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1. Identifikační údaje 
 

 

Název ŠVP:                          Školní vzdělávací program základní školy speciální 

                                                                  

 

Motivační název:                  Duhová pastelka I. díl 

  Duhová pastelka II. díl 

 
a) Název školy:  Základní škola a Mateřská škola Kroměříž, F.Vančury 

 

    Sídlo:                            F. Vančury 3695, 767 01 Kroměříž    

 

    Právní forma:         příspěvková organizace 

 
    IČO:          47935928 Identifikátor právnické osoby: 600 025 608 

 
    Obor vzdělání:       základní škola 79-01-B/01                                   
    délka vzdělání:  10 r. 0 měs. 

 

     IZO:   108 025 608  

 

 

b) Ředitel:        Mgr. Ludmila Kočí 

                 

                                      
c) Zástupce ředitele:            Mgr. Ivana Baštincová          vzdělávání 

               Mgr. Jitka Jarmarová   poradenství 

 

d) Koordinátor  ŠVP:        Mgr. Ivana Baštincová 

      

     výchovný poradce:           Mgr. Lenka Stojanová 

     metodik prevence:            Mgr. Eva Vrtaníková 

 

f) Kontakt na školu:           
    www.msazskm.cz 

              573 338 534 

    msazskm@msazskm.cz 

 

            

g) Zřizovatel:                 Zlínský kraj 

kontakt:             Krajský úřad Zlínského kraje 

              odbor školství, mládeže a sportu 

    tř.T. Bati21 

               76190 Zlín



7 

 

 

2. Charakteristika 

2.1 Charakteristika školy jako celku 

Základní škola a Mateřská škola Kroměříž, F.Vančury se nachází v klidné okrajové části 

města Kroměříže, v zástavbě rodinných domků, pod zalesněným kopcem Barbořina. Hlavním 

účelem školy je poskytování vzdělávání (dětem v předškolním věku a žákům při plnění 

povinné školní docházky v základním vzdělání). Škola poskytuje i komplexní školské 

poradenské služby ve speciálně pedagogickém centru, zajišťuje zájmové vzdělávání a 

stravování. Je školou samostatně zřízenou pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, 

především s vícenásobným zdravotním postižením a poruchami autistického spektra. 

Vykonává činnosti těchto škol a školských zařízení: 

- Mateřská škola speciální 

- Přípravný stupeň Základní školy speciální 

- Základní škola  

- Základní škola speciální 

- Školní družina a školní klub 

- Speciálně pedagogické centrum 

- Školní jídelna-výdejna 

Spádovou oblastí školy je celý okres Kroměříž a okrajové části okresů sousedících. Dopravní 

obslužnost je realizována osobní i hromadnou dopravou- část žáků dojíždí do školy 

samostatně, část v doprovodu zákonných zástupců. Zákonní zástupci využívají i nabídky 

spolku Korálky Kroměříž, z. s., který zajišťuje formou sociální služby dopravu žáků do školy 

za doprovodu řidiče a osobní asistentky. 

Kapacita budovy je 92 dětí a žáků (mateřská škola 12 dětí, přípravný stupeň ZŠ speciální 12 

dětí, základní škola 68 žáků). Nejvyšší povolený počet žáků v oboru základní škola speciální 

je 50, v oboru základní škola 30. Aktuálně je ve škole 11 tříd. 

Škola byla založena 1.9.1992 a sídlila ve dvou nevyhovujících objektech ve vzdálených 

částech města. Město Kroměříž darovalo škole v roce 2000 budovu na ulici Františka 

Vančury využívanou původně pro mateřskou školu a jesle. Stěhování do současných prostor 

se uskutečnilo po I. etapě rekonstrukce na podzim roku 2001. 

Jednopatrová budova, která prošla celkovou rekonstrukcí, je spojena prosklenou chodbou 

s dvěma dalšími nízkopodlažními objekty, které na rekonstrukci teprve čekají. 

Škola plně využívá jednopatrovou budovu. Dispoziční řešení přízemí i prvního patra je 

architektonicky stejné. Nachází se v něm 5 tříd, sociální zařízení pro děti, žáky a 

zaměstnance, šatna zaměstnanců, kuchyňka, ředitelna a pracovna ekonomky.  

Středem bezbariérového objektu vede výtahová šachta pro osoby s omezenou možností 

pohybu. Třídy v přízemí jsou určeny pro mateřskou školu a ZŠ speciální.  

Žáci základní školy a žáci vyšších ročníků ZŠ speciální mají třídy umístěny v prvním 

poschodí. Malé pracovny pro individuální speciálně pedagogickou péči – tyflopedickou, 

logopedickou a pro práci s žáky s PAS – jsou součástí 4 tříd.  

V prvním navazujícím nízkopodlažním objektu je umístěna školní jídelna-výdejna stravy, 

cvičebna pro zdravotní a rehabilitační tělesnou výchovu, druhá logopedická pracovna a třída 

základní školy speciální.  

Druhý navazující objekt není využíván vzhledem k havarijnímu stavu. O dokončení 

rekonstrukce celého areálu škola zřizovatele požádala již v roce 2003.  

Kolem budovy školy je rozsáhlá zahrada, která je využívána pro výuku pracovních činností, 

pro relaxaci, sportovní i společenské aktivity. 
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Historie školy 
Škola vznikla v roce 1992, vzdělávání v tomto období probíhalo ve dvou budovách. V roce 

2001 byly obě budovy přestěhovány do částečně rekonstruované budovy, která se nachází 

v městské části Barbořina.  

 

Úplnost a velikost školy 
Jsme školou s 1. až 10. postupným ročníkem a jsme součástí komplexu škol pod názvem ZŠ a 

MŠ Kroměříž, F. Vančury. Škola se nachází v klidné městské lokalitě Barbořina, na okraji 

Kroměříže, v zástavbě rodinných domů, nedaleko zastávky MHD. Je snadno dostupná pro 

příjezd osobního auta. Budova je jednopatrová, s bezbariérovým přístupem.  

Škola nabízí vzdělávání pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.  

 

Vybavení školy  
 

Materiální podmínky 

Škola je dobře vybavená učebnicemi a učebními pomůckami. Nabízí řadu specifických 

kompenzačních pomůcek, které je možné i zapůjčovat zákonným zástupcům žáků do 

domácího prostředí. Učební a kompenzační pomůcky jsou součástí jednotlivých tříd. Řadu 

učebních pomůcek si vyrábí i sami vyučující. V každé třídě jsou k dispozici počítače, které 

využívají v dopolední činnosti žáci, v odpolední části dne pak učitelé. Programové vybavení 

počítačů je na vysoké úrovni. Pro další studium a práci žáků a pedagogů je k dispozici 

dostatečně vybavená žákovská a učitelská knihovna.  

 

Prostorové podmínky 
Prostory pro odkládání obuvi se nachází v přízemí budovy školy, jednotlivé boxy jsou 

označeny fotografiemi žáků. Prostory pro odkládání oděvů jsou vždy před každou třídou. 

Většina vyučovacích hodin se odehrává ve třídách. Ve třídách jsou prostory pro relaxační 

chvilky a pro nenáročnou pohybovou aktivitu. Výuka individuální logopedické péče je 

situována do logopedických pracoven, výuka zdravotní tělesné výchovy a rehabilitační 

tělesné výchovy probíhá v tělocvičně školy. Žáci mají k dispozici hygienické zázemí 

pro osobní hygienu, ve formě toalet a sprchového koutu, v blízkosti tříd. Tyto prostory jsou 

vhodně upraveny pro žáky s postižením. Ke sportování se využívá pravidelně hala DM 

ve Štěchovicích a hala TJ Slavia Kroměříž. S pravidelností 1x týdně navštěvují žáci 

od 4. ročníku (středně těžké mentální postižení) plavání a žáci tělesně handicapovaní 

rehabilitační plavání, v areálu TJ Plavecké sporty Kroměříž.  

Školní zahrada je využívána v rámci pracovních činností, ale i k relaxaci, ke sportovním 

a kulturním akcím, například Den s pejsky, MDD, Setkání pod třešní a další. 

Škola nemá vlastní kuchyň, obědy dovážíme ze Střední školy hotelové a služeb Kroměříž. 

Prostory pro společné stravování jsou k tomuto účelu náležitě vybaveny a respektují 

hygienické normy, zdravotní i věkové zvláštnosti žáků. 

Škola nemá prostor pro hromadné setkávání žáků celé školy, ani kabinety pro pedagogy, či 

sborovnu.  

 

Technické podmínky 

Jednou z priorit školy ve výuce i v běžném chodu školy je využití informačních 

a komunikačních technologií. Pro výuku všech předmětů je k dispozici minimálně jeden 

počítač na třídu. Výuku je možné doplnit o notebooky a IPady. Počítače ve třídách prvního 

poschodí jsou propojeny počítačovou sítí. U všech počítačů mají žáci i učitelé přístup 

na internet. Každý pracovník školy a každá třída má své přístupové heslo do školní 
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počítačové sítě, svůj prostor na serveru pro ukládání dat a svou e-mailovou schránku i 

s adresou.  

V jedné ze tříd je umístěna kopírka, která je k dispozici vyučujícím a žákům. 

Škola nemá rekonstruované prostory pro učebnu dílen a domácích prací. Nemá dostatečné 

prostory pro keramickou dílnu.  

