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INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ 
PLÁN NENÍ JEN FORMALITA

Ušít dítěti individuální vzdělávací 
plán (IVP) opravdu na míru je časově 
i odborně náročná práce a výsledek 

není předem zaručen. Někteří na něj 
nahlížejí jako na formální dokument, 

který v praxi stejně mnoho nemění. 
Někteří ho považují za docela užitečný 

nástroj, ale drží se v zásadě v kolejích 
standardních doporučení školského 

poradenského zařízení a do vlastních 
invencí se příliš nepouštějí. Proč? Není 
to škoda? Jak tedy IVP vdechnout více 

života a jak ho využít? 

Text: Simona Pekárková

e stávající situaci je stále mnoho 
učitelů a asistentů, kteří v sou-
vislosti s IVP tápou. Není divu. 

K nejistotě vedly změny v legislativě pro-
vedené v nedávné minulosti. Jednou z od-
povědí by měl být katalog podpůrných 
opatření, který v současné době vzniká 
v rámci projektu Systémová podpora in-
kluzivního vzdělávání v ČR ve spolupráci 
Univerzity Palackého v Olomouci, Člověka 
v tísni a dalších partnerů. Jaké systémové 
změny budoucnost přinese, se snad včas 
dozvíme. Jedno je jisté – dětem, učitelům 
i rodičům mohou dnes, stejně jako zítra, 
pomoci jen cílené a jasně definované for-
my podpory.

Počet dětí vyžadujících 
speciální péči je víc?
Většina z pedagogických pracovníků se již 
setkala se situací, kdy museli IVP napsat, 
doplnit či ho aktualizovat. Jedna věc je pí-
semná příprava vzdělávacího plánu, dru-
há věc je jeho aktivní používání. Možnosti 
současné přesnější diagnostiky umožňují 
nejen včas odhalit potíže dítěte, ale i rychle 
doporučit podpůrná a vyrovnávací opatře-
ní. S přesnější diagnostikou stoupá i počet 
dětí na základních školách, které nějakou 
formu pomoci potřebují. To klade pocho-
pitelně nároky na školu poskytovat a za-
bezpečovat potřebné podpůrné prostřed-
ky. Jedním z nejdůležitějších podpůrných 
prostředků je právě IVP a počet dětí, u kte-
rých je doporučen, stoupá také díky změ-
nám v legislativě, které umožňují poskyto-
vat IVP poměrně početné skupině dětí se 
sociálním znevýhodněním. V praxi se čas-
to objevuje formální přístup k dokumen-
tu a jeho někdy příliš šablonovité zpraco-
vání. V mnoha případech je IVP vytvořen 
bez ohledu na osobnost a jedinečnost dí-
těte jen proto, že „je to vyžadováno“. Svě-
domité vypracování IVP je časově náročná 
činnost. Potřebnému individuálnějšímu 
přístupu často brání nedostatečná kapaci-
ta odborníků v pedagogicko-psychologic-
kých poradnách (PPP) či speciálních peda-
gogických centrech (SPC), nedostatečné 
ohodnocení učitelů za tuto práci a často 
i malá znalost životního kontextu dítěte. 
Pokud se ale podaří IVP nastavit podle po-
třeb žáka, může být pro dítě záchranným 



kruhem, který ho udrží v hlavním vzděláva-
cím proudu. Jednoduše řečeno – smyslem 
IVP není hledat úlevy, ale určit aktuální úro-
veň schopností a dovedností dítěte, na níž 
může začít pracovat, a najít možnosti, jak 
tuto úroveň posunout dál. 

Změny v legislativě
Dvěma základními legislativními doku-
menty, jejichž některé body se týkají IVP, je 
novelizace vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdě-
lávání dětí, žáků a studentů se speciálními 
vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a stu-
dentů mimořádně nadaných – novela č. 
147/2011 Sb., a novelizace školského záko-
na č. 561/2004 Sb. – novela č. 472/2011 Sb.

V následujících bodech upozorňujeme 
na některé změny, které v dokumentech na-
staly a mají vztah k přijímání žáků do školy. 

