
Praha, 29. červen 2017 

Č. j. MSMT-11076/2017-2 

 
Opatření  

ministra školství, mládeže a tělovýchovy,  
kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání 

 

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy mění s účinností od 1. září 2017 v souladu s § 4 

odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 

jiném vzdělávání (školský zákon), Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání 

vydaný opatřením ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č.j. 31504/2004-22 ze dne 13. 

prosince 2004, ve znění Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č.j. 27002/2005-

22 ze dne 29. srpna 2005, Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č.j. 

24653/2006-24 ze dne 30. dubna 2007, Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy 

č.j. 15523/2007-22 ze dne 26. června 2007, Opatření ministryně školství, mládeže a 

tělovýchovy č.j. 12586/2009-22 ze dne 16. prosince 2009, Opatření ministryně školství, 

mládeže a tělovýchovy č.j. 20092/2010-2 ze dne 20. července 2010, Opatření ministra 

školství, mládeže a tělovýchovy č.j. 20772/2010-2 ze dne 20. srpna 2010, Opatření ministra 

školství, mládeže a tělovýchovy č.j. MSMT-1236/2012-22 ze dne 18. ledna 2012, Opatření 

ministra školství, mládeže a tělovýchovy č.j. MSMT-2647/2013-210 ze dne 29. ledna 2013, 

Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy č.j. MSMT-26522/2013 ze dne 9. července 

2013 a Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č. j. MSMT-28603/2016 ze dne 

22. února 2016 a Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č. j. MSMT-7019/2017 

ze dne 3. května 2017 takto: 

Čl. 1 

V části C, kapitole 5 Vzdělávací oblasti Rámcového vzdělávacího programu pro základní 

vzdělávání se text odstavce 

„V souladu s vyhláškou č. 27/2016 Sb. se výstupy minimální doporučené úrovně využijí 

v případě podpůrných opatření třetího stupně pouze u žáků s lehkým mentálním postižením. 

Pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními pátého stupně jsou dolní úrovní pro úpravu 

očekávaných výstupů v IVP očekávané výstupy stanovené v RVP ZŠS, které mají rovněž 

činnostní povahu a jsou prakticky zaměřené.“ 

nahrazuje textem 

„V souladu s vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami a žáků nadaných, se výstupy minimální doporučené úrovně využijí v případě 

podpůrných opatření od třetího stupně pouze u žáků s lehkým mentálním postižením. 

Výstupy, upravené v IVP žáků s lehkým mentálním postižením na základě minimální 

doporučené úrovně v rámci podpůrných opatření, jsou na vyšší úrovni než očekávané 

výstupy stanovené v RVP ZŠS.  

 



Čl. 2 

V části D, kapitole 8, podkapitole 8.1 Pojetí vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými 

opatřeními Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání se text odstavce 

„K úpravám očekávaných výstupů stanovených v ŠVP se využívá podpůrné opatření IVP. To 

umožňuje u žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními od třetího stupně podpory (týká se 

žáků s lehkým mentálním postižením) upravovat očekávané výstupy vzdělávání, případně je 

možné přizpůsobit i výběr učiva.“  

nahrazuje textem 

„K úpravám očekávaných výstupů stanovených v ŠVP se využívá podpůrné opatření IVP. To 

umožňuje u žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními, za podmínek stanovených školským 

zákonem a vyhláškou č. 27/2016 Sb., upravovat očekávané výstupy vzdělávání, případně je 

možné přizpůsobit i výběr učiva.“ 

Čl. 3 

V části D, kapitole 8, podkapitole 8.1 Pojetí vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými 

opatřeními Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání se text odstavce 

„K úpravám vzdělávacích obsahů stanovených v ŠVP dochází v IVP žáků s přiznanými 

podpůrnými opatřeními od třetího stupně (týká se žáků s lehkým mentálním postižením). To 

znamená, že části vzdělávacích obsahů některých vzdělávacích oborů lze nahradit jinými 

vzdělávacími obsahy nebo celý vzdělávací obsah některého vzdělávacího oboru lze 

nahradit obsahem jiného vzdělávacího oboru, který lépe vyhovuje jejich vzdělávacím 

možnostem. V IVP žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího stupně (týká se žáků 

s lehkým mentálním postižením) a čtvrtého stupně lze v souvislosti s náhradou části nebo 

celého vzdělávacího obsahu vzdělávacích oborů změnit minimální časové dotace 

vzdělávacích oblastí (oborů) stanovené v kapitole 7 RVP ZV.“ 

nahrazuje textem 

„Náhrada části vzdělávacích obsahů některých vzdělávacích oborů jinými vzdělávacími 

obsahy nebo náhrada celého vzdělávacího obsahu některého vzdělávacího oboru jiným, 

který lépe vyhovuje vzdělávacím možnostem žáků, se využívá podpůrné opatření úprava 

obsahů a výstupů ze vzdělávání, prostřednictvím podpůrného opatření IVP u žáků 

s přiznanými podpůrnými opatřeními, za podmínek stanovených školským zákonem a 

vyhláškou č. 27/2016 Sb. V IVP žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními lze v souvislosti 

s touto náhradou části nebo celého vzdělávacího obsahu vzdělávacích oborů, změnit 

minimální časové dotace vzdělávacích oblastí (oborů) stanovené v kapitole 7 RVP ZV.“ 

Čl. 4 

V části D, kapitole 8, podkapitole 8.2 Systém péče o žáky s přiznanými podpůrnými 

opatřeními ve škole Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání se na konci 

doplňuje nový odstavec, který zní: 



„Pro žáky s jiným než mentálním postižením uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona je 

možné ve školním vzdělávacím programu upravit očekávané výstupy nebo nahradit 

vzdělávací obsah, jehož realizaci objektivně neumožňuje jejich znevýhodnění, jiným 

vzdělávacím obsahem, pokud to vyžadují speciální vzdělávací potřeby žáků, a to pouze tehdy, 

pokud to vyplývá z doporučení školského poradenského zařízení.“ 

Čl. 5 

Školy poskytující základní vzdělávání uvedou své školní vzdělávací programy do souladu 

s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání, ve znění tohoto opatření, 

nejpozději do 1. září 2017. 

Čl. 6 

Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. září 2017. 

 

Stanislav Štech, v.r. 


