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Podpora žáků při vzděláváﾐí ふrovﾐé příležitostiぶ 
Kvalitní škola1 sleduje pokroky v učení všech žáků2 a cíleně podporuje ty, kdo vyžadují 
speciální péči. 

Sﾏysleﾏ kritérií v této oHlasti je zajistit spravedlivost při přijíﾏáﾐí žáků ke vzděláváﾐí a v jeho 

průHěhu. S tíﾏ souvisí poskytováﾐí iﾐdividuálﾐí podpory pro rozvoj kogﾐitivﾐíIh i soIiálﾐíIh 
dovedﾐostí všeﾏ žákůﾏ, kteří ji potřeHují, a zajištěﾐí vstříIﾐého a přátelského prostředí. 
Pro realizaIi spravedlivého vzděláváﾐí je však ﾐezHytﾐé ﾐaplﾐěﾐí kritérií i v dalšíIh oHlasteIh: 
zásadﾐí je průHěžﾐé sledováﾐí výsledků každého žáka a poskytováﾐí pravidelﾐé zpětﾐé vazHy 
a ﾏotivujíIí přístup pedagogů deﾏoﾐstrujíIí vysoká očekáváﾐí od všeIh žáků. 

Pro to, aH┞ škola fuﾐgo┗ala ┗ souladu s ﾐíže u┗edeﾐýﾏi priﾐIip┞, je ﾐezH┞tﾐé, aH┞ pedagogo┗é 
┗ěřili toﾏu, že k┗alita škol┞ se od┗íjí od její sIhopﾐosti posk┞tﾐout k┗alitﾐí ┗zdělá┗áﾐí ┗šeﾏ 
žákůﾏ, ﾐikoli od sIhopﾐosti škol┞ si žák┞ doHře ┗┞Hrat.  

1. Škola v┞tváří každéﾏu žákovi a jeho rodiﾐě rovﾐé příležitosti ke vzděláváﾐí 
bez ohledu ﾐa jeho pohlaví, věk, etﾐiIkou příslušﾐost, kulturu, rodﾐý jaz┞k, 
ﾐáHožeﾐství, rodiﾐﾐé zázeﾏí, ekoﾐoﾏiIký status ﾐeHo speIiálﾐí vzdělávaIí potřeH┞. 

Popis kritéria 

Při přijíﾏáﾐí žáků škola respektuje ro┗ﾐý přístup ke ┗zdělá┗áﾐí s ﾏa┝iﾏálﾐí ┗stříIﾐostí ke ┗šeﾏ 
uIhazečůﾏ. Při rozhodo┗áﾐí o přijetí a přestupeIh ﾐeupředﾐostňuje žák┞ s lepšíﾏi 
kogﾐiti┗ﾐíﾏi sIhopﾐostﾏi ﾐeHo speIifiIkýﾏ ﾐadáﾐíﾏ, s lepšíﾏ rodiﾐﾐýﾏ zázeﾏíﾏ ﾐeHo žák┞ 
Hez speIiálﾐíIh ┗zdělá┗aIíIh potřeH. Tr┗ale ﾐerozděluje žák┞ do tříd s odlišﾐýﾏ kurikuleﾏ  
ふs ┗ýjiﾏkou tříd zřizo┗aﾐýIh dle § 16, odst. 9 školského zákoﾐaぶ a ┗e ┗šeIh třídáIh posk┞tuje 
┗zděláﾐí ┗e sro┗ﾐatelﾐé k┗alitě. S ┗ýjiﾏkou plateH za spotřeHﾐí ﾏateriál ふﾐapř. praIo┗ﾐí sešit┞ぶ 
ﾐe┗┞žaduje úplatu za ┗zdělá┗áﾐí posk┞to┗aﾐé dle ŠVP.  

