
 

Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508 
Benešova 508, 349 01 Stříbro 
IČO: 68783728, DIČ: CZ68783728, REDIZO: 600 009 980  
tel: +420 374 630 210, e-mail: skola@sosstribro.cz, www.sosstribro.cz 

  Agropodnikání  Přírodovědné lyceum  Veřejnosprávní činnost 

 
Vnitřní norma:  Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu 
Název:  Individuální vzdělávací plán 
Datum vydání:  1.9.2017 
Účinnost od:  1.9.2017 
Zpracoval:  Mgr. David Junek, zástupce ředitele školy 
Schválil:  Mgr. Jarmila Kánská, ředitelka organizace 
 

1. Úvodní ustanovení 

Pojem Individuální studijní plán je charakterizován ve školském zákonu 561/ 2004 Sb. v platném znění. Pro 
potřeby Střední odborné školy Stříbro je tento pojem vymezen následující charakteristikou: Individuální 
studijní plán je taková forma denního studia, která umožňuje studentu školy zvládnout obsah a rozsah učiva 
stanoveného učebním plánem za podmínek, bez nichž by byla ohrožena klasifikace tohoto studenta. 

2. Žadatel individuálního studijního plánu 

Žadatelem o individuální studijní plán mohou být zákonní zástupci žáka či žák sám, je-li plnoletý, ale jen za 
souhlasu osob, které na něj pobírají ekonomické zvýhodnění. 
O individuální studijní plán lze žádat v těchto případech: 

a) jedná-li se o studenta, který se při studiu soustavně věnuje náročné mimoškolní činnosti (např. 
sportovní, umělecké apod.) 

b) v případě dlouhodobé nemoci, a tedy zvýšené absence, kdy student může mít problémy s uzavřením 
klasifikace za pololetí školního roku 

c) z jiných závažných důvodů 

3. Žádost o individuální studijní plán 

Zákonní zástupci studenta nebo student sám projednají žádost o individuální studijní plán s třídním učitelem 
a pak ji předloží řediteli školy. Žádost o individuální studijní plán musí obsahovat: 

a) adresáta žádosti - ředitel školy 
b) základní informace o žákovi (jméno a příjmení, datum narození, třída)  
c) z jakých důvodů o individuální studijní plán žádá 
d) od kdy a jak dlouhou dobu má individuální studijní plán platit 
e) datum podání žádosti 
f) podpis žadatele 
g) vyjádření třídního učitele 

K žádosti je nutné přiložit:  
- vyjádření osoby zodpovídající za studentovu mimoškolní činnost (čl. 2 odst. a) 
- vyjádření lékaře (čl. 2 odst. b) 

Žádost se podává na dobu určitou, a to maximálně na délku jednoho školního roku.  

4. Platnost individuálního studijního plánu 

Schválí-li ředitel školy žádost o individuální studijní plán, domluví si student termíny a způsob uzavření 
klasifikace v konkrétních předmětech (písemně, ústně, samostatnou prací apod.) s vyučujícími a s podpisem 
příslušných vyučujících tuto domluvu v písemné podobě odevzdá svému třídnímu učiteli, a to do sedmi dnů 
od schválení ředitelem školy. Teprve tímto vstupuje individuální studijní plán v platnost.  
Individuální studijní plán je platný pouze pro běžící školní rok. Pokud trvají důvody k jeho požadování, je 
nutno na každý další školní rok o tento studijní plán žádat znovu. Pokud dojde k závažnému porušení 
dohodnutého individuálního studijního plánu, může ředitel školy rozhodnout o zrušení jeho platnosti.  



Individuální studijní plán je vyhotoven ve dvou exemplářích. Jeden zůstává zákonnému zástupci studenta, v 
případě plnoletosti studentovi, druhý třídnímu učiteli, který je povinen průběžně kontrolovat dodržování 
povoleného individuálního studijního plánu. Povolení, platnost a případné zrušení platnosti individuálního 
studijního plánu zapisuje třídní učitel do třídního výkazu. 
 
 
 
Mgr. Jarmila Kánská 
ředitelka školy  

 
 
Přílohy: 
Žádost o individuální studijní plán 
Metodika tvorby individuálního studijního plánu 
Individuální studijní plán - vzor 



Jméno a příjmení: .................................................................... 

Adresa:   .................................................................... 

Třída:   ......................... 

 

Datum:   ......................... 

 

Žádost o Individuální studijní plán 

 

Žádám o individuální studijní plán od ............... do ............... 

