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 Předmět speciálně pedagogické péče  

 
Charakteristika předmětu speciálně pedagogické péče a jeho odborné zajištění  
Účelem tohoto podpůrného opatření je podpora žáků, kteří z důvodů svých speciálních 

vzdělávacích potřeb nemohou dosahovat srovnatelných výsledků ve vzdělávání. Předměty 

speciálně pedagogické péče mohou zajistit kompenzaci obtíží žáka, přispět ke kvalitnímu 

vzdělání žáka s přihlédnutím k jeho specifickým potřebám. Škola vychází z § 19, § 23 odst. 3 

a § 26 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 

a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a z ustanovení Přílohy č. 1 

vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.  

Předmět speciálně pedagogické péče je zajišťován pedagogickými pracovníky školy s 

rozšířenou kompetencí pro oblast speciální pedagogiky, speciálními pedagogy školy nebo 

školského poradenského zařízení při dodržení nejvyššího počtu povinných vyučovacích hodin, 

přičemž ve druhém stupni podpory je zaměřen na nápravy v oblasti logopedických obtíží, 

řečové výchovy, specifických poruch učení, rozvoj grafomotorických dovedností, rozvoj 

vizuálně percepčních dovedností, zdravotní tělesné výchovy, nácvik sociální komunikace. Ve 

třetím stupni podpory zahrnuje předměty speciálně pedagogické péče uvedené ve druhém 

stupni podpůrných opatření, doplněné např. o zrakovou stimulaci, bazální stimulaci u žáků s 

mentálním postižením, práci s optickými pomůckami, logopedickou péči, u žáků, kteří 

nemohou vnímat řeč sluchem, se věnuje rozvíjení sluchového vnímání, odezírání, rozumění 

mluvené řeči a její produkci, českému znakovému jazyku, dále se věnuje prostorové orientaci, 

případně dalším oblastem speciálně pedagogické péče. Ve čtvrtém stupni podpory je předmět 

speciálně pedagogické péče zaměřen na oblasti předmětů speciálně pedagogické péče ve 

druhém i třetím stupni podpůrných opatření a dále na český znakový jazyk, prostředky 

alternativní nebo augmentativní komunikace, na prostorovou orientaci, na samostatný pohyb 

zrakově postižených, na práci s optickými pomůckami, na Braillovo písmo, na bazální stimulaci 

u žáků s kombinovanými vadami, případně vychází z dalších obtíží žáků, které vyplývají z 

charakteru jejich zdravotních obtíží. V pátém stupni podpory vychází předmět speciálně 

pedagogické péče ze specifik obtíží žáka, je stanoven SPC.  

 

Organizace vzdělávání při poskytování podpůrného opatření spočívajícího v odborném 

zajištění předmětu speciálně pedagogické péče  
Výuka předmětu speciálně pedagogické péče (dále jen PSPP) probíhá podle stupně podpůrných 

opatření:  

2. stupeň – 1 hodina/týden  

3. stupeň – 3 hodiny/týden  

4. stupeň – 3 hodiny/týden  

5. stupeň – 4 hodiny/týden  

 



PSPP může vyučovat učitel/ka, který získal/a kvalifikaci, viz bod A). Dále speciální 

pedagog/pedagožka dle § 18 zákona č. 563/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a 

psycholog/psycholožka dle §19 zákona č. 563/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 
Zajištění PSPP u konkrétních žáků je vždy podmíněno doporučením školského poradenského 

zařízení. Toto doporučení bude obsahovat kromě údaje o zařazení PSPP, počet hodin výuky 

PSPP a kód NFN (normované finanční náročnosti), který ředitel školy uvede do školské matriky 

v rámci předávání individuálních dat ze školních matrik, aby mu mohly být přiznány finanční 

prostředky na realizaci výuky PSPP.  

 

 

 

      Mgr. Hedvika Hloupá, ředitelka školy 