 

Podmínky pro hygienické a bezpečné vzdělávání a život školy 
Výuka probíhá ve třídách, které se nachází v přízemí i prvním poschodí budovy školy. Třídy, 

které jsou situovány do  přízemí, mají přímý vstup na školní zahradu. Žáci tělesně 

handicapovaní využívají k přesunu do tříd prvního poschodí výtah. Třídy odpovídají 

hygienickým normám, jsou velké, světlé. Většina tříd má balkony s výhledem do klidné 

zahrady.    

Režim vyučování je sestavován s ohledem na hygienu učení a věk žáků. Vyučování probíhá 

v blocích, kdy se střídá pracovní a odpočinkový režim. Učitelé kladou důraz na dostatek 

relaxace a aktivní pohyb. Podle věku a individuální potřeby žáků je stanoven stravovací 

a pitný režim. Velikost sedacího a pracovního nábytku odpovídá věku žáků a jejich 

požadavkům na základě postižení žáka.  

Na škole je dodržován zákaz kouření, pití alkoholu a používání jiných škodlivin. Všechny 

prostory ve škole jsou upraveny pro bezpečný pohyb žáků, je pravidelně dodržována kontrola 

zařízení a vybavení školy z hlediska jejich bezpečnosti. V případě úrazu jsou dostupné 

lékárničky, které jsou vybaveny materiálem k poskytnutí první pomoci. Případné školní úrazy 

jsou ošetřovány v místnostech, které slouží zároveň jako šatny pedagogů. 

Učitelé jsou jednou ročně proškoleni v oblasti poskytování první pomoci. Pedagogické 

dohledy na chodbách a v jídelně jsou zveřejněny, v praxi jsou dodržovány. Pedagogické 

dohledy ve třídách vykonávají kmenoví pedagogové po celou dobu dopoledního 

a odpoledního vyučování.  

 

Psychosociální podmínky 

Ve škole se snažíme vytvářet příjemné prostředí, poskytovat žákům zdravé učení a nabízet otevřené 

partnerství jak mezi žáky a učiteli, tak mezi učiteli a vedením školy. Vzdělávání, které 

poskytujeme našim žákům, je propojené se skutečným životem. Žáci si osvojují to, co má 

pro ně praktický smysl, co je vede k praktické zkušenosti. Žáky motivujeme pozitivním 

hodnocením, respektujeme individualitu žáků, jsme tolerantní k jejich chybám a omylům. 

V rámci vzdělávání naplňujeme potřeby žáků k jejich všestrannému prospěchu. Ochraňujeme 

žáky před násilím, šikanováním i proti dalšímu rizikovému chování. Vytváříme příznivé 

sociální klima, přistupujeme k partnerství v komunikaci, k otevřenosti, úctě, toleranci, 

spolupráci a pomoci druhému. Klademe důraz na sounáležitost se třídou a školou. Na životě 

školy se podílí nejen zaměstnanci školy, zákonní zástupci žáků, ale především žáci, kteří si 

vytváří stabilitu společných pravidel, spravedlnosti, odpovědnosti a spolupráce.    

 

Personální podmínky  

Pedagogický sbor je složený převážně z žen. Ve třídách většinou vyučují dva pedagogové, 

jeden speciální pedagog a jeden asistent pedagoga. Pedagogové tvoří tým, který spolupracuje 

mezi sebou. Na výchovně vzdělávací činnosti se podílejí i ostatní speciální pedagogové – 

logoped a fyzioterapeut. Pedagogové se účastní podle své specializace dalšího vzdělávání 

pedagogických pracovníků, které je zaměřeno zejména na alternativní formy vyučování žáků 

se speciálními vzdělávacími potřebami a na metodickou podporu žáků s autismem.  
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Do týmu pedagogů na ZŠ speciální patří výchovný poradce, který pomáhá především 

vycházejícím žákům a jejich rodičům při rozhodování o dalším vzdělávání nebo o dalších 

možnostech života mladých lidí. Školní metodik prevence a koordinátor EVVO spolupracují 

s pedagogy a se žáky. Koordinují a nabízí celoroční programy, do kterých se zapojují všechny 

třídy ZŠ speciální. Pedagogický sbor je schopný týmové práce, vzájemně mezi sebou 

komunikuje a spolupracuje. Vedoucí pracovníci vytvářejí motivující a profesionální klima, 

usilují o neustálý odborný a profesní růst svůj i svých podřízených.  Koordinátor školních 

vzdělávacích programů sleduje aktuální informace ohledně vzdělávání žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami s potřebou podpůrných opatřeních, koordinuje práci týmu pedagogů 

při úpravách školního vzdělávacího programu a sleduje naplňování jeho obsahu. 

 

Organizační podmínky 

Na zpracování ŠVP Duhová pastelka se podíleli všichni pedagogové vyučující na ZŠ 

speciální. Stejně tak se budou podílet i na realizaci ŠVP Duhová pastelka. Ke zpracování 

tohoto dokumentu přistupovali s plnou odpovědností a vnášeli do dokumentu své zkušenosti, 

postřehy a svou pedagogickou odbornost.  

Třídy v ZŠ speciální jsou věkově i ročníkově prostupné. Třídy jsou tvořeny podle 

vzdělávacích programů a škola se snaží dodržovat rozdělení na 1. a 2. stupeň. Na naší škole 

nezvoní, učitelé vyučují podle rozvrhů a dodržují vyučovací bloky. Vzhledem ke speciálním 

potřebám žáků a zohlednění jejich individuálního přístupu jsou do vyučování zařazeny 

relaxační a odpočinkové chvilky. Někteří žáci využívají dopravy spolku Korálky Kroměříž, 

z.s., je jim zohledněn pozdější příchod do vyučování (do 8.30 hodin).  

Případné problémy se žáky se projednávají individuálně se zákonnými zástupci žáka, 

výchovným poradcem, vedením školy a ostatními pedagogy.  

Škola nabízí optimální režim života žáků během vyučování i v mimoškolní činnosti. Režim je 

v souladu s potřebami žáků a jejich bezpečností. Žáci si nosí individuálně svačinky a pití, 

pitný režim je dodržován. Během školní docházky se mají možnost žáci stravovat ve školní 

jídelně, formou odebírání obědů. Dodržování hygieny je základním prvkem v nácviku 

sebeobslužných činností.  

Po celou dobu pobytu ve škole jsou žáci pod dohledem pedagogů. Konkrétní pedagogické 

dohledy jsou zveřejněny na chodbách, v jídelně a v příslušných místnostech.  

Charakteristika žáků 

V základní škole speciální jsou vyučováni žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. Jedná 

se o žáky s mentálním postižením středně těžkým až těžkým, souběžným postižení více vad 

(mentální, tělesné, smyslové a vady řeči) a žáky s autismem. Žáci mají podle svých 

speciálních vzdělávacích potřeb vypracovaný individuální vzdělávací plán z předmětu nebo 

ze speciálně pedagogické podpory (logopedická péče, zdravotní tělesná výchova, rehabilitační 

tělesná výchova, smyslová stimulace, komunikační a sociální dovednosti). Rozsah a časová 

dotace je dána individuálními potřebami žáků.   

Díky individualizovanému přístupu, který preferujeme u každého žáka, působí pedagog 

na jeho osobnost v celém rozsahu. Působí na kompenzaci jeho postižení, nabízí podpůrná 

opatření, která jsou nastavena na míru speciálním potřebám jednotlivých žáků, na základě 

doporučení ŠPZ. Školu navštěvují žáci z Kroměříže i vzdálenějších míst regionu. Do školy je 

doprovází zákonní zástupci nebo využívají služeb spolku Korálky Kroměříž, z.s., které 

pracuje při ZŠ a MŠ Kroměříž, F.Vančury.  

 

 

Podmínky spolupráce školy a rodičů žáků   
Spolupráce s rodinou je jedním ze základních stavebních kamenů výchovně vzdělávací práce 

se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. 
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Na škole existuje funkční a neustále aktualizovaný systém informací jak směrem k žákům, tak 

k zákonným zástupcům, pedagogům i partnerům školy. Napomáhají k tomu webové stránky 

školy, informační nástěnky ve škole, konzultace pro zákonné zástupce žáků, organizační 

porady a pedagogické rady, pracovní schůzky se školskou radou, či jinými partnery. Styk se 

zákonnými zástupci žáků nebo jinými partnery se odehrává nejen na půdě školy, ale i mimo 

ni, na tradičních akcích školy. Zákonným zástupcům je nabízena spolupráce a partnerství při 

akcích školy. Naše škola má vzdělávací strategii otevřenou vůči zákonným zástupcům žáků. 

Minimálně pětkrát během školního roku probíhají individuální konzultace pro zákonné 

zástupce, kde je konzultován individuální vzdělávací plán žáka, řešeny výchovné a vzdělávací 

otázky žáka, možnost účasti zákonných zástupců žáků ve výuce i na výchovně vzdělávacích 

činnostech třídy nebo školy. Mimo tyto pravidelné konzultace mají zákonní zástupci možnost 

se účastnit individuálních operativních schůzek. Zákonní zástupci žáků jsou informováni o 

poradních servisech ve výchovných a vzdělávacích otázkách - spolupráce s SPC, výchovný 

poradce, metodik prevence. 

 

Dlouhodobé projekty  
ZŠ speciální není zapojena do žádného dlouhodobého projektu.  

 

Mezinárodní spolupráce 

Škola spolupracuje se školou na Slovensku, každoročně se účastní projektu Záložka.  