 

Zdůvodnění žádosti: 

 

 

 

Požadavek na uvolnění z výuky: 

 

 

Přílohy: 

 

 

 

 

.....................……………………………………… 

podpis studenta a zákonných zástupců 

 

Vyjádření tříd. učitele: 

 

 

 

Vyjádření ředitele: 

 

 

 

 
V souladu s dikcí zákona č.106/1999 Sb. rozhodl ředitel školy o tomto způsobu zveřejňování informací: 
Základní informace, které je škola v souladu s dikcí zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
povinna zveřejňovat, budou veřejnosti zpřístupněny na informační tabuli školy a na internetovyćh stránkách 
školy. 



Metodika tvorby a struktury individuálního vzdělávacího plánu 

Individuální vzdělávací plán (IVP) pro vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami 
se uskutečňuje v souladu s příslušnými legislativními ustanoveními: 
 
Dle § 18 zákona č. 561/2004 Sb. může ředitel školy může s písemným doporučením školského poradenského 
zařízení povolit nezletilému žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami nebo s mimořádným nadáním na 
žádost jeho zákonného zástupce a zletilému žákovi nebo studentovi se speciálními vzdělávacími potřebami 
nebo s mimořádným nadáním na jeho žádost vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu. Ve 
středním vzdělávání nebo vyšším odborném vzdělávání může ředitel školy povolit vzdělávání podle 
individuálního vzdělávacího plánu i z jiných závažných důvodů. 
 
Dle § 6 vyhlášky č. 73/2005 Sb.:  
- IVP se stanoví v případě potřeby především pro individuálně integrovaného žáka, žáka s hlubokým 

mentálním postižením, případně také pro žáka skupinově integrovaného nebo pro žáka speciální školy. 
IVP vychází ze školního vzdělávacího programu příslušné školy, závěrů speciálně pedagogického 
vyšetření, popřípadě psychologického vyšetření školským poradenským zařízením, popřípadě 
doporučení registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost nebo odborného lékaře nebo dalšího 
odborníka, a vyjádření zákonného zástupce žáka nebo zletilého žáka 

- IVP je závazným dokumentem pro zajištění speciálních vzdělávacích potřeb žáka a je součástí 
dokumentace žáka. 

- Za zpracování IVP odpovídá ředitel školy. Individuální vzdělávací plán se vypracovává ve spolupráci se 
školským poradenským zařízením a zákonným zástupcem žáka nebo zletilým žákem. 

- IVP je vypracován zpravidla před nástupem žáka do školy, nejpozději však 1 měsíc po nástupu žáka do 
školy nebo po zjištění speciálních vzdělávacích potřeb. IVP může být doplňován a upravován v průběhu 
celého školního roku podle potřeby. 

- Ředitel školy seznámí s IVP zákonného zástupce žáka nebo zletilého žáka, který tuto skutečnost potvrdí 
svým podpisem. 

- Školské poradenské zařízení sleduje a dvakrát ročně vyhodnocuje(!) dodržování postupů a opatření 
stanovených v IVP a poskytuje žákovi, škole i zákonnému zástupci žáka poradenskou podporu. V případě 
nedodržování stanovených opatření informuje o této skutečnosti ředitele školy. 

- IVP obsahuje: 
a) údaje o obsahu, rozsahu, průběhu a způsobu poskytování individuální speciálně pedagogické 

nebo psychologické péče žákovi včetně zdůvodnění,  
b) údaje o cíli vzdělávání žáka, časové a obsahové rozvržení učiva, včetně případného prodloužení 

délky středního nebo vyššího odborného vzdělávání, volbu pedagogických postupů, způsob 
zadávání a plnění úkolů, způsob hodnocení, úpravu konání závěrečných zkoušek, maturitních 
zkoušek nebo absolutoria,  

c) vyjádření potřeby dalšího pedagogického pracovníka nebo další osoby podílející se na práci se 
žákem a její rozsah; u žáka střední školy se sluchovým postižením a studenta vyšší odborné školy 
se sluchovým postižením se uvede potřebnost nezbytných tlumočnických služeb a jejich rozsah, 
případně další úprava organizace vzdělávání,  

d) seznam kompenzačních, rehabilitačních a učebních pomůcek, speciálních učebnic a didaktických 
materiálů nezbytných pro výuku žáka nebo pro konání příslušných zkoušek,  

e) jmenovité určení pedagogického pracovníka školského poradenského zařízení, se kterým bude 
škola spolupracovat při zajišťování speciálních vzdělávacích potřeb žáka,  

f) návrh případného snížení počtu žáků ve třídě běžné školy, kde se žák vzdělává,  
g) předpokládanou potřebu navýšení finančních prostředků nad rámec prostředků státního 

rozpočtu poskytovaných podle zvláštního právního předpisu,  
h) závěry speciálně pedagogických, popřípadě psychologických vyšetření 
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INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN 

pro žáka se speciálními vzdělávacími potřebami na střední škole 
 
Školní rok:  
Jméno žáka:  
Datum narození:  
Třída:  
Třídní učitel/ka:  
Asistent/ka pedagoga:  
Jméno pracovníka SPC:  
Pracoviště:   
 

