
Stupně podpůrných opatření 
 

I. stupeň podpůrných opatření vždy navrhuje a poskytuje škola. 

 

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. 

Podmínky k zajištění podpůrných opatření 1. st 

- Zpracování plánu pedagogické podpory (PLPP) 

- Pravidelné konzultace pedagogických pracovníků a vyhodnocování zvolených postupů 

- Materiální podpora se poskytuje podle podmínek školy 

- Prostředky pedagogické podpory žáka, zejména didaktické úpravy průběhu vyučování a práce 

s učivem. 

Bez normované finanční náročnosti. 

 
II. -V. stupeň podpůrných opatření navrhuje a metodicky provází v jeho naplňování školské 

poradenské zařízení (PPP, SPC).  

 

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

poradenského zařízení s informovaným souhlasem zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka. 

Podpůrná opatření specifikují vybrané druhy podpůrných opatření, které mohou pedagogové uplatnit ve 

výuce s cílem podpořit vzdělávání žáka zejména změnou pedagogických postupů -jedná se především 

o úpravy metod výuky, didaktické postupy a úpravy ve formulaci kritérií a volbě způsobu hodnocení 

žáka, případně o změny žákových strategiích učení a v odůvodněných případech pak také úpravy obsahů 

vzdělání a výstupů ze vzdělání. 

Členění konkrétních podpůrných opatření do stupňů, pravidla jejich použití a normovaná finanční 

náročnost podpůrných opatření druhého až pátého stupně jsou stanoveny v příloze č. 1 Vyhlášky č. 

27/2016 Sb. 

 

Podmínky k zajištění podpůrných opatření pro II.- V. stupeň obecně 

- doporučení školského poradenského zařízení,  

- pracovník školského poradenského zařízení odpovědný za komunikaci se školou, 

- v případě potřeby osoba odborně disponovaná poskytující škole konzultace ke vzdělávání 

nadaných žáků; 

- spolupráce s rodinou a případně dalším subjektem pro naplňování podpory žáka (školská 

zařízení, která se podílejí na vzdělávání žáka), 

- zařazení žáka do speciálně pedagogické nebo pedagogické intervenční péče podle kombinace 

obtíží žáka a podmínek školy a organizované školou nebo některým školským zařízením (školní 

družina, školní klub, středisko volného času, domov dětí a mládeže). 

- podpora práce pedagogického pracovníka asistentem pedagoga, případně školním 

psychologem, speciálním pedagogem.  

V případě ukončení poskytování podpůrného opatření je povinností školského zařízení tuto skutečnost 

oznámit zákonnému zástupci žáka nebo zletilému žákovi a škole.   

 

Normovaná finanční náročnost  se stanoví pro jednotlivá opatření, pokud nejsou již hrazena na základě 

jiných právních předpisů. 

 