 

Tradiční aktivity školy  
 sportovní dopoledne na TJ Slavii 
 dny v přírodě 
 škola v přírodě 
 Jablko roku  
 divadelní představení divadelního souboru Korálek 
 Abilympiáda 
 Den otevřených dveří ve škole 
 výstava výtvarných a literárních práci v Knihovně Kroměřížska 
 sportovní olympiáda v Uherském Hradišti 
 Setkání pod třešní aneb Zahradní slavnost pro maminky 
 Fajn den 
 výchovné pořady na Domě kultury 
 divadelní představení  
 pořady v Knihovně Kroměřížska, biblioterapie 
 plavecké závody pro handicapované  
 účast v aktuálních výtvarných soutěžích 
 projekt záložka- spolupráce se školou na Slovensku 

 Noc s Andersenem 
 Svátek poezie  
 Den Země 
 
Spolupráce se zákonnými zástupci žáků a jinými subjekty  
Spolupráce se Školskou radou je na velmi dobré úrovni. Školská rada pracuje při škole 

od roku 2006 a podílí se na organizaci Dne dětí a vánočních i velikonočních dílen.  

Dalšími významnými partnery a spolupracovníky školy jsou TJ Slavia Kroměříž, Plavecké 

sporty Kroměříž, Knihovna Kroměřížska, Dům kultury v Kroměříži, Tauferova střední 

odborná škola veterinární Kroměříž, VOŠ pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola 

Kroměříž, Střední škola hotelová  a služeb Kroměříž.  
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Na další spolupráci se podílí dobrovolníci při canisterapii. Neméně významným 

spolupracovníkem je Město Kroměříž, se kterým spolupracujeme při tradiční akci Týden 

mobility a firma Plastika, a.s., na jejíchž akcích vystupují žáci naší školy.  

Speciálně pedagogické centrum, které je součástí školy a sídlí na ulici Pavlákova, je 

partnerem především v metodické oblasti. Nabízí a pořádá pro zákonné zástupce našich žáků 

besedy k různým tématům.  

Největším partnerem a spolupracovníkem školy je spolek Korálky Kroměříž, z.s. Tento 

neziskový spolek poskytuje dopravní a asistenční službu na základě smlouvy se zákonnými 

zástupci žáků. Finančně přispívá na  různé akce školy v kulturní či sportovní oblasti. 

 

 

Školské služby 
 

Školní družina  
Školní družina je mimoškolní zařízení. Nejde v žádném případě o pokračování školního 

vyučování, ani ho nikterak nenahrazuje. Hlavním posláním je zabezpečení zájmové činnosti, 

odpočinku a rekreace žáků. Vhodné střídání činností a odpočinku přispívá k odstranění únavy. 

Uspokojuje a rozvíjí potřeby a rozmanité zájmy žáků. 

 

Školní klub  

Odpolední školní klub je zřízen pro žáky vyšších ročníků. Umožňuje žákům smysluplně trávit 

volný čas. Je jim nabízena všestranná činnost, ze které si mohou vybrat podle zájmu.  

Ve školním klubu aktivně odpočívají žáci, kteří odjíždí domů autem spolku Korálky 

Kroměříž, z.s. 

 

Učitelská a žákovská knihovna 

Fond knihoven tvoří naučná literatura, beletrie, knihy encyklopedického charakteru, slovníky, 

odborné příručky, odborné knihy, časopisy, videotéka, fonotéka a fond CD a DVD. Celý fond 

knihoven je zpracován na počítači, katalog je přístupný pedagogům i žákům. Učitelé hojně 

využívají nabídky ve výuce. Knihovna poskytuje učitelům i žákům kvalitní zdroj informací, 

a tím vytváří lepší podmínky nejen pro projektové vyučování a globální výchovu. 
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3. Charakteristika školního vzdělávacího programu pro 
žáky se středně těžkým mentálním postižením a 
souběžným postižením více vadami 
 

Co chceme? 

- chceme, aby v naší škole bylo příjemně našim žákům i pedagogům 

- chceme být škola moderního stylu 

- chceme, abychom komplexním speciálně pedagogickým působením napomohli žákům  

se zapojit podle možností do společnosti 

- chceme, abychom prožívali, poznávali a tvořili v bezpečném prostředí 

- chceme, aby z naší školy odcházeli žáci, kteří si posílili svou celkovou osobnost  

 

Zaměření školy  

- poskytování komplexní speciálně pedagogické péče (logopedická, zdravotní TV, 

rehabilitační plavání, zraková a sluchová péče, autismus, práce na PC, muzikoterapie) 

- integrace žáků (podle možného postižení), kteří se vzdělávají podle RVP ZŠ speciální 

- komunikace a porozumění 

- sebeobslužné činnosti, osvojení pracovních dovedností 

- spolupráce s rodinou žáka  

- spolupráce s odborníky (SPC, zdravotnictví, služby a další) 

- bezpečné a estetické prostředí 

- spolupráce s veřejným životem  

 

O co usilujeme 

- pracovat s individuálním přístupem k žákovi podle postižení 

- spojovat teoretické znalosti se znalostmi praktickými (činnostní vzdělávání) 

- vytvářet příležitosti pro rozvoj samostatnosti 

- vést žáky k respektování pravidel chování 

- posilovat celkovou osobnost žáka 

- zapojovat žáky do informačních technologií, k získání nových poznatků a vědomostí 

- vést žáky ke kamarádským vztahům nejen ve škole, ale i mimo ni  
 

Zaměření školy  
Škola je zaměřena na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami s potřebou 

podpůrných opatření. Žáci jsou do školy zařazeni na základě speciálně pedagogického a 

psychologického vyšetření školským poradenským zařízením. Podnětem pro zařazení  žáků 

do  základní  školy speciální je  rozsah a závažnost jejich postižení a možnost poskytnutí 

podpůrného opatření v komplexním pojetí. 

 

Součástí vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením, poruchami autistického 

spektra a souběžným postižením více vadami je poskytnutí podpůrných opatření podle 

speciálních potřeb každého žáka. Především se jedná o využití a užívání speciálních metod, 

postupů, forem a prostředků vzdělávání, speciálních učebních pomůcek, kompenzačních 

pomůcek, učebnic a didaktických materiálů. Ve výchovně vzdělávacím procesu využíváme 

 služeb poradenského pracoviště a asistenty pedagoga. 

 

Při vzdělávání užíváme netradiční speciální metody a techniky, které napomáhají překonat 

komunikační bariéry, smyslově stimulují (u žáků se zrakovým postižením), strukturalizují 

prostor a činnost (u žáků s diagnózou PAS), zlepšují tělesnou zdatnost a celkový pohybový 

projev (u žáků s tělesným handicapem), rozvíjí myšlení a umožňují vyjádřit svoje pocity 
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a přání. Snažíme se u žáků vytvářet pozitivní city, vhodné projevy chování, prožívání 

životních situací. Rozvíjíme u nich kladné vztahy k ostatním lidem, k okolnímu prostředí 

a k přírodě.  

Žákům, u nichž je verbální komunikace omezena nebo zcela nemožná, jsou určeny systémy 

augmentativní a alternativní komunikace. Alternativní komunikační systémy se užívají 

jako náhrada mluvené řeči. Augmentativní komunikační systémy podporují již existující 

komunikační systémy, usnadňují porozumění řeči i vlastní vyjadřování. Oba systémy jsou 

souhrnem všech postupů, prostředků, které se užívají pro rozvoj dorozumívání konkrétního 

žáka. Zahrnuje oční kontakt, mimiku, gestiku, znakovou řeč, prstovou abecedu, dorozumívání 

pomocí obrázků, předmětů, symbolů, počítačů. Na naší škole využíváme tyto verbální 

i neverbální komunikační systémy:  

- vkládání znaku a gest do řeči (rozvoj motorické a komunikační schopnosti žáka, 

nezaměňovat za znakovou řeč) 

- VOKS (Výměnný obrázkový komunikační systém) - spontánní požádání o oblíbenou věc 

výměnou za obrázek 

- Globální metoda – stimuluje rozvoj zrakového vnímání, verbálního myšlení, pozornosti 

a rozvoje komunikativních dovedností 

Na péči se podílí jak logoped, tak ostatní vyučující, kteří se žákem pracují.  

 

Žákům slabozrakým, se zbytky zraku, či nevidomým, je určena péče – smyslová stimulace. 

Cílem této péče je využití zraku v co nejvyšší míře v závislosti na druhu a stupni postižení 

a rozvoj všech kompenzačních smyslů k dosažení maximální možné míry samostatnosti žáka 

a jeho zapojení do běžného života. Důraz je kladen na rozvíjení zrakového vnímání, 

sluchového vnímání a hmatového vnímání. Rozvíjí se čichové, chuťové vnímání a prostorová 

orientace. Péče je realizována individuální formou se žákem.  

Žákům s autismem je nabízena a realizována péče podle metodiky strukturovaného učení. 

Základ péče je kladen na strukturalizaci prostoru, činností a vizuální podporu, jejichž forma je 

vždy závislá na míře autistické symptomatiky, stupni mentální retardace a z toho vyplývající 

úrovni porozumění. Součástí této péče je naučit žáky trávit volný čas. Péče je realizována 

všemi vyučujícími v průběhu celého výchovně vzdělávacího procesu v prostorách třídy, ale i 

při aktivitách mimo třídy, či mimo školu.  

Žáci s tělesným postižením, s vrozenými nebo získanými vadami pohybového aparátu, 

smyslovými vadami i nervovými a neuropsychickými chorobami, jsou zařazováni do 

zdravotní tělesné výchovy. Formy této péče jsou buď individuální, nebo skupinové. S žáky 

pracuje fyzioterapeut, využívá všech dostupných metod a forem práce, podle míry postižení 

žáka.  