To zﾐaﾏeﾐá, že škola je připra┗eﾐa přijﾏout a k┗alitﾐě ┗zdělá┗at ┗šeIhﾐ┞ žák┞ Hez ohledu 
na jejiIh rodiﾐﾐé zázeﾏí a speIiálﾐí ┗zdělá┗aIí potřeH┞. Důsledﾐě se ┗┞┗aruje toho, aby 

ﾐěkteré rodiﾐ┞ přesﾏěro┗á┗ala ﾐa jiﾐé škol┞. Pokud ﾏá ┗e s┗éﾏ okolí předškolﾐí zařízeﾐí, 
které ┗zdělá┗á žák┞ s ﾐějakýﾏ zﾐe┗ýhodﾐěﾐíﾏ, akti┗ﾐě s ﾐíﾏ spolupraIuje, aH┞ děteﾏ 
přeIhod do po┗iﾐﾐého ┗zdělá┗áﾐí Io ﾐej┗íIe usﾐadﾐila. Škola se dále důsledﾐě sﾐaží 
o ┗┞t┗ářeﾐí sro┗ﾐatelﾐýIh podﾏíﾐek ┗šeﾏ žákůﾏ. Pedagogo┗é si u┗ědoﾏují, že rozdělo┗áﾐíﾏ 
do tříd liHo┗olﾐýﾏ ﾐeﾐáhodﾐýﾏ způsoHeﾏ ┗zﾐiká ﾐeHezpečí koﾐIeﾐtraIe žáků s podﾐětﾐýﾏ 
a ﾐepodﾐětﾐýﾏ rodiﾐﾐýﾏ zázeﾏíﾏ ┗ růzﾐýIh třídáIh, Iož saﾏo o soHě zﾐačﾐě o┗li┗ňuje jejiIh 
další ┗zdělá┗áﾐí a z toho dů┗odu je ﾐežádouIí. SpeIiálﾐí třída dle § 16, odst. 9 školského zákoﾐa 

je zřizo┗áﾐa pouze ┗ případě, že pro její žák┞ je toto uspořádáﾐí prokazatelﾐě příﾐosﾐé. 
Prioritou škol┞ je posk┞tﾐutí Io ﾐejk┗alitﾐějšího ┗zdělá┗áﾐí ┗šeﾏ žákůﾏ ┗ ráﾏIi heterogeﾐﾐího 
uspořádáﾐí. Škola dHá o to, aH┞ požada┗k┞ škol┞, zejﾏéﾐa požada┗k┞ fiﾐaﾐčﾐí, ﾐeH┞l┞ 
pro ﾐěkteré žák┞ ﾐepřiﾏěřeﾐé/zﾐe┗ýhodňujíIí. To se týká ﾐapříklad fiﾐaﾐčﾐíIh příspě┗ků 
na poﾏůIk┞. 

                                                           
1 Školou se pro potřeH┞ tohoto dokuﾏeﾐtu rozuﾏí ﾏateřská, základﾐí a středﾐí škola. 
2 Žákeﾏ se pro potřeH┞ tohoto dokuﾏeﾐtu rozuﾏí i dítě ┗ ﾏateřské škole. 
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2. Škola posk┞tuje účiﾐﾐou podporu všeﾏ žákůﾏ s potřeHou podpůrﾐýIh opatřeﾐí. 

Popis kritéria 

Škola s┞steﾏatiIk┞ ideﾐtifikuje iﾐdi┗iduálﾐí potřeH┞ žáků při ┗zdělá┗áﾐí, ┗ případě potřeH┞ 
spolupraIuje s odHorﾐýﾏi praIo┗išti. Má ┗lastﾐí strategii práIe s žák┞ s potřeHou podpůrﾐýIh 
opatřeﾐí, tuto strategii ﾐaplňuje a ┗┞hodﾐoIuje její účiﾐﾐost. Posk┞tuje speIifiIkou podporu 
┗šeﾏ žákůﾏ, kteří ji potřeHují. Škola s┞steﾏatiIk┞ e┗iduje ┗ýsledk┞ a pokrok┞ žáků s potřeHou 
podpůrﾐýIh opatřeﾐí a skupiﾐ žáků se speIifiIkýﾏi ┗zdělá┗aIíﾏi potřeHaﾏi a dHá o to, aby 

dosaho┗ali ﾏa┝iﾏálﾐího učeHﾐího pokroku. Taﾏ, kde je to ┗hodﾐé z hlediska zájﾏu žáka, 
pedagogo┗é z┗ou k proIesu hodﾐoIeﾐí a pláﾐo┗áﾐí ┗ýuk┞ další koleg┞ a odHorﾐík┞. 

