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Příloha č. 2 - Individuální vzdělávací plán 
Upravuje Vyhláška 27/2016 Sb., vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných 
 
§ 3 
(1) Individuální vzdělávací plán zpracovává škola, vyžadují-li to speciální vzdělávací potřeby žáka. Individuální 
vzdělávací plán se zpracovává na základě doporučení školského poradenského zařízen. Individuální vzdělávací 
plán školské poradenské zařízení zpravidla nedoporučuje, pokud jsou všechny informace podstatné 
pro vzdělávání žáka uvedeny v doporučení podle § 15.  
 
(2) Individuální vzdělávací plán je závazným dokumentem pro zajištění speciálních vzdělávacích potřeb žáka, 
přičemž vychází ze školního vzdělávacího programu a j e součástí dokumentace žáka ve školní matrice. 
 
(3) Individuální vzdělávací plán obsahuje údaje o skladbě druhů a stupňů podpůrných opatření 
poskytovaných v kombinaci s tímto plánem, identifikační údaje žáka a údaje o pedagogických pracovnících 
podílejících se na vzdělávání žáka. V individuálním vzdělávacím plánu jsou dále uvedeny zejména informace o: 
 a) úpravách obsahu vzdělávání žáka, 
b) časovém a obsahovém rozvržení vzdělávání, 
c) úpravách metod a forem výuky a hodnocení žáka, 
d) případné úpravě očekávaných výstupů vzdělávání žáka. 
 
(4) Individuální vzdělávací plán dále obsahuje jméno pedagogického pracovníka školského poradenského 
zařízení, se kterým škola spolupracuje při zajišťování speciálních vzdělávacích potřeb žáka.  
 
(5) Individuální vzdělávací plán je zpracován bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce ode dne, 
kdy škola obdržela doporučení a žádost zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka. Individuální vzdělávací 
plán může být doplňován a upravován v průběhu celého školního roku podle potřeb žáka. 
 
(6) Zpracování a provádění individuálního vzdělávacího plánu zajišťuje škola. Individuální vzdělávací plán 
se zpracovává ve spolupráci se školským poradenským zařízením, žákem a zákonným zástupcem žáka, není-li 
žák zletilý. 
 

 

§ 4 
(1) Škola seznámí s individuálním vzdělávacím plánem všechny vyučující žáka a současně žáka a zákonného 
zástupce žáka, není-li žák zletilý, který tuto skutečnost potvrdí svým podpisem. Poskytování vzdělávání podle 
individuálního vzdělávacího plánu lze pouze na základě písemného informovaného souhlasu zletilého žáka 
nebo zákonného zástupce žáka podle § 16 odst. 1. 
 
(2) Školské poradenské zařízení ve spolupráci se školou sleduje a nejméně jednou ročně vyhodnocuje 
naplňování individuálního vzdělávacího plánu a poskytuje žákovi, zákonnému zástupci žáka a škole 
poradenskou podporu. V případě nedodržování opatření uvedených v individuálním vzdělávacím plánu 
informuje o této skutečnosti ředitele školy. 
 
(3) Pro změny v individuálním vzdělávacím plánu se použijí obdobně ustanovení týkající se zpracování 
individuálního vzdělávacího plánu, seznámení s ním, poskytování vzdělávání podle něho a vyhodnocování 
jeho naplňování. 
 
 
 


		2020-10-01T09:37:37+0200
	Mgr. Milan Záruba




