snížení úrovně rozumových schopností. Až 

75% autistických dětí je postiženo mentální retardací (Vágnerová, 1999).
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2 Vzdělávání dětí s mentálním postižením

„Učení dětí s mentálním postižením má svá specifika, která jsou zcela individuální, 

nejsou však neměnná a je více než žádoucí, aby se jim proces vzdělávání přizpůsoboval. 

V této souvislosti hovoříme o tzv. speciálních vzdělávacích potřebách, které je nutno 

v procesu vzdělávání respektovat a naplňovat.“ (Černá, 2008, str.166)

2.1 Typy škol pro žáky s mentálním postižením

Vzdělávání žáků s mentálním postižením je řízeno školským zákonem č. 561 z roku 

2004. Pro děti s tímto druhem postižení existuje několik typů škol na úrovni základního, 

učňovského a středního vzdělávání. Mimo těchto školních zařízení mohou děti s lehkou až 

středně těžkou mentální retardací a děti s pervazivní vývojovou poruchou být za dodržení 

určitých podmínek začleněny do běžných tříd základních škol, případně středních škol, což se 

týká žáků s poruchou autistického spektra. K takovým podmínkám patří především zajištění 

osobní asistence nebo asistenta pedagoga, kteří se budou na vzdělávání takového žáka 

spolupodílet v rámci školní třídy.

Pro děti s lehkým stupněm mentální retardace je určena základní škola praktická, 

děti se středně těžkou a těžkou mentální retardací jsou vzdělávány v základní škole speciální. 

Po ukončení základního školství se mohou tyto děti dál vzdělávat a vhodnou formou 

připravovat na další život v praktických školách jednoletých či dvouletých a odborných

učilištích. 

Ani děti s hlubokou mentální retardací nejsou ze systému vzdělávání vyloučeny. 

Edukační snahy pak jsou u těchto žáků vedeny především přes možnosti rehabilitace, 

posilováním vnějších stimulů, navozováním příjemné a produktivní atmosféry i využíváním 

bazální stimulace. Snahou je u nich dosáhnout maximálně možné mobility, zvýšit možnosti 

jejich komunikace a zapojit je do života kolem nich tak, jak jejich postižení dovolí.

Ukončením povinné školní docházky, případně ani po absolvování praktické školy 

nebo odborného učiliště, však nutně nemusí být další vzdělávání osob s mentálním postižením 

ukončeno. Naopak, prohlubování a upevňování již dříve nabytých znalostí je u osob 

s mentální retardací žádoucí a může sloužit i jako smysluplné naplňování volného času. Při 

některých základních praktických nebo základních speciálních školách nebo při praktických 
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školách fungují různé večerní školy a vzdělávací kurzy, ve kterých si již dospělí lidé 

s mentální retardací mohou své znalosti rozšiřovat, případně již nabyté upevňovat. Provoz 

takových kurzů nebo večerních škol (na názvu zde nezáleží) je pak hrazen především z grantů 

a jejich zřizovateli jsou různé dobrovolné organizace.  Je jen na škodu, že jejich činnost není 

podchycena legislativně a že takových kurzů a večerních škol není mnoho.   

                                                    

2.2 Speciálně pedagogická diagnostika dětí s mentálním postižením

Pro důslednou a vhodně cílenou edukaci dětí s mentálním postižením je třeba správně 

a co nejdokonaleji zmapovat jejich rozumové možnosti. K tomu účelu slouží pedagogická

diagnostika a speciálně pedagogická centra (dále jen SPC), ve kterých tato diagnostika 

probíhá. Zaměřím se zde především na diagnostiku v období předškolního a školního věku.

Pokud vznikne přímo v rodině nebo jako důsledek lékařského vyšetření podezření, že 

se dítě nevyvíjí tak, jak by v daném věkovém období mělo, je rodičům nebo zákonným 

opatrovníkům doporučeno, aby využili služeb odborníků, kteří se na dané postižení             

(v našem případě mentální) specializují. V předškolním období je třeba diagnostikovat dítě 

s co největší citlivostí, mít na zřeteli určitá specifika tohoto věku, především citovou vázanost 

dítěte na blízké osoby, jeho nejistotu v cizím prostředí, stydlivost, neochotu spolupracovat 

s neznámou osobou, případně i strach a obavy. Také je velmi důležité, aby vyšetření 

probíhalo opakovaně.

Diagnostika dětí s mentální retardací pokračuje i po celé období jejich školní 

docházky, v té době se stává nejdůležitější osobou podílející se na diagnostickém procesu 

učitel. Setkává se s žákem prakticky denně, nejen při jeho vzdělávání, ale i mimo vyučovací 

hodiny, tedy o přestávkách, při mimoškolních akcích apod. Je to tedy on, který může jako 

první zaregistrovat posuny v chování nebo v učení žáka a při případných změnách, ať 

pozitivních, či negativních, pak domluvit ve spolupráci s rodiči nebo zákonnými zástupce 

žáka další diagnostické vyšetření v SPC.  K diagnostikování a psychologickému vyšetřování 

žáka dochází samozřejmě i na přání rodičů, případně je vyvolané požadavkem ošetřujícího 

lékaře a podobně.                    

V psychologické a speciálně pedagogické diagnostice existuje celá řada metod, které 

slouží k jejímu co nejpřesnějšímu provedení. Je to především metoda přímého pozorování, 

kterou lze zahrnout mezi metody hlavní.  Jak jsem již výše uvedla, stává se důležitým 
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pozorovatelem učitel, který žáka velmi podrobně zná a rychle registruje jakékoliv změny 

v chování nebo učení. Pozorování však nemusí provádět jen učitel, pozorovatelem může být i 

psycholog nebo jiná odborně připravená osoba.

Dalším diagnostickým prostředkem je rozhovor. Rozhovor s rodiči a zvlášť s rodiči 

dítěte s mentálním postižením je třeba vést velmi citlivě, jejich obavy o další budoucnost 

dítěte jsou ovlivněny jeho diagnózou a necitlivý přístup by je mohl do určité míry zatvrdit a 

znemožnit další nutnou komunikaci. A vzájemná otevřenost, spolupráce a nutnost 

oboustranné komunikace jsou ve vzdělávání a výchově dítěte s mentální retardací nesmírně 

důležité. Při vedení diagnostického rozhovoru by měli rodiče cítit, že oběma stranám jde o 

nalezení toho nejoptimálnějšího přístupu k dítěti, rozhovor by měl probíhat v klidném a 

nerušeném prostředí. Pokud je takový rozhovor veden s dítětem, je třeba zohlednit míru jeho 

chápání a vyjadřovacích možností, často je takový rozhovor pouze orientační a seznamovací.

Velmi důležitou součástí diagnostiky jsou anamnézy. V osobní anamnéze je 

zmapovaný tělesný a psychický rozvoj dítěte, rozvoj jeho motorických schopností, řeči, kdy a 

jakým způsobem se projevily první komplikace, jak se vyvíjel jeho celkový zdravotní stav, 

jeho zvyky a zájmy atd. Dalším druhem anamnézy je anamnéza rodinná. Jejím 

prostřednictvím jsou zmapovány vztahy v rodině, počet dětí, způsob výchovy, jak přijímají 

sourozenci dítě s mentální retardací, jaké místo dítě v rodině zaujímá apod.  Důležitý podíl 

sehrává i anamnéza školní, která by měla zahrnout vyjádření všech učitelů a výchovných 

pracovníků, kteří s dítětem přicházejí do kontaktu. Anamnézy nám poskytují podrobný pohled 

na diagnostikovaného žáka, na jeho celkový vývoj a rozvoj, postavení v rodině a ve škole, 

ukážou nám, do jaké míry lze počítat s podporou a spoluprácí rodiny a zorientovat se v jeho 

životě mimo školu.