Žákům s DMO, psychomotorickou retardací a poruchami autistického spektra je doporučena 

péče v oblasti canisterapie. Provádí se formou individuální nebo skupinovou. Cílem této péče 

je navození příjemných pocitů, relaxace, zahřátí končetin, a tím uvolnění svalových spasmů.  

Všichni žáci základní školy speciální potřebují mít při výuce daný řád a režim, což jim dává 

pocit jistoty, zbavuje je stresu a chaosu. Při výuce tedy využíváme strukturované učení. Tato 

struktura se týká prostředí, času a pracovního programu. Struktura dává možnost těmto žákům 

předvídat místo, události i čas. Vše se jim stává konkrétní. Jde o velmi důležitou formu učení, 

neboť pak žák prožívá, poznává a tvoří pro něho v bezpečném prostředí.  

Při vyučování v základní škole speciální jsou používány i jiné metody – sociální čtení, 

globální čtení, psaní hůlkovým písmem, psaní na PC, sociální počty.  

Ve školním vzdělávacím programu jsou akceptovány individuální zvláštnosti žáků.  
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3.1 Naše filozofie 
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3.2 Priority základní školy speciální  

 

Priority základní školy speciální: 

o Komplexní péče - přispívání k posilování zdravotní i psychické složky žáka 

- posilování celkové osobnosti žáka 

o Individuální přístup - přistupování ke každému žákovi podle jeho specifických potřeb 

- respektování aktuálního stavu žáka 

- vypracování individuálního vzdělávacího plánu podle individuálních potřeb žáka 

o Komunikace a komunikační dovednosti - nacvičování a používání sociálních konvencí 

- vyjadřování své potřeby a přání 

- podporování alternativních a augmentativních způsobů komunikace 

- komunikování a odstraňování bariér při komunikace s ostatními lidmi 

- využívání komunikačních technologií 

- navazování kamarádských vztahů 

o Sebeobslužné dovednosti - dosahování dle možností postižení samostatnosti 

- zvládání praktických dovedností nejen ve školním prostředí 

- navazování sociálních vztahů adekvátním způsobem 

- řešení nejjednodušších sociálních situací 

- využívání získaných pracovních dovedností v profesní přípravě 

o Spolupráce s rodinou - vytváření a prohlubování vztahu učitel – zákonný zástupce žáka 

- dosahování jednotného působení ve školním i domácím prostředí 

- spolupodílení na výchovně vzdělávací činnosti žáka 

- aktivní zapojování zákonných zástupců žáků do života školy 

o Bezpečné a příjemné prostředí - vytváření vstřícného prostředí k potřebám žáků, 

zákonných zástupců žáků i pedagogů 

- využívání estetického prostředí školy 

- vytváření prostředí bez bariér 

3.3 Pojetí a cíle vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním 
postižením a souběžným postižením více vadami 

 

Pojetí vzdělávání 

Vzdělávání v základní škole speciální je přizpůsobeno žákům se sníženou úrovní rozumových 

schopností, s psychickými zvláštnostmi a nízkou úrovní rozvoje volních vlastností. Vzhledem 

k těmto nedostatkům jsou žáci schopni si osvojit základy vzdělání.  

Při odborné speciálně pedagogické péči a ve vhodně upravených podmínkách si žáci osvojují 

základní vědomosti a dovednosti, vytváří si návyky k dosažení maximální možné 

samostatnosti a nezávislosti na péči druhé osoby.  

Vzdělávací činnosti jsou zaměřeny na rozvoj rozumových schopností, osvojování si poznatků, 

vypěstování návyků sebeobsluhy a vykonávání jednoduchých pracovních činností. Rozvíjení 

schopností žáků je založené na respektování jejich individuálních zvláštností.  

Základní škola speciální je desetiletá. Člení se na I. stupeň, který tvoří 1. - 6. ročník a na II. 

stupeň, který tvoří 7. - 10. ročník. Vzdělávací požadavky se přizpůsobují schopnostem a 

možnostem jednotlivých žáků.  

Pro vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více 

vadami a žáků s autismem je nutné vytvořit optimální podmínky, které vyžadují klidnou a 

přátelskou atmosféru, nestresující prostředí, pocit jistoty a bezpečí.  
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Cíle vzdělávání 

Cíle základního vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením a souběžným 

postižením více vadami usilují o utváření a postupné rozvíjení klíčových kompetencí žáků. 

Cíle vzdělávání jsou přizpůsobeny omezeným možnostem žáků. K dosažení cílů vzdělávání 

se uplatňují konkrétní úkoly, činnosti, metody a formy aktivit.  

 Vést žáky k všestranné a účinné komunikaci 

- rozvíjet v rámci schopností žáka vyjadřování ve verbální podobě 

- rozvíjet v rámci schopností žáka vyjadřování v neverbální podobě (alternativní 

a augmentativní komunikace) 

- rozvíjet v rámci schopností žáka vyjadřování v jednoduché písemné podobě 

- posilovat schopnost naslouchat druhým 

- vytvářet příležitosti pro žáky k adekvátní odpovědi na otázky (porozumění řeči) 

 Pomáhat žákům, aby poznávali své schopnosti a možnosti a využívali je v osobním 

i pracovním životě 

- zdokonalovat sebeobslužné činnosti (podle schopnosti žáka) 

- osvojovat základní pracovní dovednosti a návyky 

 Umožňovat žákům osvojit si strategii učení a motivovat je k učení 

- vést žáky k ustálenému postupu osvojování dovedností a návyků 

- posilovat průběžnou pozitivní motivaci 

 Podněcovat žáky k myšlení na podkladě názoru a k řešení problémů 

- podporovat názorné myšlení 

- zdokonalovat stereotypy chování 

 Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní 

i druhých 

- umožnit zažít uspokojení z výsledků své i společné práce 

- porozumět chování a činnostem druhých 

- vést žáky ke schopnosti reálného pohledu na svou osobu i na nejbližší osoby 

- vytvářet pro žáky prostor k týmové práci (respektování druhých) 

 Připravit žáky k tomu, aby si uvědomovali svá práva a naplňovali své povinnosti 

- využívat situace k upevňování základních pravidel slušného chování 

- učit žáka rozlišovat mezi dobrem a zlem 

- vytvořit takové prostředí, ve kterém se žák nebojí přiznat chybu nebo omluvit se 

 Vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city, vhodné projevy v chování 

a jednání. Rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, k přírodě. 

- umožnit dostatek příležitostí k získávání zkušeností 

- přinášet radost z vykonané práce 

- umožnit podíl při jednoduchých sociálních aktivitách 

 Učit žáky chránit vlastní zdraví i zdraví jiných 

- vést žáky k užívání hygienických návyků 

- učit žáky porozumět pojmu prevence (prevence úrazů, nemoci) 

- nabídnout a umožnit prožít některé činnosti v duchu zdravého životního stylu 

- vést žáky k ochraně před možným sexuálním zneužitím 

 Vést k ohleduplnosti k jiným lidem a učit je žít společně s ostatními lidmi 

- vést žáky k poznání a toleranci odlišností různých skupin ve společnosti 

- poskytovat dostatek příležitostí k získání zkušeností s jinými lidmi 

- upevňovat u žáků pozitivní vztahy ke starým lidem 
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3.4 Výchovně vzdělávací strategie  

Pro dosažení cílů výchovně vzdělávací práce a při utváření klíčových kompetencí žáka je 

velmi důležitá volba vhodných metod a forem výuky. Tyto uplatňované postupy musí 

respektovat individuální zvláštnosti, možnosti a vlastnosti žáka.  Cílem vzdělávání je pak 

vybavit žáka souborem kompetencí na úrovni, která je pro něj dosažitelná. Tyto kompetence 

jsou rozvíjeny po celou dobu školní docházky a jsou naplňovány komplexně.   

Vedou k co největší možné samostatnosti a soběstačnosti žáka, vybavují ho praktickými 

dovednostmi pro život a usnadňují mu orientaci ve společnosti.  

Snahou všech pracovníků školy je dosažení optimálního rozvoje osobnosti žáků 

a dosažení kvality jejich života. 

 

Klíčové kompetence Naplňování klíčové kompetence 

Kompetence k učení 

Ovládá základy čtení, psaní a počítání a 

využívá je ke svému vzdělávání 

 

 

 

 

 

Používá učebnice, učební pomůcky 

a učební materiály 

 

 

 

 

 

 

 

Dodržuje návykové stereotypy učení, 

snaží se o koncentraci na učení 

 

 

 

 

 

 

Chápe pochvalu jako motivaci 

k dalšímu učení, má zájem o získání 

nových poznatků 

 

 

 

 

 

Používá termíny, znaky a symboly 

ve spojení s konkrétními situacemi 

každodenního života 

 

 

 

- používáme vhodné metody s přihlédnutím 

na stupeň a druh postižení žáka 

- podporujeme nácvik dovednosti číst, psát 

a počítat 

- vedeme žáka k plnění úkolů, 

ke spolupráci 

 

- zaměřujeme se na práci s učebnicemi, 

pomůckami a materiály, které vycházejí 

z praktického života 

- nabízíme zajímavé činnosti a často je 

střídáme 

- pomáháme žákovi slovními 

a obrázkovými návody plnit jednoduché 

pracovní činnosti 

 

- vedeme žáka k soustředění a koncentraci 

k učení 

- denně opakujeme, procvičujeme 

a upevňujeme s žákem jeho získané 

konkrétní dovednosti 

- vedeme žáka k  prezentaci svých 

dovedností 

 

