ŽÁK
KONZULTACE SE ZÁKONNÝM
ZÁSTUPCEM (ZZ)

PEDAGOGICKÁ
DIAGNOSTIKA

rodiè kontaktuje ŠPZ - SPC, PPP

I.stupeò PO

?
3 mìsíce na diagnostiku
?
1 mìsíc na zprávu a doporuèení

realizuje škola sama - TU + U + ŠPP
?
není tøeba IS ZZ (ZŽ)
?
individualizace
?
individuální pøístup
?
PLPP - max. 3mìsíce

škola, škol.zaøízení
?
doporuèení

s obìma
doporuèení
projedná

ZZ (ZŽ)
?
zpráva
?
doporuèení

VYHODNOCENÍ
?
stanovení stupnì a obsahu PO (od II. do V.stupnì)

OSVÌDÈÍ SE

mùže trvat po
celou dobu
školní docházky

a pravidel jejich využívání
?
informovaný souhlas ZZ (ZŽ)
?
vypracování IVP, je-li nutný
?
stanovení osoby, která bude zajišovat komunikaci
se ŠPZ a zpùsob spolupráce
?
øeditel pøes školní matriku oznámí KÚ normovanou
finanèní nároènost

POMINOU
NEOSVÌDÈÍ SE
DÙVODY

zruší se

škola iniciuje
návštìvu ŠPZ

škola plní doporuèení bezodkladnì,
nejpozdìji do 4 mìsícù
VYHODNOCENÍ

OSVÌDÈÍ SE

POMINOU
NEOSVÌDÈÍ SE
DÙVODY

PO se zruší
PO mohou trvat po celou dobu ?
?
PO jsou zmìnìná dle
školní docházky s modifikací pro
aktuálních potøeb žáka
jednotlivé roèníky

PO jsou zmìnìná dle
aktuálních potøeb žáka

PO se týká stavebních úprav

?
vlastník budovy
?
zøizovatel

Rodiè kontaktuje ŠPZ - SPC, PPP
?
3 mìsíce na diagnostiku
?
1 mìsíc na zprávu a doporuèení

škola, škol.zaøízení
?
doporuèení

s obìma
doporuèení
projedná

ZZ (ZŽ)
?
zpráva
?
doporuèení

VŠECHNY ZÚÈASTNÌNÉ SUBJEKTY SOUHLASÍ

JEDEN ZE SUBJEKTÙ NESOUHLASÍ

?
stanovení stupnì a obsahu PO (od II. do V.stupnì)

?
do 30 dnù ode dne doruèení zprávy mùže oslovit právnickou

a pravidel jejich využívání
?
informovaný souhlas ZZ (ZŽ)
?
vypracování IVP, je-li nutný
?
stanovení osoby, která bude zajišovat komunikaci se ŠPZ
a zpùsob spolupráce
?
øeditel pøes školní matriku oznámí KÚ normovanou
normovanou finanèní nároènost

osobu (bude minimálnì øízená NÚV) a žádat o revizi
doporuèení
?
o revizi mùže žádat ZZ, ZŽ,škola, ŠZ, OVM, ÈŠI
?
právnická osoba do 60 dnù ode dne doruèení žádosti

vypracuje revizní zprávu
?
do doby vydání revizní zprávy platí pùvodní doporuèení

revizní zpráva obsahuje nové doporuèení

VŠECHNY ZÚÈASTNÌNÉ SUBJEKTY SOUHLASÍ

ZZ (ZŽ) NESOUHLASÍ

OBRÁTÍ SE NA SOUD

revizní zpráva neobsahuje nové doporuèení

?
ŠPZ vypracuje nové doporuèení