Dotazník jako diagnostickou metodu lze u osob s mentální retardací prakticky 

vyloučit, naproti tomu jsou velmi účinné testy. Slouží vždy k zjištění úrovně v určité oblasti 

jak v pedagogice, ale především v psychologii. Jejich zadávání a vyhodnocování podléhá 

přísným pravidlům a je třeba, aby výsledky v nich dosažené byly správně interpretovány, 

nebyly samoúčelné, ale staly se součástí celkového vyšetření dítěte (Zelinková, 2001).
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2.3 Oblasti speciálně pedagogické diagnostiky

Hlavním cílem při psychologickém a speciálně pedagogickém diagnostikování je 

získat přehled a rozsahu schopností a nedostatků v mentální úrovni sledovaného dítěte. 

Posuzuje se úroveň jeho hrubé a jemné motoriky, grafomotorika a kresba, lateralita, úroveň 

rozumových a komunikačních schopností, sebeobslužných činností a socializačního a 

citového vývoje. Všechny tyto sledované kategorie pak v závěrečném vyhodnocení dají 

podklad k vypracování té nejvhodnější strategie a cesty, jak maximálně využít rozumový 

potenciál diagnostikovaného dítěte a vytyčit vhodné kroky a postupy pro jeho optimální 

edukaci.

Hrubá a jemná motorika vypovídají o pohybových možnostech dítěte, u dítěte 

s mentálním postižením pak rozvoj motoriky závisí na hloubce základní vady a její retardace 

bývá na stejné úrovni jako retardace mentální. Dítě tak bývá omezováno nejen v pohybu po 

daném prostoru, ale i v sebeobslužných činnostech, při manipulaci s předměty a v manuální 

zručnosti vůbec. 

Kresba a grafomotorika u dítěte s mentálním postižením bývá ovlivněna nejen jeho 

rozumovými schopnostmi, ale i úrovní motoriky, především jemné motoriky. Vývoj kresby 

dlouho stagnuje, postup ve vývoji je velmi nepatrný nebo prakticky žádný a úzce opět souvisí 

s hloubkou mentální retardace.

Lateralita souvisí s motorikou a je projevem dominance jedné z mozkových hemisfér. 

Dítě upřednostňuje při činnostech a pohybu vždy jeden z párových orgánů – ruka, noha, oko, 

ucho. Lateralita a její vyhraněnost je chápána jako specifikum dané osoby, jakékoliv snahy o 

její korigování nebo její změnu jsou nežádoucí a mohly by vyvolat celou řadu zbytečných 

komplikací, které by celý edukační proces zhoršily a dítěti by způsobily další nežádoucí 

problémy. Zvláštním typem laterality je tzv. ambidextrie, čili nevyhraněnost, kdy dítě používá 

oba párové orgány v podstatě stejnou měrou, u takového dítěte pak lze přejít k nácviku psaní 

výhradně pravou rukou. Pro oblast speciální pedagogiky a diagnostikování jakýchkoliv 

poruch ve vývoji dítěte je důležitá ta skutečnost, že pokud dítě vykazuje kromě leváctví i 

určitou tělesnou nešikovnost a nerovnoměrnost v mentálních funkcích, pak pravděpodobně 

došlo k časnému poškození levé mozkové hemisféry, která je určující pro praváctví, a její 

funkci převzala hemisféra pravá(Pipeková, 2010).
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Diagnostika rozumových schopností jedince je velmi důležitá při určování dalšího 

postupu vzdělávání a pro správné zařazení dítěte do vhodného typu školy. Úroveň inteligence 

diagnostikuje pouze odborný psycholog, kterému k tomuto účelu slouží standardizované testy. 

Těmito testy lze měřit inteligenci až od tří let věku dítěte, do té doby se využívají 

k ohodnocení vývojové úrovně dítěte vývojové škály. Právě v období diagnostikování 

vývojové úrovně dítěte, je třeba mít na mysli, že jakékoliv postižení nebo dysfunkce, i když se 

primárně netýká úrovně rozumových schopností, se v oblasti vývojového kvocientu projeví 

jako jeho celkové snížení (Pipeková et al., 2010, str.79). V průběhu školní docházky má při 

sledování úrovně rozumových schopností velmi důležitou úlohu pedagog, který právě svou 

pravidelnou činností a každodenním kontaktem s dítětem rozpoznává jeho úspěchy a deficity 

ve vzdělávání a může odborné psychologické vyšetření doporučit.

S úrovní rozumových schopností úzce souvisí úroveň schopností komunikačních. 

Sledování úrovně a kvality řečového projevu dítěte je velmi důležité především v dětství, kdy 

se vytváří správné řečové návyky. Jako u všech nápravných metod, tak stejně i v logopedii je 

velmi nutné a žádoucí zahájit nápravu včas. Dítě by mělo vyrůstat v řečově podnětném 

prostředí, ve kterém napodobuje vhodné vzory a je ke komunikaci podněcováno (hrou, 

četbou, opakováním říkanek, zpěvem apod.). U dětí s mentální retardací souvisí porucha řeči 

s hloubkou mentálního postižení. U lehké mentální retardace se jedná o opoždění o jeden až 

dva roky proti zdravým dětem, slovní zásoba je chudší, stejně jako výrazové prostředky, je 

narušena oblast myšlení a abstrahování. U středně těžké mentální retardace dítě začíná mluvit 

velmi opožděně, časté jsou echolalie a dyslalie, řeč je tedy často nesrozumitelná, jednoduchá, 

agramatická a stereotypní. U těžké mentální retardace se řeč omezuje pouze na vydávání 

základních zvuků, kterými člověk s takovým postižením vyjadřuje své emoce, případně libost 

a nelibost. U hluboké mentální retardace pak takový jedinec pouze vydává neartikulované 

zvuky, aniž by se jimi pravděpodobně pokoušel cokoliv vyjádřit.

U sebeobslužných činností musíme mít na paměti, že se na neschopnosti dítěte se o 

sebe postarat v těch nejzákladnějších úkonech, nemusí vždy nutně podílet jen jeho mentální 

nebo tělesné či smyslové postižení, velký podíl na nesamostatnosti dětí mají především 

rodiče, kteří se snaží, často nevhodně a zcela zbytečně, spoustu těchto úkonů vykonávat za 

dítě. Neuvědomují si, že tak svému dítěti nepomáhají, ale spíš ubližují, nedovolují mu získat 

základní schopnosti a návyky, které bude potřebovat v dalším životě a především 

v socializačním procesu. Je tedy důležité, aby ty úkony, které dítě může zvládnout samo, byly 

ponechány pouze na něm. Je také samozřejmé, že k těmto činnostem bude potřebovat víc času 
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a vynaloží větší námahu než dítě bez postižení a že se tedy k takovému dítěti musí přistupovat 

s klidem, porozuměním a trpělivostí.

Na socializaci a citovém vývoji má rozhodující podíl rodina, ve které dítě vyrůstá. 