- vhodně motivujeme a hodnotíme žáka 

v krátkých intervalech 

- motivujeme žáka k aktivní účasti 

na hudebních a divadelních festivalech, 

přehlídkách, soutěžích a olympiádách  

- vedeme žáka k sebehodnocení 

a sebekontrole  

 

- vedeme žáka k posuzování vlastního 

pokroku 

- nejen při vyučování upevňujeme správné 

užívání obecných termínů, znaků 

a symbolů 

 

- podporujeme u žáka dovednosti 
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Ovládá elementární způsoby práce 

s počítačem  

 

 

 

Uplatňuje získané zkušenosti 

v praktických situacích  

a praktické úkony s vybranými 

počítačovými programy, textovým 

editorem a internetem 

 

- podporujeme samostatné vyhledávání 

informací 

- vedeme žáka k organizování vlastního 

učení 

- vytváříme modelové situace 

z praktického života, kde si žák hravou 

formou procvičuje a upevňuje získané 

zkušenosti 

- zadáváme žákovi domácí úkol, kterým 

prověřuje získané poznatky v praktickém 

životě (na základě úzké spolupráce 

s rodinou) 

- vedeme žáka k ověření a použití 

naučených dovedností 

Kompetence k řešení problému 

Překonává problémy přiměřeně 

ke svým možnostem  

 

 

Řeší známé a opakující se situace 

na základě nápodoby a vlastních 

zkušeností 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vnímá problémové situace a řeší je 

s pomocí naučených stereotypů 

i získaných zkušeností  

 

 

 

 

Nenechá se při řešení problémů odradit 

nezdarem 

 

 

 

Ví, na koho se může obrátit o pomoc 

při řešení problémů 

 

- podněcujeme žáka k samostatnému 

vyřešení úkolů 

- vedeme žáka k práci s chybou 

 

- motivujeme žáka k řešení jednoduchých 

problémů praktického života (navádění, 

krokování)  

- předkládáme žákovi osvědčené metody 

a postupy 

- navozujeme problémové situace ve škole 

nejen v rámci výuky 

- využíváme k řešení problémů pro žáka 

praktické aktivity školy (projektové dny, 

škola v přírodě, různé akce školy) 

 

 

- vedeme žáka k samostatnému řešení 

standardní situace (pozdní příchod, 

omluva za něco, vzkaz) 

-  vytváříme dostatek podnětů pro práci 

žáka s informacemi ústními, tištěnými, 

včetně internetu 

 

- vedeme žáka k toleranci jiných názorů 

a jiných přístupů k řešení problému 

- pomáháme žákovi získat informace 

k řešení problému 

 

- rozvíjíme u žáka schopnost vyhodnotit 

problém a požádat o pomoc druhou osobu 

- navozujeme u žáka pocit důvěry, pocit, že 

se může svěřit 

Kompetence komunikativní - vedeme žáka k projevu v rámci jeho 



20 

 

Komunikuje s druhými lidmi přiměřeně 

svým schopnostem  

 

 

 

 

 

 

Rozumí sdělení a reaguje na ně podle 

svých možností 

 

 

 

 

Vyjadřuje své pocity, prožitky a nálady 

vhodným způsobem 

 

 

 

 

 

Chápe jednoduché, běžně užívané texty, 

záznamy a obrazové materiály 

 

 

 

 

 

 

Zvládá jednoduchou formu písemné 

komunikace 

 

 

Vyjadřuje své názory a postoje, 

vhodnou formou obhajuje svůj názor 

 

 

 

 

 

Využívá pro komunikaci běžné 

informační a komunikační prostředky 

 

 

 

Využívá získané komunikační 

dovednosti k vytváření vztahů 

potřebných ke společenské integraci 

individuálních možností a schopností  

- zařazujeme do výuky skupinovou 

a týmovou spolupráci 

- navozujeme komunikaci řízeným 

dialogem 

- osobním příkladem vytváříme prostředí 

pro zdravou komunikaci  

 

- používáme jednoduché a srozumitelné 

pokyny a dbáme na přiměřenou odpověď 

- formou dramatizace odbouráváme u žáka 

ostych komunikovat 

 

- vedeme žáka k aktivnímu zapojení 

do života školy 

- vedeme žáka k vyjádření pocitu, nálady, 

prožitku  

- umožňujeme žákovi vyjádřit svůj názor 

 

- podporujeme u žáka použití všech 

dostupných dorozumívacích technik 

a forem 

- poskytujeme reálné situace, při nichž žák 

aplikuje účelnou komunikaci (přeprava 

MHD, návštěva pošty, obchodu aj.) 

 

- vedeme žáka k jednoduché písemné 

komunikaci (vzkaz, seznam nákupu, 

blahopřání, krátký dopis) 

 

- zapojujeme žáka do dramatizace, soutěží, 

besed 

- zapojujeme žáka do školních akcí, 

při kterých se může prezentovat 

- dáváme prostor pro názor žáka, 

nasloucháme mu 

 

- vedeme žáka k naslouchání druhé osobě 

- podporujeme jakoukoliv formu 

komunikace 

 

- podporujeme přátelskou komunikaci 

ve třídě a nejen ve školním prostředí 

(gratulace k narozeninám, jmeninám, 

společenské aktivity) 

 

Kompetence personální a sociální  

Má základní představu o vztazích mezi 

lidmi  

 

 

- umožňujeme žákovi spolupodílet se 

na vytváření pravidel vzájemného soužití 

a respektování 
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Orientuje se v prostředí, ve kterém žije 

 

 

 

 

 

Podílí se na jednoduchých sociálních 

aktivitách 

 

 

 

Uplatňuje základní návyky 

společenského chování 

 

 

 

 

 

 

 

Navazuje a dodržuje vztahy 

s vrstevníky, respektuje druhé lidi 

 

 

Rozpoznává nevhodné a rizikové 

chování, je seznámen s jeho možnými 

důsledky 

 

 

 

 

 

 

Uvědomuje si nebezpečí možného 

psychického i fyzického zneužívání 

vlastní osoby 

 

 

 

Prokazuje získanou sebedůvěru 

při vystupování v neznámém prostředí 

- denně procvičujeme a upevňujeme u žáka 

zásady hygieny, stolování, oblékání, 

slušného chování  

 

- zapojujeme žáka do života školy 

- pomáháme žákovi při orientaci 

ve známém prostředí třídy, školy 

- umožňujeme žákovi vyřizování 

jednoduchých vzkazů ve třídě, ve školním 

prostředí 

- vedeme žáka k pochopení vztahů v rodině  

- napomáháme žákovi navazovat vztahy 

ve třídě, ve škole 

 

- vyžadujeme důsledné dodržování 

pravidel, na jejichž vytváření se žák 

podílel 

- motivujeme žáka k žádoucímu chování 

a respektování pravidel chování  

- posilujeme sebevědomí žáka 

vyzvedáváním jeho kladných vlastností 

 

- rozvíjíme kladné vztahy mezi žáky 

- podporujeme vztahy mezi žákem 

a učitelem  

 

- poukazujeme na problematické vztahy 

- pomáháme žákovi eliminovat nežádoucí 

chování 

- posilujeme u žáka sebeovládání 

v různých situacích 

- poučujeme žáka o rizikovém chování, 

o nebezpečí 

 

- rozvíjíme u žáka schopnost adekvátně 

reagovat na nevhodné projevy chování 

jiných osob  

- vedeme žáka k vnímání vlastní osoby, 

sebehodnocení, sebedůvěry 

 

- umožňujeme žákovi prožitek 

spokojenosti a úspěchu 

- žákovi zajišťujeme možnost projevit se 

v neznámém prostředí 

- zařazujeme návštěvy institucí, kde žák 

prakticky uplatňuje naučené vzory 

chování a jednání  

- podporujeme u žáka kamarádské vztahy 

s vrstevníky a sociální cítění při různých 

aktivitách školy (škola v přírodě aj.) 

Kompetence občanské 

Využívá osvojené návyky a dovednosti 

 

- rozvíjíme u žáka dodržování norem 
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k zapojení se do společnosti  

 

 

 

 

 

Má povědomí o základních právech 

a povinnostech občanů 

 

 

 

 

Dodržuje základní společenské normy 

a pravidla soužití  

 

 

 

 

Chrání své zdraví, dodržuje naučené 

stereotypy chování zdravého životního 

stylu a ochrany životního prostředí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokáže se chovat v krizových situacích 

i v situacích ohrožujících život a zdraví 

člověka podle pokynů kompetentních 

osob 

a pravidel společenského chování 

- zajišťujeme praktický nácvik způsobů 

společenského chování a připravujeme 

žáka na chování v situacích mimo školu 

 

- seznamujeme a vysvětlujeme žákovi 

základní práva a povinnosti občanů, 

konkrétně školní řád 

- vytváříme modelové situace k vytvoření 

právního povědomí žáka 

 

- vedeme žáka k uvědomování si vlastní 

chyby, poučení z ní a případné omluvě 

- zajišťujeme praktický nácvik dodržování 

pravidel soužití na akcích školy i mimo 

školní budovu 

 

- využíváme získané a upevněné normy 

chování a jednání žáka k chování k jiným 

etnickým skupinám a jinak postiženým 

spolužákům 

- podporujeme zdravý vývoj žáka 

prostřednictvím sportovních aktivit, 

vycházek a výletů do přírody 

- ve spolupráci s rodinou podporujeme 

u žáka zdravý způsob života 

- vedeme žáka k vypěstování správného 

pohledu na své zdraví a na životní 

prostředí  

 