3. Škola věﾐuje patřičﾐou pozorﾐost osoHﾐostﾐíﾏu rozvoji žáků, rozvíjí u ﾐiIh 
otevřeﾐost, toleraﾐIi a respekt vůči jiﾐakosti a dHá ﾐa to, aH┞ žádﾐý žák ﾐeH┞l 
v┞čleňováﾐ z kolektivu. 

Popis kritéria 

Pedagogo┗é škol┞ přistupují ke každéﾏu žáko┗i s respekteﾏ, ┗┞t┗ářejí pro každého žáka ro┗ﾐé 
příležitosti k jeho zapojeﾐí do kolekti┗u ostatﾐíIh žáků. S┗ýﾏ jedﾐáﾐíﾏ podporují roz┗oj učíIí 
se koﾏuﾐit┞, ┗e které se každý žák Iítí Hýt přijíﾏáﾐ a podporo┗áﾐ ┗ roz┗oji s┗ého poteﾐIiálu. 
Jsou si ┗ědoﾏi s┗ýIh ┗lastﾐíIh postojů, hodﾐot, zkušeﾐostí i předsudků a jejiIh ┗li┗u 
na koﾏuﾐikaIi s žák┞ a jejiIh rodiﾐaﾏi i ﾐa Ielý pedagogiIký proIes. V koﾏuﾐikaIi s žák┞, jejiIh 
rodiči i ┗ ﾐaHídIe akti┗it pro žák┞ se ┗┞┗arují stereot┞pizaIe ふﾐapř. ﾐa základě geﾐderu, etﾐiIit┞, 
ﾐárodﾐosti, ┗┞zﾐáﾐí apod.ぶ. Pedagogo┗é přizpůsoHují prostředí tříd┞ a učeHﾐí akti┗it┞ tak, aby 

se ﾐa ﾐiIh ﾏohli podílet i žáIi s potřeHou podpůrﾐýIh opatřeﾐí. S rozﾏaﾐitostí ┗e školﾐíﾏ 
společeﾐst┗í praIují jako s důležitýﾏ ┗ýIhodiskeﾏ při pláﾐo┗áﾐí a realizaIi ┗zdělá┗áﾐí žáků. 
Ve ┗zdělá┗áﾐí ┗┞uží┗ají zdrojů, které odrážejí etﾐiIkou, soIiokulturﾐí a jiﾐou rozﾏaﾐitost žáků 
a rodiﾐ zastoupeﾐýIh ┗e třídě ﾐeHo škole. Škola s┞steﾏatiIk┞ použí┗á ﾐástroje zaﾏěřeﾐé 
na ┗zájeﾏﾐé pozﾐá┗áﾐí a posilo┗áﾐí soIiálﾐíIh a persoﾐálﾐíIh do┗edﾐostí. Škola zapojuje 
┗šeIhﾐ┞ žák┞ do školﾐíIh akIí a akti┗it a ┗ případě potřeH┞ posk┞tuje žákůﾏ z┗láštﾐí podporu, 
která zapojeﾐí uﾏožﾐí. 

4. Škola se aktivﾐě podílí ﾐa pláﾐováﾐí rovﾐýIh příležitostí v ﾏístﾐíﾏ akčﾐíﾏ 
pláﾐováﾐí/krajskéﾏ akčﾐíﾏ pláﾐováﾐí. 

Popis kritéria 

Škola posk┞tuje potřeHﾐé iﾐforﾏaIe z uplatňo┗áﾐí ro┗ﾐýIh příležitostí ┗e s┗é orgaﾐizaIi a sﾐaží 
se o za┗áděﾐí potřeHﾐýIh zﾏěﾐ do Hěžﾐého Ihodu škol┞. 
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