Především u dítěte s postižením je důležité, jak je přijímáno vlastní rodinou, jak dokáže jeho 

nejbližší okolí posílit jeho sebevědomí, vypěstovat v něm určitou asertivitu vůči negativním 

reakcím při jeho začleňování do širší společnosti. U dětí s mentálním postižením je toto ještě 

zvýrazněno určitými specifiky v oblasti chování těchto dětí. V důsledku jejich postižení, které 

často souvisí s organickým poškozením mozku, bývají tyto děti často neklidné, snadno 

vzrušivé až vznětlivé, ve svých citech jsou velmi otevřené, protože je nedokážou redukovat 

nebo korigovat svým rozumem. Také u nich často dochází k rychlému zvratu v chování a 

emočním projevu. Bývají silně fixovány na jednu osobu, především na matku, ale často svou 

fixaci zaměří i na osoby, se kterými přicházejí pravidelně do kontaktu, tedy na pedagogy a 

vychovatele, o jejichž přízeň se pak nerady dělí, což může vést ke konfliktům. Dítě 

s mentálním postižením se bude jevit svému okolí jako silný individualista, protože mu 

zpravidla jeho postižení bude bránit v zapojení do širšího kolektivu, spontánně se nebude 

zapojovat do her, bude se neustále z kolektivu vyčleňovat. Pokud bude takové dítě 

integrováno, bude muset být neustále do dění ve třídním kolektivu vtahováno a i přes usilovné 

snahy pedagoga a ostatních zúčastněných, se to nikdy nepodaří v takovém rozsahu, jak je to u 

dětí bez mentálního postižení.       

Svá specifika pak má přístup k dětem, u kterých je mentální retardace „pouze“ 

dominantním postižením. Jedná se o tak zvaná kombinovaná postižení, kdy se k mentální 

retardaci přidružilo ještě postižení smyslové, pohybové nebo somatické. Edukace dětí 

s takovým postižením je pak determinována nejen hlavním, tedy mentálním postižením, ale 

na její konkrétní podobě se pak podílí i míra postižení přidruženého, což v jakékoliv 

kombinaci přináší všem osobám, které se o dítě s takovým postižením starají, tedy i pro 

pedagoga, celou řadu dalších překážek a komplikací (Vítková a kol., 2004).
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3 Rámcový vzdělávací program a školní vzdělávací program

„V souladu s novými principy kurikulární politiky, zformulovanými v Národním 

programu rozvoje vzdělávání v České republice (tzv. Bílé knize) a zakotvenými v zákoně       

č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon), se do vzdělávací soustavy zavádí nový systém kurikulárních dokumentů. 

Kurikulární dokumenty jsou vytvářeny na dvou úrovních – státní a školní. Státní úroveň

v systému kulikulárních dokumentů představují Národní program vzdělávání a rámcové

vzdělávací programy. Národní program vzdělávání vymezuje počáteční vzdělávání jako celek. 

Pro jednotlivé obory vzdělání se vydávají rámcové vzdělávací programy, které vymezují 

rámce vzdělání a jsou závazné pro tvorbu školních vzdělávacích programů, které představují 

školní úroveň. Každá škola si vytváří školní vzdělávací program, podle něhož se uskutečňuje 

vzdělávání na dané škole“ (RVP pro obor vzdělání základní škola speciální, VÚP, 2008, 

str.5).

Rámcové vzdělávací programy (dále jen RVP) a z nich vycházející školní vzdělávací 

programy (dále jen ŠVP)  jsou dokumenty  přístupné odborné i laické veřejnosti. 

3.1 Charakteristika oboru vzdělání na základní škole speciální

Vzdělávání v základní škole speciální je určeno pro žáky se středně těžkým a těžkým 

mentálním postižením, dále pro žáky s autismem a kombinovaným postižením.  Základní 

škola speciální pak takovým žákům umožňuje, aby si ve vhodných podmínkách a za 

odborného speciálně pedagogického vedení osvojovali v rámci svých rozumových schopností 

základní vědomosti, dovednosti a návyky. Cílem je dosáhnout co nejvyššího stupně edukace. 

Hodnocení dosažených výsledků je prováděno slovně.

Vyučovací hodina pak může být rozdělena na několik vyučovacích jednotek, podle 

schopností žáků soustředit se na jednotlivé činnosti.

V základní škole speciální jsou žáci vzděláváni podle dvou vzdělávacích oborů, první 

z nich je určen pro žáky se středně těžkým mentálním postižením, druhý je určen pro žáky 

s těžkým mentálním a kombinovaným postižením a autismem.
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Třídy v základních školách speciálních pak fungují většinou jako tzv. jednotřídky, což 

znamená, že v jedné třídě se vzdělávají žáci různých ročníků.

Po absolvování základní školy speciální, která je desetiletá a člení se pro žáky se 

středně těžkým mentálním postižením na první stupeň, který tvoří 1. až 6. ročník, a druhý 

stupeň, který tvoří 7. až 10. ročník, získává žák základy vzdělání. Dokladem o dosažení 

základů vzdělání je vysvědčení o ukončení desátého ročníku základní školy speciální.

Pro žáky s těžkým mentálním postižením, souběžným postižením více vadami a 

autismem pak není základní škola speciální členěna na první a druhý stupeň                      

(RVP pro ZŠSp,VÚP,2008).

3.2 Cíle vzdělávání pro žáky se středně těžkým mentálním postižením

Veškeré edukační snahy pedagogů na základní škole speciální jsou nasměrovány 

k tomu, aby žák dosáhl v maximální možné míře co nejoptimálnějšího rozvoje své osobnosti a 

tak dosáhl takové úrovně kvality svého života, jak jen mu jeho stupeň a povaha postižení 

dovolí. Výsledkem těchto snah je pak dosažení klíčových kompetencí, které představují 

jakýsi souhrn předpokládaných znalostí, dovedností, schopností a hodnot, které se podílejí na 

uplatňování jedince v dalším osobním rozvoji a při jeho začlenění do společnosti.

Osvojování těchto kompetencí nekončí dosažením základů vzdělání, je to proces 

dlouhodobý, trvající prakticky po celý život. V závěru základního vzdělávání by žák měl 

dosahovat takové úrovně klíčových kompetencí, která odpovídá jeho schopnostem a rámci 

jeho možností (RVP pro ZŠSp, VÚP, 2008).

