1. Změny ve vyhlášce 27/2016 – není nutno vytvářet PLPP, pokud metody a formy práce
postačují, vhodné zejména na 2.st.
-

doporučení jsou poradny povinny zaslat do 4 měsíců (pouze v r.2017, poté opět 3
měsíce)

2. Zařazení do podpůr.opatření - pokud nemají z PPP žáci napsáno nic jiného než IVP, nutné
vracet…mají povinnost ze zákona projednat podp.opatření před zasláním doporučení – přes
datovou schránku zaslat návrh doporučení, po doručení do 3 dnů připomínkovat. Jinak škola
do 30 dnů může požádat KÚ o revizi (a do 60dnů dostat odpověď).
Poté seznámit učitele, seznámit rodiče, pokud IVP – žádost, popř.žádost o slovní hodnocení
(pozor, zda jde o průběžné, nebo závěrečné – na vysvědčení – musí s tím souhlasit ŘŠ). Podle
zákona se IVP musí vytvořit do 1 měsíce. Místo rozhodnutí stačí razítko a podpis ŘŠ na
doporučení. Pokud rodiče se do školy nedostaví k projednání, oslovit OSPOD.
U žáků s LMP doporučení nejprve na 1 rok, poté automaticky na 2 roky…
Před koncem doporučení je vhodné přes datovou schránku oslovit PPP, že končí doporučení
a co po nás budou chtít…Nové doporučení musí datem navazovat na předchozí ukončení.
Pokud nenavazuje – ozvat se.
Pokud doporučení není účinné - žádat o přešetření.
Pozor – ČŠI se dotazuje učitelů, jaká POmá, jak s ním pracuje atd.
3. Doporučení od 1.12. 2017 – příloha č. 5 k vyhlášce – včetně souhlasu. Pokud měl v minulosti
žák diagnostikovanou poruchu učení, nemůže mít méně než 2.st. – jinak revizi (nejlépe, když
si žádají rodiče).
4. Asistent pedagoga učí po přípravě učitele.
5. Peníze na pomůcky – pokud nedočerpám, dát na jiné dítě, nedávat do běžných ONIV.
Intervence je 60 minut, spec.péče je 45 minut…psát příprava na vyučování do dohod…
Pomůcky kupovat dle doporučení – vyjednat předem. Kupovat např.učebnice na 2 roky
(tzn.na 5.-6.třídu)
6. Pokud dítě přechází na jinou školu, nová škola si žádá o přešetření, na pomůckách se domluví
s původní školou nebo napíšou znovu
7. PLPP – poradna píše ne déle než na 3 měsíce
8. U starých ADHD, bez přešetření, nebo u 1.st. neexistují úlevy (zkracovat diktát, prodlužovat
čas aj.)
9. Ve vyšetření – je dána kolonka datum konzultace se školou – pokud konzultace neproběhla –
proškrtnout…
10. Na přešetření se objednají rodiče, poradna si musí písemně zažádat o školní dotazník
11. Všechny zprávy a doporučení musí mít vých.poradce uzamčeny v trezoru…
12. Žák nadaný nemusí být jen po stránce rozumové, ale i přes sport, umění atd…
13. Doporučení PPP –bod I. Nestačí napsat, že se jedná o žáka s SVP..

Bod III. – Metody výuky – konkrétní, dostatečné na pochopení
Organizace výuky – předmět speciální pedagogické péče – 1-4 žáci,
v rámci reedukace po vyučování, dopoledne z disponibilních hodin - má na
vysvědčení, hodnocen slovně, odpoledne – nemá na vysvědčení. Poradna
musí napsat, zda dopoledne nebo odpoledne, zkonkretizuje obsah.
Pokud dítě chodí do ŠD, ŠK – seznámen i vychovatel

Předmět pedagogická intervence – mělo by to být stanoveno, z jakých
předmětů. Možné být i 6 dětí z různých ročníků…Musí být napsáno – sdílená
intervence. Pokud má kód, musí být každý sám…
Nesmí přijít výňatek z doporučení – musí být celé doporučení…
Pokud rodiče požadují podávání léků nebo asistenci na toaletě, převlékání apod.– nechat písemně
vydat včetně poučení ošetřujícím lékařem.
Pokud nenapíšou u pomůcek kód NFN, a napíšou pomůcky – nutné se ozvat. Sadu pro učitele musí
zakoupit škola.
Pokud od rodičů budeme zjiš´tovat rodinnou situaci – do zápatí napsat poučení – dobrovolně jsem
odevzdal a datum… - pro bod IV.
VII. Žádost o povolení IVP – podpis platí po celou dobu platnosti vyšetření…
Pokud nepodepíše:
-

Obrátit se na poradnu o revizi

-

Spojit se s OSPODem, že rodič zabraňuje rozvoji dítěte…

VIII. – nově informovaný souhlas zákonného zástupce
Pod prohlášení rukou zapsat, kdy a kde probíhá intervence nebo sp.péče….vytisknout a kopie
předána dne…
IVP platí 1rok, 1xza ro k vyhodnocen pracovníkem ŠPZ.