Pokud v minulosti spádová škola infor-
movala, že pro některé děti nemá dosta-
tečné možnosti a podmínky, dítě muselo 
být zařazeno do jiné školy. Dnes již toto 
vymezení neplatí. Vzhledem k těmto úpra-
vám lze očekávat, že mnoho škol a peda-
gogů čekají nové zkušenosti s dětmi, které 
dříve nastupovaly školní docházku do ji-
ných škol, než do kterých spádově patřily. 

§ 16 ŠZ, odstavec 6 – (…) Pro žáky 
a  studenty se zdravotním posti-
žením a zdravotním znevýhodně-

ním se při přijímání ke vzdělávání a při 
jeho ukončování stanoví vhodné pod-
mínky odpovídající jejich potřebám. 
Z výše uvedené formulace vyplývá, že ško-
la vytvoří takové podmínky, aby umožnila 
žákovi studium podle jeho potřeb a mož-
ností. Tím se myslí například zajištění 
speciálních učebnic, vytvoření IVP, bez-
bariérovost, poskytnutí služeb asistenta 
pedagoga. Jednoduše řečeno – škola se 
přizpůsobuje možnostem žáka a reaguje 
na jeho potřeby.

Příklad: Sedmiletá dívenka, která měla 
zdravotní postižení (svalová dystrofie), 
se zúčastnila zápisu na běžné ZŠ, který 
zvládla bez potíží. Pohybuje se pomo-
cí chodítka, na delší trasu využívá vozík. 
Byl jí přiznán asistent pedagoga a  nej-
vyšší míra podpůrných opatření v rámci 
integrace do běžné ZŠ. Škola jí původně 
doporučovala přestup do speciální školy. 
Dříve by dívenka s největší pravděpodob-
ností zahájila školní docházku v  jiném 
typu školy. Podle nové legislativy spádo-
vá škola upravila podmínky a dívka byla 
integrována.

§Ve vyhlášce 73/2005 v  § 3, odst. 
4 bylo uvedeno: Žák se zdravot-
ním postižením se přednostně 
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vzdělává formou individuální integrace 
v běžné škole, pokud to odpovídá jeho 
potřebám a možnostem a podmínkám 
a možnostem školy. 

Tento odstavec byl novelou z roku 2011 zru-
šen.

§ 36, odst. 7 školský zákon (ŠZ): Ře-
ditel spádové školy je povinen 
přednostně přijmout žáky s mís-

tem trvalého pobytu v příslušném škol-
ském obvodu. 
Spádová škola má za povinnost přijmout 
všechny žáky ze spádové oblasti, v rozho-
dování o přijetí žáka není určující, zda má, 
nebo nemá speciální vzdělávací potřeby.

Příklad: David, sedmiletý chlapec, po-
dle adresy rodina bydlí v  sociálně vy-
loučené lokalitě. Vedení spádové školy 
v  Davidově případě při zápisu odkazo-
valo rodiče na „jinou příslušnou školu“ 
ve městě, kde se o  něj postarají „lépe“. 
Davidovi nebylo ani umožněno se zápi-
su zúčastnit. Tento příklad jednání školy, 
který je bohužel z nedávné praxe, nere-
spektuje platnou legislativu, je v podsta-
tě protizákonný. 

Vyrovnávací a podpůrná 
opatření. Jaký je v tom rozdíl?
Laicky řečeno, podpůrná opatření jsou 
vyšší než vyrovnávací. Pro uvedené sku-
piny žáků se SVP (viz box str. 26) vyhláška 
rozlišuje, komu mohou být přiznána pod-
půrná nebo vyrovnávací opatření. Pod-
půrná opatření se týkají pouze žáků se 
zdravotním postižením, u nichž se dopo-
ručuje nejvyšší možná míra podpory, kte-
rou je tzv. integrace. 

Vyrovnávací opatření je nově zavedený 
pojem v legislativě a týká se skupiny žáků 
se zdravotním znevýhodněním a sociál-
ním znevýhodněním. Vyrovnávací opat-
ření může škola žákovi zavést i sama po 
pedagogické diagnostice. V těchto pří-
padech není nezbytně nutné vyšetře-
ní a posudek od školského poradenské-
ho zařízení (ŠPZ). Pracovníci školských 
poradenských zařízení mohou konkrét-
ní vyrovnávací opatření navrhnout i po 
rozhovoru a konzultaci s učitelem či po 
náslechu ve třídě apod. Výjimkou je ale 
vytvoření IVP pro žáka v rámci vyrovná-
vacích opatření, v tomto případě je nutné 
i vyjádření ŠPZ. Co patří obecně mezi „vy-
rovnávací opatření“? 