V rámci speciálního školství určeného pro žáky se středně těžkým stupněm

mentálního postižení se pak jedná o těchto šest klíčových kompetencí :

- kompetence k učení

- kompetence k řešení problémů

- kompetence komunikativní

- kompetence sociální a personální

- kompetence občanské

- kompetence pracovní

(RVP pro ZŠSp,VÚP, 2008)
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K dosažení maximální konečné úrovně těchto kompetencí pak pomáhá devět 

vzdělávacích oblastí, které jsou tvořeny jedním nebo více vzdělávacími obory. Jsou to tyto 

vzdělávací oblasti :

- Jazyková komunikace (Čtení, Psaní, Řečová výchova)

- Informační a komunikační technologie (Informační a komunikační technologie)

- Člověk a jeho svět (Člověk a jeho svět)

- Člověk a společnost (Člověk a společnost)

- Člověk a příroda (Člověk a příroda)

- Umění a kultura (Hudební výchova, Výtvarná výchova)

- Matematika a její aplikace (Matematika)

- Člověk a zdraví (Výchova ke zdraví, Tělesná výchova)

- Člověk a svět práce (Člověk a svět práce)

Pro širší a hlubší osobnostní rozvoj žáků se středně těžkým mentálním postižením pak 

RVP určuje šest tzv. průřezových témat, která se prolínají napříč vzdělávacími oblastmi a 

umožňují propojování jejich vzdělávacích obsahů. Do svých školních vzdělávacích programů 

pak měly školy povinnost zařadit nejméně tři z nich. Jsou to tato průřezová témata :

- Osobnostní a sociální výchova

- Výchova demokratického občana

- Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

- Multikulturní výchova

- Environmentální výchova

- Mediální výchova                                                                           

(RVP pro ZŠSp,VÚP, 2008)

3.3 Cíle vzdělávání pro žáky s těžkým mentálním postižením, postižením 

více vadami a autismem

Jestliže má vzdělávání žáků se středním stupněm mentálního postižení svá výrazná 

specifika, pak jsou tato specifika u žáků s těžkým mentálním postižením, souběžným 

postižením více vadami (kdy se mentální postižení stává postižením dominantním) a 

autismem ještě výraznější. Edukace se zaměřuje především na nácvik a alespoň částečné 

zvládnutí sebeobsluhy, udržování hygieny a zvládnutí samostatnosti při stravování. Jejich 
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vzdělávání vyžaduje nejen jiný obsah a metody práce, ale i speciálně upravené prostřední a

vyučovací podmínky. Střídání výuky, odpočinku a hry musí být pravidlem, z toho důvodu je 

třeba rozčlenit i prostor pro vzdělávání na část pracovní a relaxační. Žáci těchto tříd potřebují 

ještě ve větší míře individuální přístup, vzdělávají se tedy všichni podle IVP. Ke svému učení 

vyžadují klid a soukromí, proto jejich vzdělávání klade větší nároky na úpravu a využívání 

tříd. Často potřebují kompenzační pomůcky, vhodný nábytek a speciální učební pomůcky.

Pro žáky s těžkým stupněm mentálního postižení a souběžným postižením více

vadami a autismem je pak určeno pět elementárních klíčových kompetencí, kterých tito žáci 

mohou dosáhnout pouze s pomocí druhé osoby:

- kompetence k učení

- kompetence k řešení problémů

- kompetence komunikativní

- kompetence sociální na personální

- kompetence pracovní

K jejich dosažení pak směřují tyto vzdělávací oblasti :

- Člověk a komunikace (Rozumová výchova, Řečová výchova)

- Člověk a jeho svět (Smyslová výchova)

- Umění a kultura (Hudební výchova, výtvarná výchova)

- Člověk a zdraví ( Pohybová výchova, Zdravotní tělesná výchova nebo Rehabilitační 

tělesná výchova)

- Člověk a svět práce (Pracovní výchova)

Pro žáky s těžkou mentální retardací, souběžným postižením více vadami a autismem nebyla 

do vzdělávání průřezová témata zahrnuta (RVP pro ZŠSp, VÚP 2008).

3.4 Tvorba školních vzdělávacích programů

Na základě těchto rámcových vzdělávacích programů si pak jednotlivé základní 

speciální školy vytvářely své vlastní školní vzdělávací programy

Na tvorbě ŠVP se v jednotlivých školách podílely skupiny pedagogů, kteří při jejich 

tvorbě vycházeli z vlastních zkušeností a přihlíželi na možnosti svých stávajících i budoucích 
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žáků. Vlastní ŠVP jsou pak pro jednotlivé školy charakteristické, určují její záměry i 

směřování. Je však samozřejmé, že prvořadým úkolem každé školy je dosáhnout stanoveného 

cíle vzdělávání, který je pro daný stupeň školy určený.

Školám byla při tvorbě ŠVP ponechána volnost při výběru názvu jednotlivých 

vzdělávacích oborů, závazné se pak pro ně stalo dodržení minimálních časových dotací 

určených pro dané vzdělávací oblasti a rozvržení disponibilních časových dotací. Ty byly 

určeny především k navýšení počtu hodin u jednotlivých oborů vzdělání, případně mohly být 

využity při tvorbě volitelných předmětů, jejichž obsah musel navazovat na příslušnou 

vzdělávací oblast nebo vzdělávací obor nebo k zařazení předmětů speciálně pedagogické péče 

(logopedická péče, zdravotní tělesná výchova, hippoterapie, canisterapie apod.). Další 

možností jejich využití byla realizace průřezových témat. (RVP pro ZŠSP, VÚP, 2008)

Školám tak byla dána možnost i při dodržení základních učebních osnov se 

vyprofilovat vůči ostatním školám a to především zařazením předmětů speciálně pedagogické 

péče a volitelných předmětů. Stejně tak k určitému odlišení od ostatních škol pomohl i výběr 

různých průřezových témat. Tak se školství zbavilo jakési uniformity v poskytování 

vzdělávání. A týká se to především školství speciálního. I když se pedagogové i na těchto 

školách snaží o globální pojetí základního vzdělávání, přeci jen existuje určité směrování té 

které školy – možnostmi různých kombinací průřezových témat a předmětů speciálně 

pedagogických a volitelných se dal větší prostor pro případné motivování žáka k dalšímu 

vzdělávání nebo pro jeho účelně trávené volnočasové aktivity. A i když je samozřejmě každá 

základní škola speciální již svým posláním a skladbou svých žáků zcela odlišná od ostatních, 

umožnění těchto voleb a výběrů poskytlo prostor pro větší zviditelnění a zatraktivnění těchto 

škol. 
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4 Individuální vzdělávací plány

„Individuální vzdělávací plán je výsledkem cílevědomé a plánovité aktivity, která se 

stává východiskem práce učitele. Nejde o nahodilé nebo formální popisy. Slouží 

k individualizovanému vyučování, hodnocení a využívání nových údajů jako zpětné vazby. 

Podle dosažených výsledků lze plán upravovat. Učitel se tak stává profesionálem, který utváří 

IVP a pracuje podle něj.“ (Zelinková O., 2001, str.173)

I když v naší společnosti má každé dítě otevřenou cestu ke vzdělání, existují přesto i 

tak překážky, které mu brání v tom, aby dosáhlo takového maxima, kterého by dosáhnout 

mohlo. Nemluvím teď o sociokulturním znevýhodnění, o finanční náročnosti, o píli a volních 

vlastnostech. Mám na mysli znevýhodnění, které se týká skupiny našich občanů, kterým 

nemoc, vrozené postižení, porodní komplikace nebo úraz nedovolí, aby se jejich intelekt 

rozvinul do té šíře, ve které by se nacházel, pokud by nedošlo k některé z výše uvedených 

komplikací. Mám na mysli osoby s mentálním postižením. 

Jejich znevýhodnění v edukaci a v následném začleňování do praktického života  

usnadňují individuální vzdělávací plány. Možnost jejich vytváření a především jejich 

využívání v praxi sice klade zvýšené nároky na pedagogy, ale ve svých důsledcích dokáže

žákovi s mentálním postižením pomoci při zdolávání jeho rozumového handicapu.

4.1 Legislativní zajištění tvorby individuálních vzdělávacích plánů

Děti, které tuto zvýšenou péči potřebují, jsou ve školském zákoně č. 561/2004 Sb.      

