
Dodatek ke školnímu řádu upravující studium žáků s IVP 

Tento dodatek stanoví  pravidla pro docházku, úpravu forem, obsahu a hodnocení výsledků a další 

konkrétně  určená pro žáky se specifickými potřebami, kteří studují s využitím individuálního 

vzdělávacího plánu. 

1. Docházka 

 Povinnost pravidelné školní docházky platí i pro žáky s IVP – pokud jim to umožní jejich 

zdravotní stav (či jiné okolnosti, které vedly k tomu, že žák studuje dle IVP). 

 Každá absence žáka musí být jeho zákonným zástupcem (nebo v případě plnoletého žáka jím 

samým) omluvena  do tří dnů od jejího začátku třídnímu učiteli. V případě, že není možné 

předat osobně omluvný list, postačí jako omluva mail třídnímu učiteli. Povinnost dokládat 

absenci lékařským či jiným potvrzením je posuzována individuálně vedením školy. 

 V případě, že absence nebude v termínu omluvena, bude se další postup řídit školním řádem. 

 Pro žáky s IVP neplatí limit 20% odchyběných vyučovacích hodin (z hodin reálně odučených 

za klasifikační období),  který by neměl být překročen pro umožnění klasifikace. 

2. Úprava forem, obsahu a hodnocení výsledků vzdělávání 

 Školní vzdělávací program je závazný i pro žáky s IVP. Učitel ale na základě doporučení 

odborného pracoviště upraví pro takového žáka formu vzdělávání způsobem, který je v IVP 

popsán.  Šíři a hloubku učiva přizpůsobí pedagog individuální situaci žáka – může tak dojít 

k tomu, že žák s IVP má k dané oblasti učiva méně konkrétních znalostí  než jeho spolužáci 

vzdělávaní běžným způsobem (a přesto ho pedagog může dle svého uvážení a s přihlédnutím 

ke zdravotnímu stavu žáka hodnotit  stejnou známkou). 

 Žák s IVP může být hodnocen celou klasifikační škálou (výborný – nedostatečný). V případě 

nedostatečných podkladů pro klasifikaci (bez ohledu na to, zda situace vznikla jeho 

zdravotním stavem, nebo zanedbáním povinností) může být i neklasifikován. (Jestliže není 

možné získat podklady pro klasifikaci, může žák přerušit studium či opakovat ročník). 

Ohledně organizace doplňkových zkoušek se postupuje dle školního řádu. 

 Požadavky na zvládnutí učiva stanovené v IVP (počet a forma testů či zkoušení i dalších 

výstupů, jako jsou referáty, prezentace, eseje atd.) je žák povinen splnit do těchto termínů: 

10.11., 10. 1., 20.3., 30.5.. Pokud to jeho zdravotní stav aktuálně neumožňuje, může tyto 

požadavky splnit nejpozději do konce pololetí - v opačném případě nebude klasifikován.  

3. Předávání informací – komunikace mezi  školou a rodinou 

 Zákonný zástupce žáka (popřípadě plnoletý žák) je povinen pravidelně informovat školu 

(třídního učitele a výchovného poradce) o vývoji zdravotního stavu žáka či dalších závažných 

okolnostech. Informaci musí škola obdržet k následujícím datům: 10.11., 10.1., 20.3., 30.5. 

 Informaci je třeba zaslat písemnou formou (mailem). 
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