Individuální plán byl vypracován na základě: 

- závěry z vyšetření v PPP ze dne: 
- doporučení ke vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami ze dne ...... s platností do ........ 
- jiné 

Závěry speciálně pedagogickyćh, popř. psychologickyćh vyšetření: 

 
 

Pedagogická diagnostika (pozorování učitele): 

 
 

Míra podpůrnyćh opatření: 

- je – není redukován počet vyučovacích hodin (pokud je, doplňte o kolik a ve kteryćh předmětech) 
- počet hodin tyd́ně nad rámec vyúky k zajištění individuální pedagogické péče 
- Individuální péče je zajištěna .....  
- obsahem individuální péče je ..... 
- bude – nebude absolvovat hodiny Tv ve škole 

Způsob hodnocení žáka: 

známkou – slovní – kombinované 

Seznam kompenzačních, rehabilitačních a učebních pomůcek, speciálních učebnic a didaktickyćh materiálů 
nezbytnyćh pro vyúku žáka: 

a) pomůcky, které škola má: 
b) nově zakoupené pomůcky v tomto školním roce: 

Celkovy ́přehled navyš́ení finančních prostředků: …………………… 
 
 



Předměty, jejichž vyúka je realizována dle IVP: 

Český jazyk a literatur, matematika, .... 

Mimoškolní činnosti a zájmy žáka: 

Xxxxx 

Cíle pro tento školní rok: 

Xxxxx 

Zvláštnosti při práci se žákem, případná lékařská doporučení: 

Xxxxx 

Připomínky a doporučení zákonnyćh zástupců / zletilého žáka: 

Xxxxx 

Spolupráce se zákonnyḿi zástupci / zletilyḿ žákem: 

Xxxxx 

Zhodnocení plnění IVP: 

Průběžné i závěrečné hodnocení bude uvedeno v příloze IVP. 
 

Individuální plán v jednotlivyćh předmětech – konkrétní opatření 

V příloze. Tvoří nedílnou součást tohoto IVP. 
 
 
Podpisy pracovníků, kteří se na práci s žákem se speciálními vzdělávacími potřebami podíleli a sestavili tento 
plán: 
 
Ředitel školy:    Mgr. Jarmila Kánská  …..…………………………………………. 
Třídní učitelúka:  ................................  …..…………………………………………. 
Asistent/ka pedagoga:  ................................  …..…………………………………………. 
Vyćhovný poradce:   Mgr. Jiří Bohuslav  …..…………………………………………. 
Ostatní vyučující:   ………………………………  …..…………………………………………. 

  ………………………………  …..…………………………………………. 
  ………………………………  …..…………………………………………. 
  ………………………………  …..…………………………………………. 
  ………………………………  …..…………………………………………. 
  ………………………………  …..…………………………………………. 

Pracovník PPP – spec. pedagog: ………………………………  …..…………………………………………. 
 
Zákonny ́ zástupce žáka potvrzuje svyḿ podpisem, že se seznámil s individuálním vzdělávacím plánem pro 
tento školní rok, zavazuje se v rámci svyćh možností na plnění stanovenyćh úkolů, na spolupráci s 
pedagogickyḿi pracovníky a souhlasí s předáním nezbytnyćh informací za účelem rozhodnutí o přidělení 
finančního příspěvku na integraci jejich dítěte do školy. 
 
Datum a podpis zákonnyćh zástupců / zletilého žáka:  …..…………………………………………. 



Individuální plán v jednotlivyćh předmětech 

Jméno a příjmení žáka:  

Datum narození:  

Ročník:  

Období:  

Předmět:  

Vyučující:  

Cíle vzdělávání: 
 
 
 
 
Časové a obsahové rozvržení vyúky: 
 
 
 
 
Pedagogické postupy (metody a formy práce): 
 
 
 
 
Učební materiály a pomůcky: 
 
 
 
 
Způsob zadávání a plnění úkolů:  
 
 
 
 
Způsob ověřování vědomostí a dovedností: 
 
 
 
Způsob hodnocení: 
 
 
 
 
Vypracoval (datum a podpis):     …………….............................. 
 
Podpis ředitele (datum a podpis):    …………….............................. 
 

Hodnocení dosažené úrovně žáka z hlediska stanovených cílů vzdělávání (event. uvedení efektivních a 
neefektivních forem práce):   

Navržené postupy a opatření v IVP ve sledovaném období byly/nebyly dodržovány. 
 
Konzultant PPP (datum a podpis):    …………….............................. 