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, označovány 

jako osoby, děti nebo žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. Vyhláška MŠMT ČR 

č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami 

a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných pak stanovuje další podmínky pro tvorbu a 

využívání individuálních vzdělávacích plánů. Žáky, kteří tyto speciální vzdělávací potřeby 

mají, dělíme na:

- žáky se zdravotním postižením – zrakovým, sluchovým, tělesným nebo mentálním, 

s vadami řeči, s více vadami, s autismem, se specifickými poruchami učení nebo 

chování závažnějšího charakteru.
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- žáky se zdravotním znevýhodněním – jedná se o zdravotní oslabení, dlouhodobou 

nemoc nebo lehčí zdravotní poruchy vedoucí k poruchám učení nebo chování, které 

vyžadují zohlednění při vzdělávání (např. děti trpící cukrovkou, epilepsií, závažnými 

oslabeními imunitního systému, astmatem, alergiemi).

- žáky se sociálním znevýhodněním (např. z rodin s nízkým sociokulturním postavením, 

ohrožené sociálně patologickými jevy, děti s nařízenou ústavní nebo ochrannou 

výchovou, z cizojazyčného prostředí – např. děti přicházející v rámci migrace ze 

zahraničí, dále i děti s postavením azylanta nebo účastníka řízení o udělení azylu na 

území ČR).

V paragrafu 18 školského zákona č. 561/2004 se pak hovoří o tom, že ředitel školy 

může s písemným doporučením školského poradenského zařízení povolit nezletilému žákovi se 

speciálními vzdělávacími potřebami nebo s mimořádným nadáním na žádost jeho zákonného 

zástupce a zletilému žákovi nebo studentovi se speciálními vzdělávacími potřebami nebo 

mimořádným nadáním na jeho žádost vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu. Ve 

středním vzdělávání nebo vyšším odborném vzdělávání může ředitel školy povolit vzdělávání 

podle individuálního vzdělávacího plánu i z jiných závažných důvodů.

Další možnosti úpravy učebního plánu či povolení vzdělávání podle individuálních 

vzdělávacích plánů pak upravuje § 50 pro žáky základního školství, pro žáky středního  

školství pak § 67 uvedeného zákona.  Okruh žáků se speciálními vzdělávacími potřebami pak 

je stanoven v § 16 školského zákona (viz výše). V § 50 se hovoří o tom, že ředitel školy může 

ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka na žádost jeho zákonného zástupce 

zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu; zároveň určí náhradní způsob vzdělávání 

žáka v době vyučování tohoto předmětu. Dále je zde uvedeno, že žákovi, který se nemůže pro 

svůj zdravotní stav po dobu delší než dva měsíce účastnit vyučování, stanoví ředitel školy 

takový způsob vzdělávání, který odpovídá možnostem žáka, nebo mu může povolit vzdělávání

podle individuálního vzdělávacího plánu podle § 18. Zákonný zástupce žáka je povinen 

vytvořit pro stanovené vzdělávání podmínky (Zákon č. 561/2004). Pro žáky středních škol je 

tato problematika řešena obdobně, v těchto případech může ředitel školy ze závažných, 

zejména zdravotních důvodů žáka uvolnit z jakéhokoliv předmětu nebo ho z něho nehodnotit, 

kromě předmětů rozhodných pro odborné zaměření studia.

Závěrem lze tedy říci, že podle individuálních vzdělávacích plánů mohou být 

vzděláváni žáci mimořádně nadaní, dále žáci se zdravotním postižením, zdravotním nebo 
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sociálním znevýhodněním a žáci, kteří pro svůj zdravotní stav nemohou po dobu delší než dva 

měsíce řádně navštěvovat školu. Částečné uvolnění z výuky předmětů lze povolit z blíže 

neurčených, ale závažných důvodů, ředitel školy pak určí náhradní způsob vzdělávání.

4.2 Obsah a tvorba individuálních vzdělávacích plánů

Vyhláška MŠMT ČR č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními 

vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných pak vymezuje v § 16, 

že se individuální vzdělávací plán pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami stanoví 

v případě potřeby především pro žáka individuálně integrovaného, žáka s hlubokým 

mentálním postižením, případně také pro žáka skupinově integrovaného nebo pro žáka 

speciální školy.

Individuální vzdělávací plán vychází ze školního vzdělávacího programu dané školy,  

závěrů speciálně pedagogického vyšetření, případně psychologického vyšetření školským 

poradenským zařízením, popřípadě doporučení registrujícího praktického lékaře pro děti a 

dorost nebo odborného lékaře nebo dalšího odborníka, a vyjádření zákonného zástupce žáka 

nebo zletilého žáka. Stává se tak závazným dokumentem, na jehož základě je zajištěna 

edukace žáka se speciálními vzdělávacími potřebami. Tento plán se pak stává součástí 

dokumentace žáka.

Touto vyhláškou je určeno, že individuální vzdělávací plán obsahuje :

- údaje o obsahu, rozsahu, průběhu a způsobu poskytování individuální speciálně 

pedagogické nebo psychologické péče žákovi včetně zdůvodnění,

- údaje o cíli vzdělávání žáka, časové a obsahové rozvržení učiva, včetně případného 

prodloužení délky středního nebo vyššího odborného vzdělávání, volbu 

pedagogických postupů, způsob zadávání a plnění úkolů, způsob hodnocení, úpravu 

konání závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek nebo absolutoria,

- vyjádření potřeby dalšího pedagogického pracovníka nebo další osoby podílející se na 

práci se žákem a její rozsah; u žáka střední školy se sluchovým postižením a studenta 

vyšší odborné školy se sluchovým postižením se uvede potřebnost nezbytných 

tlumočnických služeb a jejich rozsah, případně další úprava organizace vzdělávání,
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- seznam kompenzačních, rehabilitačních a učebních pomůcek, speciálních učebnic a 

didaktických materiálů nezbytných pro výuku žáka nebo pro konání příslušných 

zkoušek,

- jmenovité určení pedagogického pracovníka školského poradenského zařízení, se 

kterým bude škola spolupracovat při zajišťování speciálních vzdělávacích potřeb žáka,

- návrh případného snížení počtu žáků ve třídě běžné školy, kde se žák vzdělává,

- předpokládanou potřebu navýšení finančních prostředků,

- závěry speciálně pedagogických, případně psychologických vyšetření.

Dále je v uvedené vyhlášce určeno, že individuální vzdělávací plán je vytvořen 

zpravidla před nástupem žáka do školy, nejpozději pak jeden měsíc po nástupu žáka (týká se 

žáka integrovaného v běžné škole) nebo po zjištění speciálních vzdělávacích potřeb žáka. 

Individuální vzdělávací plán může být doplňován a upravován v průběhu celého školního 

roku podle potřeby.  Za zpracování individuálního vzdělávacího plánu odpovídá ředitel školy 

a je vypracováván ve spolupráci se školským poradenským zařízením a zákonným zástupcem 

žáka nebo zletilým žákem, kteří jsou s jeho zněním ředitelem školy seznámeni a tuto 

skutečnost potvrdí svým podpisem. Školské poradenské zařízení sleduje a dvakrát ročně 

vyhodnocuje dodržování postupů a opatření stanovených v individuálním vzdělávacím plánu 

a poskytuje žákovi, škole i zákonnému zástupci žáka poradenskou podporu. 