- svým přístupem, pomocí, praktickými 

aktivitami ukazujeme žákovi jak chránit 

přírodu (třídění odpadu, prvky EVVO)  

- vedeme žáka k chápání nebezpečí 

- vedeme žáka k jednání v krizové situaci 

Kompetence pracovní 

Má osvojené hygienické návyky, zvládá 

sebeobsluhu podle svých možností  

 

 

 

Zvládá základní pracovní dovednosti, 

operace a postupy, podle instrukcí plní 

zadané jednoduché úkoly 

 

 

Pracuje podle naučeného pracovního 

postupu, podle instrukcí plní zadané 

jednoduché úkoly 

 

 

 

 

- u žáka podporujeme dodržování 

hygienických návyků 

- vedeme žáka k samostatnosti 

v sebeobsluze 

 

- seznamujeme žáka s pracovními nástroji 

a materiály a s jejich použitím 

- napomáháme žákovi s plněním 

jednoduchého úkolu 

 

- u žáka budujeme povědomí o základních 

pracovních postupech 

- do výuky zařazujeme praktické ukázky 

činností 

- navozujeme pracovní příležitosti, 

ve kterých žák aplikuje naučené pracovní 
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Soustředí se na pracovní výkon a je 

schopen vytrvat při jeho plnění 

 

 

 

 

 

Respektuje pravidla práce v týmu 

a svými pracovními činnostmi 

ovlivňuje kvalitu společné práce 

 

 

Přijímá posouzení výsledku své práce  

 

 

 

 

 

 

 

Dodržuje zásady bezpečnosti, ochrany 

zdraví, hygieny práce a ochrany 

životního prostředí při pracovních 

činnostech podle naučených stereotypů 

postupy v praxi 

- vedeme žáka k aktivnímu zapojení 

do pracovní oblasti z okruhu:  

         - práce s hlínou 

         - práce na zahradě 

         - domácí práce 

         - práce v kuchyni 

         - prodej výrobků 

 

- zadáváme žákovi takové úkoly, 

při kterých je schopen vytrvat až do jeho 

splnění 

- připravujeme žákovi takové podmínky, 

při kterých je schopen se soustředit 

na výkon 

 

- vedeme žáka k respektování pravidel 

při společné práci 

- ukazujeme žákovi, jak ovlivňuje kvalitu 

společné práce 

 

- pozitivně hodnotíme jednotlivé kroky 

pracovního výkonu žáka a tím jej 

motivujeme k dokončení činnosti 

- hodnotíme konečný výsledek, 

podporujeme sebehodnocení žáka 

i vzájemné hodnocení práce ostatních 

žáků 

 

- neustále upevňujeme dodržování zásad 

bezpečnosti 

- vytváříme u žáka vědomí nutnosti 

ochrany svého zdraví a ochrany životního 

prostředí  

- zařazujeme do výuky exkurze v rámci 

profesní orientace  

- vedeme žáka k rozvoji estetického 

vnímání 
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3.5 Zabezpečení výuky žáků s kombinací postižení a žáků s  
autismem 

 

V základní škole speciální jsou vyučováni žáci se středně těžkým a těžkým mentálním 

postižením, souběžným postižením více vad a žáci s autismem. Při vyučování je nutné 

uplatňovat speciálně pedagogické postupy a alternativní metody výuky. Metody jsou 

uplatňovány při rozvoji rozumových schopností, orientačních dovedností, zlepšování sociální 

komunikace, sebeobsluhy a dalších dovedností potřebných k úspěšné integraci do společnosti.  

Při plánování a realizaci vzdělávacího procesu je nutné vycházet z několika hledisek jako je 

konkrétní zjištění a popis speciálně vzdělávacích potřeb a možností žáků. K zabezpečení 

kvalitního vzdělávacího procesu je nutná komplexní péče o žáka.   

Úroveň výchovně vzdělávacího procesu se přizpůsobuje a upravuje pro žáky tak, aby bylo 

dosahováno souladu mezi vzdělávacími požadavky a jejich skutečnými možnostmi. 

Do výchovně vzdělávacího procesu jsou zařazovány vyučovací předměty společně 

se speciálně pedagogickou podporou podle speciálních vzdělávacích potřeb žáků.  

Rozsah podpory je zpracován v individuálních vzdělávacích plánech pro jednotlivé žáky        

 logopedická péče 
 somatopedická péče 
 komunikační a sociální  dovednosti  
 tyflopedická péče 
 surdopedická péče 
 

3.5.1 Logopedická péče 

Logopedická péče  je zařazena mezi předměty speciálně pedagogické péče a je nedílnou 

součástí výchovně vzdělávacího procesu pro většinu dětí. Logoped pracuje se žáky se 

středním a těžkým mentálním postižením, se žáky s poruchami autistického spektra, které je 

většinou provázeno těžšími řečovými vadami, popř. neverbálním projevem. Vzhledem k tomu 

se prioritou logopedické péče stává komunikace nejen verbální, zejména rozvoj  obsahové 

stránky řeči, ale také komunikace neverbální - předměty, fotogramy, obrázky, lineární 

obrázky a výměnný komunikační systém. Logoped stimuluje u žáků podle možností rozvoj 

řeči od fáze porozumění přes různé druhy neverbální komunikace až k verbální komunikaci. 

Cílem logopedické péče  u žáků se středním a těžkým mentálním postižením je dosažení 

maximálně možného individuálního  porozumění  a srozumitelnosti řeči, a to vždy s ohledem 

k míře a druhu postižení.  

Cílem péče je rozvíjení komunikace  žáka v rámci sociální upotřebitelnosti s ohledem 

k individuálním schopnostem každého žáka. 

Dílčí cíle logopedické péče: 
 Rozvíjet u žáků porozumění řeči podle individuálních schopností (rozvíjení pojmové  

     zásoby, tvoření vět, odpovědi na kladené otázky, jednoduchý rozhovor, praktické      

     vládání činnosti na základě slovního pokynu)  
 Verbální (neverbální) reakce na mluvený projev  
 Nácvik modelových vět pro zvládání různých sociálních a komunikačních situací 
 Dodržovat zásady zdravé komunikace 
 Rozvíjet komunikaci u nemluvícího žáka  prostřednictvím alternativní a augmentativní  

     komunikace  
VOKS (výměnný obrázkový komunikační systém), který byl původně vytvořen pro žáky 

s poruchou autistického spektra (PAS). Vzhledem k jeho širokému využití jsou jeho 

hlavní principy využívány i u žáků s DMO, těžkou mentální retardací a Downovým 

syndromem. Verbálně nekomunikujícím žákům umožňuje neverbální vyjadřování, žáky s 

předpokladem verbální komunikace navíc podněcuje a podporuje k řeči.     
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Menší skupinu tvoří žáci nemluvící. Prioritou logopedického  působení u těchto žáků je 

zejména nácvik a rozvíjení porozumění a neverbální komunikace na základě názoru.  

Struktura péče a časové pokrytí:  
Obsah náplně logopedické péče a časová dotace je přizpůsobena potřebám žáka a 

rozpracována v individuálním vzdělávacím plánu žáka. Prolíná celým výchovně - 

vzdělávacím procesem. Logopedická péče je nejvíce propojena  s předmětem čtení, psaní a 

řečovou výchovou. Stanovené cíle individuálního plánu v logopedické péči   jsou výsledkem 

týmové práce třídního učitele a logopeda, vycházejí z doporučení klinického logopeda a z 

doporučení školského poradenského zařízení, jsou konzultovány se zákonnými zástupci žáků. 

 

Organizace logopedické péče : 

Logoped pracuje se žákem podle organizačního schématu stanoveného na počátku školního 

roku individuálně v logopedické pracovně. Pro práci využívá programy se zpětnou sluchovou 

a zrakovou vazbou - Symwriter, Boardmaker, Mentio Zvuky, Mentio Slovesa, Mentio Slovní 

zásoba, Mentio Hádanky, Méďa – barvy a tvary, Méďa a obrázky, Méďa čte, Méďa počítá, 

Altík. Individuální péče je dále konzultována s dalšími vyučujícími pedagogy, kteří posilují 

danou komunikační oblast i  v dalším průběhu vzdělávacího procesu. 

 

Struktura logopedické péče: 
 dechová, fonační a artikulační cvičení 
 rozvoj motoriky (hrubá i jemná motorika) 
 rozvíjení smyslů (fonematický sluch, zrakové vnímání, hmatové vnímání, čich) 
 průpravná artikulační cvičení k vyvození a procvičování jednotlivých hlásek podle  

     individuálních schopností žáka 
 rozvíjení slovní zásoby  
 nacvičování komunikačních scénářů v různých situacích (odmítnutí, prosba, omluva,  

     řešení konfliktů)  
 seznamování s technikami neverbální komunikace (řeč těla, řeč zvuků) 
 rozvíjení individuálních dovedností pro spolupráci (souhlas, prosba) 
 používání předmětů, fotografií, symbolů nebo gest pro komunikaci 
 využívání netradičních metod nonverbální komunikace (bucofaciální a orofaciální  

stimulace, výuka obrázkového komunikačního systému) 

 

Hodnocení práce: 

Žáci jsou hodnoceni prokazatelně (komunikační deník) formou symbolů (smajlíků). 

V průběhu péče jsou žáci vedeni k sebehodnocení. Pravidla hodnocení vycházejí z Pravidel 

pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v ZŠ speciální. Zákonní zástupci žáků i žáci jsou s 

pravidly seznámeni na počátku školního roku. 