Především jde o pedagogické nebo spe-
ciálně pedagogické metody a postupy od-
povídající vzdělávacím potřebám žáků, 
jako jsou například:

•  individuální podpora v rámci výuky a pří-
pravy na výuku, 

•  využívání poradenských služeb, 
•  vypracování IVP, 
•  využívání služeb asistenta pedagoga. 

(Pozor! Využívání služeb asistenta peda-
goga je něco jiného než poskytnutí slu-
žeb asistenta pedagoga.) 

Pokud to pořád působí tajemně, uveď-
me konkrétní příklad:David, 8 let, chodí do 
2. třídy, měl odklad školní docházky. Rodi-
na bydlí dlouhodobě v odlehlé příměstské 
části. Vzdálenost domu od města kompli-
kovala docházení do MŠ, kterou chlapec 
pravidelně nenavštěvoval. Ve škole se nyní 
snaží, má rád paní učitelku, mrzí ho, když 
s ním není spokojená. Často zapomíná po-
můcky do školy, nemívá připravené tužky 
a pastelky má tak krátké, že je sotva může 
držet. Baví ho matematika, v češtině zamě-
ňuje významy slov, nezná některá slova. 
Má rád pohyb, je velmi obratný. David za-
číná mít potíže v kolektivu, více „zlobí a je 
zlostný“, sedí vzadu. 

Jaké vyrovnávací opatření 
může škola nabídnout? 
Jistě každého z vás napadly některé mož-
nosti podpory, které by v případě Davida 
byly na místě, a zcela určitě by každá z nich 
mohla patřit a být uvedena i v IVP, pokud 
by se pro chlapce vypracovával. Uveďme 
namátkou některé konkrétní možnosti, 
které nás mohou napadat při čtení této 
kratičké kazuistiky: Dítě může mít ve ško-
le uschované psací potřeby, nenecháme 
ho psát či kreslit se „špačky“ tužek nebo 
pastelek (kvůli nesprávnému úchopu). Za-
jistíme běžně dlouhé tužky a pastelky, za-
půjčíme nástavec na správný úchop. Ne-
posadíme Davida dozadu samotného či 
do dvojice s jiným žákem, který má také 
nějaké potíže. Tak by se zvýšilo nebezpe-
čí vyčleňování Davida z dětské skupiny. 
Je potřeba mu slova, se kterými se setká 
ve slabikáři a která nezná, vysvětlit. Slov-
ní hříčky (např. „solí se solí, tele se tetelí, 
sup supí“…) používané v knížkách by-
chom měli hned objasňovat, využívat 
více obrázků. Dáme Davidovi prostor, aby 
mohl označit, jak vnímal obtížnost cviče-
ní (využít lze třeba barvy semaforu, červe-

Smyslem IVP není hledat 
úlevy, ale určit aktuální 

úroveň schopností 
a dovedností dítěte, na níž 
může začít pracovat, a najít 
možnosti, jak tuto úroveň 

posunout dál. 
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ná – hodně těžké atd.). Můžeme určit tzv. 
Buddyho – „kámoše“-spolužáka, který Da-
vidovi v nesnázích může pomoci.

Pedagogická péče pak samozřejmě 
může podle konkrétních vzdělávacích po-
třeb žáka zahrnovat cvičení zaměřená na 
rozvoj zrakového a sluchového vnímání, 
pozornosti, paměti, postřehování, na roz-
voj motoriky, komunikačních a sociálních 
dovedností, zrakovou stimulaci, práci na 
PC apod. David může využívat pro výše 
uvedené činnosti služeb asistenta peda-
goga, pokud ve škole asistent již pracuje. 
Ale nelze požádat o poskytnutí asistenta 
pedagoga pro práci a charakter pomoci, 
kterou David v rámci vyrovnávacích opat-
ření potřebuje.

