Seminář VP SŠ – doplnění MZ, ŠD
19.10.2017

Kontrolní vyšetření před MZ
Doporučení PUP
• Doporučení je platné nejdéle 24 měsíců od data
vydání.
• Vyšetření před MZ lze tedy provádět od začátku
3. ročníku!
• Objednávat se na začátku 4. ročníku je velké riziko
vzhledem k objednacím lhůtám (až 3 měsíce).
• Doporučení PUP je třeba odevzdat spolu s
přihláškou k MZ – pro jarní zkušební období 1.12.,
pro podzimní zkušební období 25.6.

Kontrolní vyšetření před MZ
Doporučení PUP
• Somatická onemocnění (diabetes, DMO….) v
kompetenci SPC.
• Uplatňovat doporučení k PUP již při studiu,
obzvláště jedná-li se o psaní písemných prací
na PC, použití slovníků…

Kontrolní vyšetření před MZ
Doporučení PUP
• S sebou vždy žák přinese dotazník vyplněný
vyučujícími, slohové práce – opravené včetně
hodnocení, sešity, lékařské zprávy popisující
obtíže mající dopad na vzdělávání.
• Dotazník před MZ nechat vyplnit vyučujícími
maturitních předmětů, včetně profilové části
(praktické části).
• RED_IZO, podpis, razítko.
• V praktické části se vyjádřit k případnému
navýšení času (o kolik). Délka a způsob konání
praktické zkoušky je v kompetenci ředitele školy.

Maturitní zkouška u cizinců a osob
pobývajících dlouhodobě v zahraničí
•

§20 odt.4 Školského zákona

„.... Osoby, které se vzdělávaly alespoň 4 roky v předcházejících 8 letech před příslušnou zkouškou
ve škole mimo území České republiky, mají právo na úpravu podmínek a způsobu konání zkoušky
ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura u společné části MZ tak, aby byla zachována
rovnost přístupu ke vzdělání. “
• Viz §5 odst. 4 vyhlášky č.177/2009Sb.

Skutečnost, že žák žádá o uzpůsobení podmínek při konání společné části maturitní zkoušky
z ČJL, vyplňuje v přihlášce k maturitní zkoušce. Aby bylo žákovi uzpůsobení podmínek
přiznáno, musí k přihlášce doložit patřičné dokumenty spolu s jejich překladem:
„K přihlášce (...) přiloží žák úředně ověřené kopie dokladů o vzdělání vydaných školou mimo
území České republiky, včetně jejich překladu do českého jazyka; v případě pochybností o
správnosti překladu je ředitel školy oprávněn požadovat předložení úředně ověřeného
překladu dokladů o vzdělání.“ (viz § 4 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb.).
Takovému žákovi, který uvedené podmínky splňuje, se potom „na jeho žádost prodlužuje
doba konání didaktického testu z českého jazyka a literatury o 30 minut a písemné práce z
českého jazyka a literatury o 45 minut. Při konání didaktického testu má možnost použít
překladový slovník, při konání písemné práce překladový slovník a Slovník spisovné
češtiny.“(viz § 5 odst. 4 vyhlášky č. 177/2009 Sb.).

Vyhodnocení podpůrných opatření
(PO)
• PO 2.-5.stupně bez IVP
ŠPZ vyhodnotí poskytování PO, nejdéle však do 1 roku od vydání
doporučení.

- aktuálně proběhne vyhodnocení doporučených PO únor
2017 - červen 2017
- forma vyhodnocení (dle nastavené spolupráce s
pracovníkem PPP) – osobně, mailem, telefonicky
- výstupem bude písemný seznam vyhodnocených žáků. V
případě skončení platnosti či změny SVP (PO) nutno vyplnit
ŠD a objednat se ke kontrolnímu vyšetření (zákonný
zástupce/zletilý žák). Je-li žák ve 3. ročníku maturitního
studia, lze místo ŠD vyplnit Dotazník k PUP MZ

Vyhodnocení PO pokrač.
• PO s IVP (individuálním vzdělávacím
plánem)
ŠPZ ve spolupráci se školou sleduje a nejméně 1x ročně vyhodnocuje
naplňování IVP…

- vyplnění ŠD (popsání obtíží, které se u žáka
vyskytují a realizovaných opatření včetně jejich
efektu) včetně vyjádření zákon.zást./zletil.žáka
(oddíl na poslední straně dotazníku), v případě
skončení platnosti či změny SVP (PO) je třeba se
objednat ke kontrolnímu vyšetření (zákonný
zástupce/zletilý žák)

Školní dotazník (ŠD) žáka SŠ
• žádá-li zákon.zást./zletilý žák o vyšetření
telefonicky je vyzván, aby ve škole požádal o
vypracování ŠD, totéž je uvedeno v pozvánce
na vyšetření
• nechat oddíly vyplnit jednotlivými vyučujícími,
ale osvědčilo se, pokud vypracování ŠD
koordinuje VP
• nehodící se vymazat!!
• taktéž vymazat vše , kde se nevyjadřujeme!!