 

Výchovné a vzdělávací strategie: 
 

Kompetence k učení 

Žák podle svých individuálních možností a schopností:  

- používá termíny, znaky a symboly ve spojení s konkrétními situacemi každodenního 

života 

- uplatňuje získané zkušenosti v praktických situacích 

 

Učitel: 

- vede žáka k posuzování vlastního pokroku 

- nejen při vyučování upevňuje správné užívání obecných termínů, znaků a symbolů 
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- vytváří modelové situace z praktického života, kde si žák hravou formou procvičuje 

a upevňuje získané zkušenosti 

 

Kompetence k řešení problémů 

Žák podle svých individuálních možností a schopností: 

- řeší známé a opakující se situace na základě nápodoby a vlastních zkušeností 

- vnímá problémové situace a řeší je s pomocí naučených stereotypů i získaných zkušeností 

 

Učitel: 

- předkládá žákovi osvědčené metody a postupy 

- navozuje problémové situace ve škole nejen v rámci výuky 

- nabízí podněty ze sociálního prostředí, při nichž se žák učí  řešit nestandardní situace  

- při komunikaci vede žáka k samostatnému řešení standardní situace (pozdní příchod, 

omluva za něco, vzkaz) 

 

Kompetence komunikativní 

Žák podle svých individuálních možností a schopností: 

- komunikuje s druhými lidmi přiměřeně svým schopnostem 

- rozumí sdělení a reaguje na ně podle svých možností 

- vyjadřuje své pocity, prožitky a nálady vhodným způsobem 

- vyjadřuje své názory a postoje, vhodnou formou obhajuje svůj názor 

- chápe jednoduché, běžné užívané texty, záznamy a obrazové materiály 

- využívá pro komunikaci běžné informační a komunikační prostředky 

- využívá získané komunikační dovednosti k vytváření vztahů potřebných ke společenské 

integraci 

  

Učitel: 

- vede žáka k projevu v rámci jeho individuálních možností a schopností  

- navozuje komunikaci řízeným dialogem 

- osobním příkladem vytváří prostředí pro zdravou komunikaci  

- používá jednoduché a srozumitelné pokyny a dbá na přiměřenou odpověď 

- podporuje u žáka použití všech dostupných dorozumívacích technik a forem 

- podporuje jakoukoliv formu komunikace 

- podporuje přátelskou komunikaci ve třídě a nejen ve školním prostředí (gratulace 

k narozeninám, jmeninám, společenské aktivity) 

 

Kompetence personální a sociální  

Žák podle svých individuálních možností a schopností: 

- orientuje se v prostředí, ve kterém žije 

- podílí se na jednoduchých sociálních aktivitách 

 

Učitel: 

- pomáhá žákovi při orientaci ve známém prostředí třídy, školy 

- umožňuje žákovi vyřizování jednoduchých vzkazů ve třídě, ve školním prostředí 

- napomáhá žákovi navazovat vztahy ve třídě, rodině 

 

Kompetence občanské 

Žák podle svých individuálních možností a schopností: 

- využívá osvojené návyky a dovednosti k zapojení se do společnosti 

- dodržuje základní společenské normy komunikace a pravidla soužití  

 

Učitel: 
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- rozvíjí u žáka dodržování norem a pravidel společenského chování 

- zajišťuje praktický nácvik způsobů společenského chování a připravuje žáka na chování 

v situacích mimo školu 

- vede žáka k uvědomění si vlastní chyby, poučení z ní a případné omluvě 

 

Kompetence pracovní 

Žák podle svých individuálních možností a schopností: 

- pracuje podle naučeného pracovního postupu, podle instrukcí plní zadané jednoduché 

úkoly 

 

Učitel: 

- navozuje pracovní příležitosti, ve kterých žák aplikuje naučené pracovní postupy v praxi, 

prostřednictvím kterých rozvíjí mluvní projev a porozumění řeči 

 

3.5.2 Surdopedická péče  

 

Surdopedická péče je zařazena mezi speciálně pedagogickou péči a je nedílnou součástí 

výchovně vzdělávacího procesu u žáků s poruchou sluchu. V  rámci surdopedické  péče 

pracuje logoped se žáky s různým stupněm sluchového postižení nebo se žáky neslyšícími.  

Hlavním cílem je rozvíjení aktivní komunikace dítěte v rámci sociální upotřebitelnosti 

s ohledem k jeho individuálním možnostem. 

 

Dílčí cíle surdopedické péče: 

- Rozvíjet zvukovou složku řeči, tzn. vyvodit správnou artikulaci hlásek a rozvíjet 

modulační faktory řeči (melodie, dynamika hlasu, rytmus) 

- Rozvíjet obsahovou složku řeči, tzn. rozšiřovat pojmovou, slovní zásobu řeči a tvořit 

větné celky 

- Posilovat koncentraci pozornosti pro cílené odezírání popřípadě znakovou řeč  

    

Zejména na rozvíjení obsahové složky řeči se podílejí všichni pedagogové. Prolíná celým 

výchovně vzdělávacím procesem. Logoped vede, ukazuje cestu, konzultuje se všemi 

pedagogy další postupy. 

Logoped (a dále i ostatní pedagogové) využívají k utváření základních komunikačních 

dovedností techniky augmentativní a alternativní komunikace. U žáků neslyšících může být 

základnou úspěchu při rozvíjení komunikace užívání těchto alternativních metod: 

- metody odezírání – složitý proces, provázený pohyby rtů, mimikou, gesty. Pro nácvik je 

důležité cílené soustředění dítěte. Obličej mluvčího musí být dobře osvětlen, aby dítě 

sledovalo jeho ústa. Při rozhovoru s dítětem je velmi důležitá zřetelná výslovnost, 

přirozená mimika obličeje. 

- metody znakové řeči - jedná se o převedení mluveného či psaného slova do znakované 

češtiny. Při komunikaci učitel užívá orální řeč, kterou doplňuje znakem k jednotlivým 

pojmům a názor (obrázkové karty, konkrétní předměty, apod.). 

 

Důležitým předpokladem rozvoje osobnosti sluchově postiženého dítěte je kvalitní spolupráce 

s rodinou, foniatrem (korigování hlasitosti naslouchadel), psychologem, který sleduje vývoj 

dítěte po stránce sociální i intelektové. 

 

 

Struktura péče a časové pokrytí: 

Obsah péče je zpracován v individuálním vzdělávacím plánu žáka. Časová dotace je 

přizpůsobena potřebám žáka a je uvedena v individuálním vzdělávacím plánu a dále pak 
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v rozvrhu žáka. Stanovené cíle surdopedické péče jsou výsledkem týmové práce třídního 

učitele a logopeda, vycházejí ze závěrů lékařského (foniatrického) vyšetření, jsou 

konzultovány se zákonnými zástupci žáků.  

 

  

Organizace surdopedické péče: 

Logoped pracuje se žákem podle organizačního schématu stanoveného na počátku školního 

roku. Četnost péče a časové pokrytí vychází ze specifických potřeb žáka a organizačních 

možností školy. Logoped pracuje s žákem individuálně v  logopedické pracovně. Pro práci 

s žákem využívá všech názorných pomůcek, které evokují a rozvíjejí komunikační schopnosti 

žáka. Využívá také PC programy s hlasovým výstupem. Logoped pravidelně konzultuje 

s pedagogy, kteří s žákem pracují. 

 

Struktura surdopedické péče: 
- rozvíjení zrakového vnímání 

- průpravná artikulační cvičení k vyvození a procvičování jednotlivých hlásek podle 

individuálních schopností žáka 

- rozvíjení pasivní i aktivní slovní zásoby  

- nacvičování komunikačních scénářů v různých situacích (odmítnutí, prosba, omluva, 

řešení konfliktů)  

- rozvíjení zachované sluchové percepce - sluchová cvičení 

- seznamování s technikami neverbální komunikace (řeč těla, řeč zvuků) 

- rozvíjení individuálních dovedností pro spolupráci (souhlas, prosba) 

- používání předmětů, fotografií, symbolů nebo gest pro komunikaci 

- rozvíjení hmatového vnímání 

 

Hodnocení práce: 

Vychází z Pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v ZŠ speciální. Způsob 

hodnocení je dále specifikován v individuálním vzdělávacím plánu žáka. Forma hodnocení je 

volena konkrétně pro každého žáka tak, aby fungovala jako motivační prvek výchovně – 

vzdělávacího procesu. Uplatňují se zde i prvky sebehodnocení. 

