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PUP pro MZ 2016/ 2017
 Uzpůsobení podmínek pro konání MZ ve většině případů

ještě na základě „starých“ zpráv – vydaných do 31.8.2016
(kategorie ZP + ZZn)
 Žáci s SPU0 – PUP pro dg. dyslexie, dysortografie,
dysgrafie vč. kombinací, dyspraxie, NKS (dyslálie,
dysartrie, balbuties, dysfázie), ADHD, ADD,
dlouhodobou nemocnost (neurologické, psychiatrické,
kardiologické, metabolické vady, aj.), PAS (SPC)
 Dyskalkulie – aktuálně není zohlednění pro dyskalkuliky
– předpoklad, že si nevyberou M jako maturitní obor.
Metodika bude zpracována (MZ 2021)

Klienti PPP
 Od 1. 9. 2016 – žák se SVP = žák s potřebou podpůrných

opatření ( 1.- 5. stupně)
 SPUCH+ odlišné kulturní prostředí a jiné životní
podmínky, v PPP nejčastěji:
 2. stupeň PO – mírné formy poruch a obtíží » nevyžaduje
úpravy zkušební dokumentace, navýšení časového limitu,
úprava prostředí, kompenzační pomůcky (=1. skupina
PUP)
 3. stupeň PO – středně závažné až těžké formy SPUCH»
vyžaduje úpravu zk. dokumentace, 50% navýšení
časového limitu, úprava prostředí, komp.p. (=2. skupina
PUP)

PPP a žádosti o vystavení posudku PUP
 PPP (ŠPZ) vydává posudek nejdříve 9 měsíců před








termínem podání přihlášky k MZ na základě platné
PZ a žádosti zletilého žáka či zákonného zástupce
v jarním zkušebním období: od 1. března – žák
podává přihlášku k MZ spolu s posudkem do 1.
prosince
podzimní termíny od 1. 10.
Platnost posudku je 18 měsíců od data vydání!
Nejvhodnější doba přešetření (nikoliv prvovyšetření)
– 2. pololetí 3. ročníku SŠ

Informace k posudkům PUP
 Posudek odevzdá žák ŘŠ spolu s přihláškou k MZ
 PUP jsou žákovi vždy přiznány na základě posudku

ŠPZ z něhož vyplývá, že obtíže trvají déle než 1
rok!
 Žák nemusí úpravu podmínek využít (i
selektivně) - odmítnutí žáka využít PUP je vhodné
písemně ošetřit
 Trvají-li vzdělávací obtíže méně než rok nebo
nastanou po odevzdání přihlášky k MZ, uzpůsobí ŘŠ
podmínky po dohodě s ŠPZ (odborné nálezy)

Navržená opatření
 Předpoklad efektivity navržených uzpůsobení

podmínek k MZ se opírá o to, že žák je dosud
ve výuce používal, je na ně zvyklý (bezpečně
zvládá obsluhu kompenzačních pomůcek, je
zvyklý komunikovat s asistentem apod.)
 Pro pedagogy: sledovat na PZ navržený stupeň

PUP a připravovat žáka v tomto režimu na
MZ (didaktický test s vepisováním, psaní na
PC,…)

Přijímací řízení na SŠ
 Žádat doporučení k úpravě podmínek min. 3 měsíce

před konáním přijímacích zkoušek na SŠ (od ledna)
 Závěrečné zkoušky: střední vzdělání s VL + střední
vzdělání – doporučení ke zohlednění vzdělávacích
potřeb žáka od ŠPZ (nebude-li zakomponováno do
ŠZ a PO)

 Děkuji za pozornost!

