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tel. +420 774 582 623 IČO: 07 418 205 IZO: 181061066
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Vážená paní učitelko, vážený pane učiteli,
dle ust. §16 odst. (4)1 Postup při poskytování podpůrných opatření druhého až pátého stupně
vyhlášky č. 27/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů si Vás dovolujeme požádat o
součinnost při vyhodnocování poskytovaných podpůrných opatření, která byla vystavena
v SPC přibližně touto dobou v loňském školním roce pro žáka/žákyni Vaší školy a uvedena
v tzv. Doporučení ke vzdělávání žáka se SVP. Prosíme o vyplnění formuláře a stručné sdělení
u jednotlivých jeho položek, zda:
1) v dané podobě jsou pro jmenovaného žáka/žákyni nastavená doporučení v jednotlivých
bodech vyhovující a v jejich dikci lze nadále i v tomto roce pokračovat nebo
2) pokud by bylo potřebné, aby došlo v stávajících doporučeních k jejich změně,
zdůvodněte prosím, proč to které opatření vnímáte jako nevyhovující a jaký druh změny
navrhujete. V tom případě se s Vámi spojíme, navrhované změny s Vámi prodiskutujeme
a domluvíme konkrétní postup řešení;
3) vyjádřete se prosím, pokud žák/žákyně pracovali podle IVP, zda IVP byl funkční. Pokud
jsme práci dle IVP navrhovali a IVP zpracován nebyl, zdůvodněte prosím, proč tomu tak
nebylo,
4) pokud se domníváte, že by žák/žákyně měli prodloužit své studium (přednostně
v případech, že jim byl přidělen stupeň podpůrných opatření č. 4), zdůvodněte, proč by
k tomuto prodloužení mělo dojít, v čem vidíte přínos tohoto opatření.

S pozdravem a poděkováním za dosavadní spolupráci při péči o jmenovaného žáka/žákyni.

Pracovníci SPC

1

Škola ve spolupráci se školským poradenským zařízením, žákem a zákonným zástupcem žáka
průběžně vyhodnocuje poskytování podpůrného opatření. Školské poradenské zařízení vyhodnotí
poskytování podpůrných opatření ve lhůtě jím stanovené, nejdéle však do 1 roku od vydání
doporučení. V případě vyhodnocení individuálního vzdělávacího plánu se uplatní § 4 odst. 2.