I když je zákonné opatření o vytváření a využívání individuálních vzdělávacích plánů

vypracováno velmi podrobně, nikde není stanovena jeho přesná struktura a podoba. Každá 

škola si vytváří svou vlastní podobu IVP, která se pak zpravidla stává pro danou instituci 

závaznou.
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5 Praktické využití individuálních vzdělávacích plánů 

„Vzdělávání chápeme jako proces, jehož výsledkem je vzdělání, vzdělavatelnost jako 

schopnost být vzděláván. Vzdělávání je ve své podstatě učením. Proces učení je tedy možno 

chápat také jako proces vzdělávání. Učením získává jedinec zkušenosti, které ovlivňují kvalitu 

jeho života. Učení vede k přizpůsobování jedince jeho prostředí a nemá žádné hranice. Proto 

je učení přístupno každému dítěti, ovšem v rozmanitých podobách, formách, intenzitě i 

obsahu, jimž se přizpůsobuje vzdělávání“(Černá a kol., 2008, str.166).

Jak je uvedeno ve školském zákoně č. 561/2004 Sb., jsou individuální vzdělávací 

plány určeny mimo jiné i pro žáky speciálních škol a dalších institucí, které se edukací žáků 

s mentálním postižením zabývají na úrovni učňovského nebo středního školství. V další části 

mé bakalářské práce bych chtěla ukázat, jak se individuální vzdělávací plány využívají v praxi 

a jakou konkrétně plní úlohu na úrovni základní školy speciální.

5.1 Organizace a uspořádání Základní školy speciální v Praze 10, 

Chotouňská 476

Pracuji jako vychovatelka ve Střední škole, Základní škole a Mateřské škole v Praze 

10, Chotouňská 476. Škola poskytuje základní vzdělání dětem se středně těžkým a těžkým 

mentálním postižením a dětem s autismem, zároveň je její součástí Praktická škola jednoletá a 

nemocniční škola při Fakultní nemocnici Královské Vinohrady. Naše škola je také fakultní 

školou Pedagogické fakulty University Karlovy.

Žáci naší školy jsou vzděláváni podle Školního vzdělávacího programu SŠ, ZŠ a MŠ 

v Praze 10, Chotouňská 476, který vznikl na základě Rámcového vzdělávacího programu pro 

obor vzdělání základní škola speciální,  a byl vytvořen pro žáky se středně těžkou a pro žáky 

s těžkou mentální retardací.

V současné době dochází do základní školy 48 dětí, z toho jedenáct dívek, a jsou 

vzdělávány v osmi třídách. Školu navštěvuje 34 žáků s diagnostikovaným dětským autismem, 

zbývající počet tvoří žáci s Downovým syndromem a žáci s deficitem rozumových schopností 

na základě jiných diagnóz.
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Třídy jsou uspořádány tak, aby vyhovovaly vzdělávání žáků s mentálním postižením. 

Kromě učební části, kterou ve třídě zpravidla tvoří pracovní boxy, mají část odpočinkovou    

(u některých tříd to jsou zvlášť upravené relaxační místnosti), která je určena k hrám a 

pohybovým aktivitám nebo je využívána vychovateli či asistenty pedagoga, kteří 

zaměstnávají zbývající skupinku žáků, pokud se učitel zabývá některým z dětí individuálně.

Kromě vyučovacích tříd škola disponuje malou tělocvičnou, případně mohou žáci 

s pedagogy navštěvovat smluvně zajištěnou klasickou tělocvičnu v blízkém odborném učilišti. 

V naší tělocvičně kromě hodin tělesné výchovy probíhá jednou týdně canisterapie a také 

hudební kroužek. Žákům je k dispozici dobře vybavená počítačová učebna s připojením na 

internet. Kromě této učebny je ještě v každé třídě umístěn minimálně jeden počítač. Vyšší 

ročníky mají k dispozici cvičnou kuchyňku, vybavenou běžnými elektrospotřebičemi. Všem 

třídám pak slouží keramická dílna s pecí.

Protože škola vznikla přebudováním bývalé mateřské školy, nemá dostatek volných 

prostorů a její zázemí je poměrně stísněné a z toho důvodu nemohla být bezbariérově 

upravena, proto naši školu nemohou navštěvovat žáci s kombinovaným pohybovým 

postižením.

Škola má vlastní školní kuchyni a jídelnu. V budově také sídlí speciálně pedagogické 

centrum. Dvě třídy praktické školy se nachází ve druhém patře budovy, která vznikla jako 

nástavba na budovu původní před dvanácti lety.

Vzhledem k tomu, že má škola vlastní velkou zahradu a přímý vstup do sousedního 

Malešického parku, mají děti velký prostor i pro volnočasové aktivity v klidném a bezpečném 

prostředí. Zahrada není využívána jen pro tělovýchovné akce, tráví zde za vhodného počasí 

odpoledne i děti ze školní družiny, případně se zde věnují žáci pěstitelským činnostem 

v rámci pracovní výchovy. K dispozici mají i skleník.

Kromě již zmíněného hudebního kroužku mohou žáci v odpoledních hodinách 

navštěvovat ještě keramický kroužek a kroužek atletický.
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5.2 Tvorba a příklady využití individuálních vzdělávacích plánů v ZŠ 

speciální v Praze 10, Chotouňská 476

Z uvedeného počtu 48 žáků je celkem patnáct vzděláváno na základě individuálních 

vzdělávacích plánů vytvářených v souladu se Školním vzdělávacím programem SŠ, ZŠ a MŠ 

Chotouňská.

K přechodu žáka na individuální vzdělávání dochází až po vzájemné diskuzi mezi 

pedagogy, kteří s žákem přicházejí do styku ať již při samotném vyučování, nebo v době 

mimoškolní, především ve školní družině. Je tím zajištěný komplexní pohled na chování a 

projevy žáka. Rozhodné slovo má však samozřejmě ten pedagog, který se na jeho vzdělávání 

podílí nejvíce, tedy třídní učitel,  případně vychovatel.

V podmínkách speciálního školství se nedají srovnávat počty dětí vzdělávaných podle 

IVP za daná období. Počty těchto plánů se mění podle složení a schopností žáků, kteří se 

v dané škole a v danou dobu vzdělávají. Mohu však konstatovat, že s přechodem na ŠVP 

ubylo množství IVP u žáků se středně těžkým mentálním postižením v nižších ročnících. 

Požadavky na jejich vzdělávání jsou zpočátku kladeny velmi mírně a nároky na děti stoupají 

pozvolna. Učitelé školy dbali při tvorbě ŠVP na to, aby byl dětem poskytnut dostatečně široký 

prostor pro zvládnutí základů trivia, neboť velká část našich žáků ani po absolvování                            

základní školy speciální nepřesáhne v nabývání znalostí tuto hranici.

Zcela jiná situace však nastává s přibývajícími ročníky, kdy se učivo začíná postupně 

rozšiřovat a vzdělávací obory se začínají zaměřovat na takové okruhy, které se stávají pro 

děti se středně těžkým mentálním postižením hůře rozumově uchopitelné (např. základy 

fyziky, chemie, přírodopisu, dějepisu apod.). Stejně tak narůstá náročnost v českém jazyce a 

matematice. Ani přesouvání a navyšování časové dotace na jednotlivé vzdělávací obory 

využitím disponibilních hodin nemůže situaci upravit. Žáci dokážou udržet pozornost a účelně 

se tedy vzdělávat jen několik prvních hodin. Výrazně nepomáhá ani střídání aktivit, členění 

vyučovacích hodin na pracovní a odpočinkové činnosti. Vždy nastane situace, kdy je dávka 

denní schopnosti žáka udržet pozornost vyčerpaná, překročit tuto hranici je obtížné, ne-li 

nemožné. A nebylo by to ani účelné a rozumné. Zvyšování nároků vyvolává únavu, pocit 

nejistoty, stres a vzniká nebezpečí nežádoucích reakcí. Pedagog, který své žáky dobře zná, ví, 

kde tato hranice leží. Není dána pevně a striktně, je velmi pohyblivá. Stejně tak nelze žádným 

způsobem překonat hranici, která je dána mentální kapacitou daného žáka.