Co patří mezi 
podpůrná opatření? 
Podpůrná opatření se týkají výhradně 
žáků se zdravotním postižením (viz box). 

Patří sem: 
•  speciální metody, postupy, formy a pro-

středky vzdělávání, kompenzační, reha-
bilitační a učební pomůcky,

•  speciální učebnice a didaktické materiály, 
předměty speciálně pedagogické péče 
(znakový jazyk, Braillovo písmo, řečová 
výchova apod.),

•  poskytování pedagogicko-psychologic-
kých služeb, služeb asistenta pedagoga, 
úprava organizace vzdělávání, vypraco-
vání IVP, snížení počtu dětí ve třídě. 

Není výjimkou, že žáci se sociálním zne-
výhodněním mají i jiné výrazné zdravotní 
obtíže (které jsou odpovídajícím způso-
bem diagnostikovány), a pak spadají také 
do kategorie žáků se zdravotním postiže-
ním. Potom se i pro tyto žáky doporučují 
a aplikují podpůrná opatření, nikoli vyrov-
návací, a je zcela nezbytné komplexní vy-
šetření a posudek od školského poraden-
ského zařízení.

Uveďme si tuto situaci na konkrétním 
příkladu: 
Michalka, 9 let, intelektové schopnosti v prů-
měru, specifická porucha učení – dyslexie, 
dysortografie, oslabená koncentrace pozor-
nosti (susp. ADHD – porucha pozornosti s hy-
peraktivitou), sociální znevýhodnění.

Záměrem tohoto krátkého příkladu je 
zdůraznit, jak se různé obtíže dítěte mo-
hou prolínat. Pokud by v závěru byla uve-
dena jako nejpodstatnější informace „žák 
se sociálním znevýhodněním“, pak by se 
dívky týkala „pouze“ vyrovnávací opat-
ření. Ale v mnoha případech, stejně jako 
Michalka, mají žáci další různé kombina-
ce potíží (SPU – specifické poruchy učení, 
ADHD – porucha pozornosti s hyperakti-
vitou, apod.), na jejichž základě patří do 
kategorie žáků se zdravotním postižením, 
a pak se jich týkají podpůrná („vyšší“) opat-
ření.

Co může škola nabídnout? 
Škála podpůrných opatření vycháze-
jících ze speciálních metod a postupů 
může být velmi široká a záleží často na 
přístupu učitele, co vše chce do IVP za-
hrnout. Podobně jako u vyrovnávacích 
opatření i zde uvádíme pouze některá 
opatření pro základní představu těch, 
kteří zatím nemají mnoho zkušenos-
tí s přípravou IVP: Zařazení do reedu-
kační skupiny (speciálně pedagogická 
péče – rozvoj zrakového a sluchového 
vnímání, rozvoj koncentrace pozornos-
ti, grafomotoriky atd.), poskytování více 
času na kontrolu, zkrácená forma cvi-
čení, dopomoc prvního kroku, kontro-
la a pomoc při pochopení zadání, tole-
rance specifické chybovosti, jiná forma 
hodnocení, prověřování znalostí i úst-
ně (pokud dítě není stresováno ústním 
zkoušením před kolektivem), oceňování 
snahy, jednotlivých výkonů či osobnosti 
dívky i před kolektivem, umožnit použí-
vání pomocných tabulek, číselných os, 
přehledů apod. Ale to není vše. Nemě-
li bychom zapomínat na postavení dětí 
ve třídě v jejich sociální skupině. Dítě, 
které je ze skupiny vyčleňováno či stojí 

ŽÁCI SE SVP – KDO TO JE? 
Školský zákon č. 561/2004 Sb. definuje tři základní skupiny žáků se SVP 
(speciálními vzdělávacími potřebami). 

1.  Žáci se zdravotním postižením (mentální, tělesné, zrakové nebo sluchové 
postižení, vady řeči, souběžné postižení více vadami, autismus, vývojové 
poruchy učení nebo chování), kterým se poskytují podpůrná opatření. 
Žákovi je přiznána integrace, škola čerpá zvýšený normativ, využívá IVP, 
případně žádá o zřízení pozice asistenta pedagoga.

