
PODPŮRNÁ OPATŘENÍ VE VZDĚLÁVÁNÍ NA GYMNÁZIU 

POSTUPICKÁ 

KDY NAVŠTÍVIT  SE SVÝMI VZDĚLÁVÁCÍMI OBTÍŽEMI  PEDAGOGICKO-

PSYCHOLOGICKOU PORADNU? 

Pokud jsou vaše obtíže ve výuce závažné. Například máte výrazné potíže 

v osvojování učiva, nedokážete si učivo i při nejlepší vůli zapamatovat, nerozumíte 

vyučovacímu jazyku, nedokážete udržet pozornost po delší dobu, učíte se víc než 

ostatní spolužáci, ale výsledky vašemu úsilí neodpovídají apod. 

JAKÝ JE POSTUP?  

Takových závažných obtíží si většinou vyučující všimnou sami. A také si toho 

všimnou i rodiče. Škola může informovat rodiče, aby bez odkladu domluvili 

vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně. Poradna a škola se o žákovi 

vzájemně informují. Poradna potřebuje od školy informace o žákovi a třídě, o jeho 

obtížích, o podmínkách vzdělávání a případně o plánu pedagogické podpory, pokud 

škola už nějaký vytvořila. Škola od poradny dostane Doporučení ke vzdělávání žáka, 

což jsou opatření, která mají pomoci žákovi lépe zvládat své obtíže. Může to být 

například zvýšení času při psaní testů, možnost výhradně ústního zkoušení, možnost 

psaní na počítači nebo tabletu a podobně. S Doporučením jsou seznámeni všichni 

vyučující, kteří žáka učí. Žáci jsou potom vzděláváni s ohledem na své vzdělávací 

potřeby po celou dobu trvání obtíží.  

I  PŘES RŮZNÉ ZPŮSOBY  PODPORY VYŽADUJEME STEJNÉ STUDIJNÍ ÚSILÍ A 

PŘÍSTUP KE STUDIU JAKO U OSTATNÍCH STUDENTŮ GYMNÁZIA.  

 

JAK DLOUHO JE PLATNÉ  DOPORUČENÍ Z  PPP? 

I když vaše obtíže mohou přetrvávat po celou dobu studia, platnost Doporučení ke 

vzdělávání žáka trvá nejdéle dva roky. Po uplynutí této doby je nutné se znovu 

objednat ke kontrolnímu vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny. Je na 

vás a na rodičích hlídat si platnost Doporučení ke vzdělávání.  

CO KDYŽ MÁM JEN MÍRNÉ OBTÍŽE?  

Pokud máte při výuce obtíže mírnějšího rázu, například pomalejší tempo práce, 

drobné obtíže ve čtení, psaní, počítání nebo máte mírné výkyvy v soustředění, není 

nutná návštěva poradny. Takové obtíže škola může řešit pomocí tzv. plánu 

pedagogické podpory.  
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JAKÝ JE POSTUP?  

Nejlepší je, když oslovíte svého třídního učitele nebo výchovného poradce a povíte 

mu o svých obtížích. Na základě rozhovoru s vyučujícími škola vypracuje plán, 

který by vám měl usnadnit vzdělávání. Podle tohoto plánu postupují všichni učitelé. 

Pokud díky těmto opatřením dojde ke zlepšení situace, škola pokračuje 

v osvědčeném přístupu po celou dobu, kdy obtíže přetrvávají. V případě, že školou 

navržená a realizovaná opatření v rámci plánu pedagogické podpory nejsou 

dostačující, škola nejpozději po 3 měsících doporučí návštěvu poradenského 

zařízení.  

 

 