32

Rámcový vzdělávací program a ŠVP s takovou situací samozřejmě počítají, každý 

očekávaný výstup ze vzdělávacího oboru je uveden formulací „žák by měl“.  Ani učivo 

základních škol není plánováno pro žáky průměrné nebo podprůměrné, výstupy se vždy 

srovnávají s jakýmsi „ideálním“ žákem. Ve speciálním školství tomu není jinak, jen ti méně 

schopní mohou ve svém vzdělávání naplno pokračovat díky IVP. 

S nárůstem obtížnosti a rozšiřujícím se obsahem ŠVP stoupá i počet žáků, kteří 

zaostávají, ztrácí kontakt s učivem a i výrazná a prakticky trvalá pomoc učitele již přestává 

plnit svůj účel. Není totiž nikde dána hranice toho, kdy má ještě v edukaci žáka výraz „s

pomocí“ nebo „s trvalou pomocí“ smysl. V určité chvíli již není žák schopný se jakýmkoliv 

způsobem na uchopení daného úkolu podílet. Výraz uchopení není překlepem, jde spíš o 

situaci, kdy žák ještě dokáže sledovat výklad učitele, ale už se sám nedokáže na zvládání 

úkolu ani minimálně spolupodílet. Pokud už nezvládá ani toto sledování, musí nutně dojít ke 

změně v přístupu, aby samo vzdělávání neztrácelo svůj význam. Tedy k nastavení dalšího 

vzdělávání pomocí individuálních vzdělávacích plánů.

5.3 Individuální vzdělávací plány žáků se středně těžkým a těžkým stupněm 

mentální retardace

Na ukázku, jak se od sebe liší individuální vzdělávací plány pro žáka se středně těžkou 

mentální retardací a s těžkou mentální retardací ve své práci uvádím IVP dvou žáků jedné 

třídy. Oba navštěvují 9. ročník základní školy speciální a jsou přibližně stejně staří. Jména a 

data narození jsou pozměněna, skutečnosti odpovídají diagnózy a samozřejmě skladba IVP. 

Už na první pohled se tyto IVP od sebe liší konkrétními předměty a vzdělávacími 

okruhy a  obsahem.

V obou případech jsou individuální vzdělávací plány vypracovány rámcově, nejsou 

rozpracovány do jednotlivých kroků, nejsou vyjmenovávány učebnice a učební pomůcky, to 

vše je následně rozpracováváno v přípravách učitelů na jednotlivé hodiny. Trochu jiná je 

situace u žáků integrovaných, kde se nepředpokládá, že každý z pedagogů je zároveň 

odborníkem v oboru speciální pedagogiky, jak je tomu na základních školách speciálních.

Nejprve uvádím příklad IVP žáka se středně těžkým mentálním postižením. 

Individuální vzdělávací plán je vypracován pouze na ty předměty, jejichž plnění již žák
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nezvládá ani s trvalou pomocí. V ostatních předmětech je žák naprosto orientovaný, je velmi 

sociálně zdatný, s dobrou pamětí a schopností si vštípené dlouhodobě pamatovat. Obtíže 

nastávají u předmětů Český jazyk a Matematika.

Individuální vzdělávací plán Jana  Nováka

Jan Novák (18. 12. 1996)

9. rok školní docházky

IVP je vypracován pro tyto předměty :

- Český jazyk

- Matematika

IVP je vypracován na základě rozhodnutí ředitele školy CJ – CHOT 01/01/2010,                    

ze dne  01. 01. 2010 .

Dg. :středně těžká mentální retardace                                                                                                                      

        projevy atypického autismu a dyspraxie

Poslední psychologické vyšetření bylo provedeno dne 01.01.2010 v SPC Praha 10, 

Chotouňská 476, vyšetření provedla PhDr. Anna Nová.

IVP je vypracován v souladu se Školním vzdělávacím programem SŠ, ZŠ a MŠ v Praze 10, 

Chotouňská 476, čj. 100/2009.

Český jazyk

- nácvik psaní vlastního jména 

- opisování krátkých textů

- skládání slabik a slov (hůlkové písmo)

- četba jednoduchého textu

- poslech a reprodukce krátkých textů (pohádky, povídky)
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Matematika

- sčítání a odčítání v oboru do 6

- rozklad čísel s pomocí do 10

- orientace v čase, užívání hodin, rozvržení denního režimu

- číselná řada 1-10 (doplňování čísel)

- rozpoznávání nominální hodnoty mincí

IVP   vypracovala  třídní  učitelka Jana Nová …………………  ( podpis)

Zákonný  zástupce :   ………………..  ( podpis )               Datum:  01. 01. 2010

U žáka se středně těžkou mentální retardací lze s přibývajícími ročníky vypozorovat 

v IVP určité změny, které často bývají pozitivní tím, jak individuální přístup napomáhá 

většímu rozvoji tam, kde by tempo v učení srovnatelné s ostatními žáky žádný pokrok 

nedovolovalo. Pro srovnání uvádím IVP tohoto žáka (již pouze v uvedených předmětech 

český jazyk a matematika) v 6. a 7. ročníku.

IVP výše uvedeného žáka v 6. ročníku:

Český jazyk

- procvičování četby písmen a slabik (hůlkové písmo)

- procvičování psaní hůlkovým písmem (opis)

- skládání slabik 

Matematika

- počítání v oboru do 5 (sčítání, odčítání)

- nácvik číselné řady 1-10

- rozklad čísel v boru do 5

- nácvik pojmu věší a menší 

Protože během školního roku došlo u žáka k posunu, byl jeho IVP upraven a sice 

nepatrně, ale přeci zvýšena náročnost na něj kladená.
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IVP výše uvedeného žáka v 7. ročníku:

Český jazyk

- nácvik psaní vlastního jména (opis)

- skládání slov ze slabik

- četba jednoduchých vět

Matematika

- počítání v oboru do 5 (sčítání, odčítání)

- číselná řady 1-10, sestupná řada

- rozklad čísel v oboru do 5

- určování pojmu větší, menší, grafické znázornění

Z uvedených textů je patrné, že postup ve vzdělávání žáka je velmi pomalý, ale i když 

nepatrně, stále se projevuje. Individuální zaměření a péče plní svůj účel. Očekávat výrazný 

posun ve zvládání učiva u žáka se středně těžkou mentální retardací nelze, snaha může být 

sebevětší, výsledek je stále determinován mentální kapacitou a jeho schopnostmi.