2.  Žáci se zdravotním znevýhodněním (zdravotní oslabení, dlouhodobá 
nemoc nebo lehčí zdravotní poruchy vedoucí k poruchám učení a chování, 
které vyžadují zohlednění při vzdělávání, např. astma, skoliózy, lehčí SPU, 
epilepsie, diabetes), kterým se poskytují vyrovnávací opatření. Žákovi 
není přiznána integrace, škola nečerpá zvýšený normativ, může připravit 
a využívat IVP a využívat služeb asistenta pedagoga. 

3.  Žáci se sociálním znevýhodněním (rodinné prostředí s nízkým sociálně 
kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy, ústavní či 
ochranná výchova, postavení azylanta), kteří mají nárok na vyrovnávací 
opatření. Žákovi není přiznána integrace, škola nečerpá zvýšený normativ, 
může připravit a využívat IVP a využívat služeb asistenta pedagoga pro 
tohoto žáka.  
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na jejím okraji, jen velmi těžko nachází 
potřebnou energii a chuť na zvládnutí 
učební látky. 

Klima ve třídě
Do IVP patří i programy či pravidelná se-
tkávání zaměřené na řešení či podporu 
přiměřeného postavení žáka ve třídě, na 
podporu zdravých vztahů mezi spolužáky 
a dobrého klimatu ve třídě. Tématem IVP 
může být úprava prostoru třídy, nastave-
ní vhodných pravidel komunikace ve třídě 

(což je někdy velmi náročný a dlouhodo-
bější proces). Prostě každá konkrétní ma-
ličkost může být důležitá a rozhodně uži-
tečnější a návodnější než obecný termín 
„využívání speciálních metod a postupů“, 
který je leckde uveden jako zaklínadlo. Do 
IVP již patří hlavně a především konkrétní 
příklady.

Technologie 
i spolupráce s rodiči
V dnešní době není výjimkou, že školy za-
čínají využívat nových technologií a snaží 
se vhodně využívat například tabletů. Tab-
lety, v zahraničí i chytré mobilní telefony, 
mohou být významným pomocníkem ne-
jen dětem se SVP např. při nácviku a pod-
poře oslabených funkcí či dovedností, ale 
i při rychlém vyhledávání informací či při 
práci na skupinových projektech. Dále 
mezi podpůrná opatření může patřit jasně 
definovaná spolupráce s rodiči či postup 
vzájemného informování rodičů a učitele. 

IVP se týká konkrétního dítěte, mělo by 
být o něm – za velmi vhodné považuji vyu-
žít v rámci IVP v kolonce spolupráce se zá-
konnými zástupci a dítětem „Profil na jed-
nu stránku“ (viz Michaela Němcová: Profil 
na jednu stránku, Rodina a škola 1/2014) 
či vhodně upravený list, na jehož vyplnění 
dítě spolupracuje.

Kompetence 
aneb kdo to všechno udělá?
Při tvorbě IVP je důležité si ujasnit, kdo má 
jaké kompetence ve vztahu ke komu. 

Školské poradenské zařízení je často 
první institucí, která doporučuje IVP. Ško-
la od něj dostává vypracovaný posudek, 

jehož součástí jsou základní anamnestic-
ké údaje, průběh pedagogické a psycho-
logické diagnostiky, závěry a doporuče-
ní. Součástí zprávy bývají i doporučení 
k vyrovnávacím opatřením, v případě IVP 
vždy školské poradenské zařízení navr-
huje i podpůrná opatření, která by měla 
být do IVP zapracována. ŠPZ nevypra-
covávají celá IVP pro konkrétního žáka. 
A to zcela z praktického důvodu. Dítě 
v rámci vyšetření stráví „pouze“ několik 
hodin. Během takto krátké doby není 
možné specifikovat a definovat všechna 
konkrétní opatření. Učitel, který zná žáka 
mnohem podrobněji, zná ho v různých 
situacích, dovede jednoznačně lépe ur-
čit, co je žákovou předností a která jsou 
jeho kritická místa. Někdy se na porad-
nu obracejí učitelé s požadavkem na vy-
pracování celého IVP (s odkazem na ča-
sovou náročnost a nejistotu, co vlastně 
mají do IVP napsat). Je jasné, že pokud 
učitelé nemají příliš mnoho zkušeností 
s tvorbou IVP, představuje vypracování 
celého dokumentu značnou zátěž, ale 
konkrétní obsah IVP nevypracovává po-
radenské zařízení, poskytuje pro něj do-
poručení.