U žáků s těžkým mentálním postižením často nedochází k žádnému nebo pouze 

nepatrnému pokroku, ale i v těchto případech plní IVP svoji roli, možná jen částečnou, ale 

jsou pro učitele a vychovatele, kteří se u žáka v průběhu dne střídají, vlastně jakýmsi 

vodítkem, které určuje, kam žáka směřovat, v které oblasti leží jeho přednosti a ve které má 

nedostatky. Pomáhají tak těmto dětem účelně trávit nejen hodiny vzdělávání, ale i odpočinku 

ve školních družinách a pokud je dobrá spolupráce i s rodinným zázemím, pak jsou vodítkem 

i pro rodiče, kteří tak mohou jejich volný čas na základě IVP vhodně upravovat a plánovat.

Pro porovnání, jak se liší IVP vypracovávané na základě ŠVP určeného pro středně 

těžké mentální postižení a ŠVP určeného dětem s těžkým mentálním deficitem následně 

uvádím IVP žáka s těžkým mentálním postižením. Jak jsem již uvedla výše, oba žáci 

navštěvují stejný ročník základní školy speciální.
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Individuální vzdělávací plán Jana Dvořáka

Jan Dvořák ( 18 . 12. 1996)

9. rok školní docházky

IVP je vypracován na základě rozhodnutí ředitele školy CJ – CHOT 01/01/0000                     

ze dne 1.1.2010.

Dg. : těžká mentální retardace

         symptom.pervaz.vývoj.poruchy

Poslední psychologické vyšetření bylo provedeno dne 01.01.0000 v SPC Praha 10, 

Chotouňská 476, vyšetření provedla PhDr. Anna Nová.

IVP je vypracován v souladu se Školním vzdělávacím programem SŠ, ZŠ a MŠ v Praze 10, 

Chotouňská 476, č.j. 100/2009.

Smyslová výchova

Rozvoj zrakového vnímání

- stimulace očního kontaktu

- sledování pohybu předmětu

- sebepozorování v zrcadle, práce s fotografií

- poznávání osob a dětí ve třídě                                              

Rozvoj sluchového vnímání

- poslech hudby

- otáčení za zvukem

- reakce na jméno, oslovení, zavolání



37

Rozvoj hmatového vnímání

- dotyková terapie, reakce na dotyk

- stimulace konečků prstů, masáže prstů a dlaní

Prostorová orientace

- orientace ve třídě

- orientace ve škole

- plnění jednoduchých pokynů (pojď sem, odnes do …, přines nebo podej z … apod.)

Rozvoj čichového a chuťového vnímání

- rozlišování vůní (libé, nelibé)

- rozlišování chutí (sladké, hořké, slané, kyselé)

Rozumová výchova

- uvědomování si vlastní identity

- reakce na oslovení

- poznávání osob z nejbližšího okolí (kde je…, běž k …)

- rozpoznávání předmětů z nejbližšího okolí ( přines…., podej…, odnes…, ukaž …)

- odpoutávání od stereotypních činností

- nácvik koncentrace pozornosti

- uchopování předmětů různých tvarů a povrchů

- čmárání na papír

Řečová výchova

- sdělení přání, potřeby

- procvičování pohybů rtů a jazyka

- napodobování zvuků („zpěv“,hlasy zvířat, zvuky předmětů apod.)

Hudební výchova

- poslech hudby, dětských a lidových písní

- rytmizace říkadel

- využívání relaxační hudby
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Výtvarná výchova

- nácvik správného úchopu tužky

- čmárání na papír (pastelky, voskovky, barevné křídy)

- práce s prstovými a tiskacími barvami, s temperou

- práce s modelínou

Pohybová výchova

- procvičování samostatné chůze do a ze schodů

- stoj na jedné noze

- polohování na rehabilitačním míči

Pracovní výchova

- rozvoj jemné motoriky

- svlékání a oblékání svetru

- zouvání a obouvání bot

- nácvik činností spojených s osobní hygienou (mytí rukou, čistění zubů, česání)

- práce s modelínou, keramickou hlínou

- zapojování do běžných denních pracovních činností

IVP vypracovala třídní  učitelka Jana Nová ………………… (podpis)

Zákonný zástupce : ……………….. (podpis)                   Datum : 01.01.2010

Jak bylo uvedeno výše, zůstává individuální vzdělávací plán žáka s těžkým mentálním

postižením prakticky neměnný po celou dobu jeho využívání. Pokrok ve vzdělávání bývá 

pomalý a jen těžce uchopitelný. A i pokud se pokrok projeví, nelze získanou dovednost ze 

vzdělávání vyloučit. Jestliže nutnost opakování a upevňování již získaného platí u žáka se 

středně těžkým stupněm mentálního postižení, pak u žáka s těžkým stupněm platí 

několikanásobně. Zůstává tedy součástí IVP i v dalším období, nestává se prioritou, ale 

z plánu ho vyloučit nelze.
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Závěr

Každý byť sebenepatrnější krůček k samostatnosti a vyšší socializaci je úspěchem.     

A ti, kteří se na takovém úsilí podílejí a dokážou se z jeho výsledků radovat, jako by to byly 

úspěchy a kroky jejich vlastní, vracejí pojmům pedagog či učitel jejich původní sílu a rozměr. 

A ve speciálním školství snad ještě výrazněji. Vzdělávání či učení je proces nelehký, pokud se 

navíc pedagogovým snahám staví do cesty jeho snažení žákův handicap, ať již pramení 

z postižení tělesného, smyslového, rozumového nebo je jeho příčinou jen to, že se žák narodil 

v nevhodnou dobu na špatném místě, je jeho úsilí ještě víc zkomplikováno. 

I když jsou individuální vzdělávací plány určeny především pro žáky integrované, je 

zcela zřejmé, že mají své místo a opodstatnění i v základních školách speciálních a to i přes 

to, že jsou tyto školy koncipované přímo pro žáky s mentálním postižením, dokonce 

s takovým stupněm postižení, který býval v dobách dřívějších s pojmem vzdělávání 

neslučitelný. Učitel, který žáka vzdělává podle individuálního vzdělávacího plánu je zároveň 

tím odborníkem, který se na jeho tvorbě přímo podílí, stejně tak přebírá částečně i funkci 

diagnostika, neboť nejlépe při každodenním styku může posoudit, zda se vzdělávání podle 

IVP u daného žáka osvědčuje, nebo zda je problematika jeho stagnace způsobena jinými 

faktory, než nezvládáním učiva. 

I když se v zákonných opatřeních a odborných publikacích  ponejvíce uvádí potřeba 

integrace žáků s mentálním postižením mezi zdravou populaci, musí se takový krok vždy 

dobře zvažovat. Ne každé dítě je k integraci vhodné a často se stává, že se i ty nejlepší 

integrační snahy zvrtnou a tito žáci pak přecházejí do základních škol praktických nebo do 

základních škol speciálních. Stejně tak nelze individuální vzdělávací plány využívat pouze u 

žáků integrovaných, praxe přesvědčuje o něčem zcela jiném. Své místo mají IVP i v základní 

škole speciální.

Jak jsem se pokusila shrnout, předchází účelnému vytvoření a využívání 

individuálního vzdělávacího plánu mnoho důležitých a nutných kroků. Od přesného 

diagnostikování postižení, přes správnou speciálně pedagogickou diagnózu a kvalifikovaný 

výběr a zacílení vzdělávání až k zákonným opatřením, která zaručí, že takový způsob 

vzdělávání bude dítěti umožněn. Teprve po všech těchto krocích může dojít k té činnosti, ke 

které veškerá práce a snaha směřovala – k vlastnímu využití individuálních vzdělávacích 

plánů tam, kde je třeba .
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