Ať už hledáme v jakýchkoli zdrojích, 
vždy je v souvislosti s tvorbou IVP uve-
dena jedna podstatná věc – tvorba IVP je 
týmová práce. Svůj podíl by měl mít tříd-
ní učitel, učitelé jednotlivých předmě-
tů, výchovný poradce, školní psycholog, 
školní speciální pedagog (pokud na ško-
le působí tyto profese), eventuálně me-
todik prevence. V případě potřeby jsou 
k vypracování IVP přizváni pracovníci ze 
ŠPZ. Neměli bychom zapomínat, že sou-
částí širšího týmu jsou i rodiče a dítě sa-
motné. 

Jak to všechno 
dát do hromady? 
Nejspolehlivějším vodítkem je obyčejně 
to, co vidíme ve třídě, co sami o dítěti víme, 
zda dovedeme být k jeho potížím empa-
tičtí a uvědomit si sami sebe v situaci ma-
lého dítěte, které si se spoustou věcí neví 
rady, připadá si hloupě, cítí se neschopné 
ve srovnání s druhými, bojí se posměchu 
a potřebuje kamarády. 

Věřte, že nejlepší IVP nejsou ty, které se 
zaklínají odbornými pojmy z oblasti pe-
dagogiky, psychologie, metod a postupů. 
Nejlepšími a nejužitečnějšími IVP jsou ty, 
které jsou napsány prostým jazykem, s pří-
klady práce, s uvedenou konkrétní čin-
ností, s nápady, které chceme vyzkoušet. 
Nemějte obavy z toho, že když IVP naplá-
nujete a dítě nebude plnit svůj plán, že jste 
vy nebo dítě selhali. Vůbec ne! Rok je pře-
ce dlouhá doba a není v lidských silách na-
plánovat vše přesně a dokonale. Můžeme 
plán měnit, přidávat či ubírat. Pamatujme, 
až na výjimky jsou věci vždycky jinak, než 
jak je plánujeme. 

Pokud za kolonkami v dokumentu ne-
zapomeneme vidět dítě samotné a ne-
soustředíme se na to, „aby papíry hlavně 
prošly kontrolou a inspekcí“, tak v tu chvíli 
dáváme dítěti naději a zároveň velkou šan-
ci na změnu.

Je IVP čtení i pro rodiče?
Zcela určitě. Rodiče někdy vnímají indi-
viduálně vzdělávací plán jako dokument 
školy a necítí se být vždy rovnocennými 
partnery, kteří mohou nějakým způso-
bem participovat na obsahu dokumentu. 
Učitel by rodiče měl v zájmu o IVP podpo-
řit. Říci jim, že mají nejen právo seznámit 
se s celým dokumentem a nahlížet do něj, 
ale že některá doporučení a konkrétní po-
stupy uvedené v IVP mohou být užitečný-
mi náměty i pro domácí přípravu. Někdy 
by možná stačilo, kdybychom poukázali 
na užitečnost informací, které tam rodiče 
mohou najít pro sebe. Spoustu nápadů, co 
funguje, co dítěti pomáhá, mohou pak do 
něj přinést sami.

Autorka je poradenskou 
psycholožkou,speciálnípedagožkou.

Nejlepšími a nejužitečnějšími 
IVP jsou ty, které jsou 

napsány prostým jazykem, 
s příklady práce, s uvedenou 
konkrétní činností, s nápady, 

které chceme vyzkoušet.

Dítě, které je ze skupiny 
vyčleňováno či stojí na 

jejím okraji, jen velmi těžko 
nachází potřebnou energii 
a chuť na zvládnutí učební 

látky. 

V rámci projektu Systémová podpora inkluzivního 
vzdělávání v ČR vytváří Člověk v tísni 15 kurzů, na dvou 

z nich se podílí i autorka textu Simona Pekárková. Dalších 
27 kurzů nabízí Univerzita Palackého v Olomouci. Bohatou 
nabídku vzdělávacích akcí najdete na www.inkluze.upol.cz.
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