   

Výchovné a vzdělávací strategie: 
 

Kompetence k učení 

Žák dle svých individuálních možností: 

- používá termíny, znaky a symboly ve spojení s konkrétními situacemi každodenního 

života 

- uplatňuje získané zkušenosti v praktických situacích 

 

Učitel: 

- upevňuje správné užívání obecných termínů, znaků a symbolů 

- vede žáka k ověření a použití naučených dovedností 

 

Kompetence k řešení problémů 

Žák dle svých individuálních možností: 

- řeší známé a opakující se situace na základě nápodoby a vlastních zkušeností 

- vnímá problémové situace a řeší je s pomocí naučených stereotypů i získaných zkušeností  

Učitel: 

- motivuje k řešení problémů praktického života 

- předkládá osvědčené metody a postupy 
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Kompetence komunikativní 

Žák dle svých individuálních možností: 

- komunikuje s druhými lidmi přiměřeně svým schopnostem  

- rozumí sdělením a reaguje na ně podle svých možností  

- vyjadřuje své pocity, prožitky a nálady vhodným způsobem 

- využívá pro komunikaci běžné informační komunikační prostředky 

- využívá získané komunikační dovednosti k vytváření vztahů potřebných ke společenské 

integraci 

 

Učitel: 

- vede žáka k projevu v rámci jeho individuálních možností a schopností (augmentativní 

a alternativní systémy komunikace) 

- používá jednoduché a srozumitelné pokyny a dbá na přiměřenou odpověď 

- vede žáka k vyjádření pocitů, nálad (dle individuálních možností) pomocí alternativních a 

augmentativních forem komunikace 

- podporuje použití jakýchkoliv dostupných dorozumívacích technik a forem komunikace 

 

Kompetence sociální a personální 

Žák dle svých individuálních možností: 

- podílí se na jednoduchých sociálních aktivitách 

- uplatňuje základní návyky společenského chování 

- navazuje vztahy s vrstevníky, respektuje druhé lidi 

 

Učitel: 

- napomáhá žákovi navazovat vztahy ve třídě, ve škole a dorozumívání s nimi pomocí 

alternativní a augmentativní komunikace 

- motivuje žáka k žádoucímu chování a respektování pravidel  

- rozvíjí kladné vztahy mezi žáky 

 

Kompetence občanské 

Žák dle svých individuálních možností: 

- využívá osvojené návyky a dovednosti k zapojení se do společnosti 

 

Učitel: 

- rozvíjí dodržování norem a pravidel společenského chování prostřednictvím modelových 

situací 

 

Kompetence pracovní 

Žák dle svých individuálních možností: 

- zvládá základní pracovní dovednosti, operace a postupy, podle instrukcí plní zadané 

jednoduché úkoly 

 

Učitel: 

- napomáhá žákovi s plněním jednoduchého úkolu, prostřednictvím kterého rozvíjí 

porozumění řeči  

 

3.5.3 Komunikační a sociální dovednosti pro žáky s autismem 

 

Žáci s poruchou autistického spektra tvoří v rámci pedagogické intervence specifickou 

kategorii. Mezi poruchy autistického spektra se řadí dětský autismus, atypický autismus, 

Aspergerův syndrom, dětská dezintegrační porucha, Rettův syndrom, hyperaktivní porucha 
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sdružená s mentální retardací a stereotypními pohyby a jiné pervazivní vývojové poruchy. 

Míra autistické symptomatiky může být různá – od těžké až po hraniční projevy, blížící se 

normě. Individualizace a individuální přístup je nezbytný. V důsledku autistické poruchy je 

narušena zejména oblast komunikace, sociální chování, představivost a vnímání. Žáci v plné 

míře nerozumí tomu, co vidí, slyší a prožívají, jejich schopnost předvídat a plánovat události 

je velmi malá nebo téměř žádná. 

Cíle: 
 Zlepšení adaptability 
 Vytváření a rozvoj základních komunikačních dovedností verbálně i s využíváním   
           systémů augmentativní a alternativní komunikace 
 Rozvoj receptivní složky řeči 
 Navazování sociálních kontaktů adekvátním způsobem 
 Vytváření a upevňování vhodných způsobů chování 
 Přenášení vzorců chování nacvičených v modelových situacích do reálných situací  

     v praktickém životě 
 Orientace v prostoru  
 Orientace v čase (práce s režimem dne) 
 Nácvik výběru 
 Nácvik organizace volného času - nácvik volby z různých možností 
 

Organizace a časová dotace: 
Zásady metodiky strukturovaného učení jsou dodržovány všemi pedagogy, kteří s těmito žáky 

pracují, při všech činnostech a ve všech vyučovacích předmětech. Péče o žáky s poruchou 

autistického spektra je tak realizována v průběhu celého výchovně vzdělávacího procesu 

v prostorách kmenové třídy i při aktivitách mimo třídu a školu, a nelze proto vymezit její 

časovou dotaci. 

Učitelé školy při péči o žáky s PAS úzce spolupracují. Důležitá je i spolupráce s rodinou, 

uplatňování jednotného přístupu ve školním i domácím prostředí. 

 

Metodika strukturovaného učení plně respektuje specifika poruchy a vychází z potřeb žáků. 

Základem je strukturalizace prostoru a činností, vizuální podpora, komunikace s vizuální 

podporou, motivace. Forma vizuální podpory je volena podle úrovně porozumění daného 

žáka. Úroveň porozumění je ovlivněna mírou autistické symptomaticky a stupněm mentální 

retardace. Strukturu a vizuální podporu od sebe nelze oddělit, protože se vzájemně doplňují a 

ovlivňují. Vytvoření struktury poskytuje žákovi pocit jistoty, umožňuje mu předvídat sled 

činností, lepší orientaci a podporuje rozvoj samostatnosti žáka. 

 

Vytváření strukturovaného prostředí 

-          struktura prostoru na úrovni školy i třídy - umožňuje předvídat plnění konkrétních 

činností na daném místě. Žáci mají vytvořena pracovní a relaxační místa, která využívají 

pro jednu určenou činnost. Místa jsou jednoznačně označena Obdobně jsou zvýrazněna 

místa pro odkládání oděvů, bot. Ve školní jídelně žáci používají barevná prostírání, 

fotografiemi jsou označena místa pro odkládání jednotlivých druhů použitého nádobí. 

-          struktura času - je zajištěna vytvářením denních režimů, které zachycují sled 

jednotlivých činností v průběhu dne, které po sobě následují v ustáleném pořadí. Denní 

režimy jsou vytvářeny individuálně podle úrovně porozumění daného žáka od 

předmětových přes obrázkové až po psané rozvrhy.  

-          struktura činností - znamená strukturované uspořádání úkolu tak, aby bylo zřejmé, 

jakým způsobem a jak dlouho bude žák pracovat. Doba trvání je dána počtem 

jednotlivých prvků nebo úloh. Uspořádání úkolu je dáno typem strukturované úlohy – 

využíváme pravidlo systému práce zleva doprava a shora dolů. U činností, kde je žádoucí 
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aktivita a samostatnost, jsou pro žáky vytvářena procesuální schémata, která zvizualizují 

dílčí kroky určité činnosti. Využívají se zejména při nácviku sebeobslužných dovedností. 

 

Vizuální podpora 
Vizuální podpora je nedílnou součástí strukturovaného prostředí, nelze je od sebe oddělit. 

Zvyšuje porozumění verbálním informacím. Forma vizuální podpory je volena individuálně 

podle úrovně porozumění daného žáka. 

Úroveň vizualizace podle vývojové úrovně žáka: 

-          předmětová úroveň 

-          fotografie 

-          barevné obrázky 

-          lineární obrázky (černý obrysový obrázek na bílém pozadí) 

-          písmo 

     -          vizualizace prostoru – uspořádání prostoru - označení míst barvami, fotografiemi 

     -          vizualizace času  - vytváření denních režimů na různých úrovních dle individuální  

                úrovně porozumění žáka, využívání pomůcek k vizualizaci času - budíky, 

                přesýpací hodiny, kuchyňské minutky 

     -         vizualizace činností – práce se strukturovanými úkoly, s procesuálními a  

                pracovními schématy, s kódovanými úkoly 

 

Motivace 
Hraje klíčovou roli při práci se žáky s autismem. Protože žáci nemají vytvořeny vnitřní 

pobídky k plnění pracovních úkolů, je nutné najít jejich individuální motivy ke spolupráci při 

vyučování. Správně zvolenou motivací aktivizujeme žáka k činnosti, spolupráci a tím 

vytváříme pracovní návyky. Individuální systém odměňování je vytvářen pro každého žáka 

podle jeho individuálních potřeb. 

Během plnění úkolů žák odměnu vidí, aby věděl, proč pracuje. Odměna následuje hned po 

splnění úkolu, odměňovány jsou pouze pozitivní projevy chování. Při práci s motivačním 

systémem je nutná důslednost. U starších žáků lze použít i žetonový systém odměňování, při 

kterém žák sbírá žetony, které mu zároveň ukazují počet úkolů, které je potřeba splnit k 

získání odměny. 

Formy odměňování mohou být: 

-          materiální - oblíbené pochutiny, hračky, předměty 

-          činnostní - oblíbené aktivity, kdy čas k vykonávání této aktivity je vymezen 

-         sociální - slovní pochvala - je důležité, aby jí žák rozuměl, může doprovázet 

          odměny předcházející 

 

Komunikace s vizuální podporou 
Poruchy autistického spektra závažně ovlivňují oblast komunikace. Porucha komunikace 

postihuje rovinu receptivní i expresivní, verbální i neverbální. V závislosti na míře postižení 

je rozvíjena komunikace ve všech komunikačních rovinách.   

Tam, kde závažnost postižení verbální komunikaci neumožňuje, jsou využívány alternativní 

a augmentativní formy komunikace (výměnný obrázkový komunikační systém, piktogramy, 

obrázky, fotografie, příp. předměty) podle individuální úrovně žáka. Při výběru správné 

formy komunikace je třeba volit takovou, aby žák dosáhl co nejvyšší formy samostatnosti. 

Komunikace s vizuální podporou je založena na principu výměny komunikačního symbolu 

za konkrétní věc. Jakmile žák pochopí princip této výměny, pochopí základní princip 

komunikace – něco podám a něco za to dostanu, tedy že pomocí ní může dosáhnout toho, co 

chce. S rozvojem aktivní slovní zásoby jsou postupně pro žáky vytvářeny komunikační 

tabulky a komunikační deníky, pomocí kterých se učí vyjádřit svá přání a potřeby.    
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Vizuální podpora je potřebná i u žáků mluvících, kteří nerozumí obsahu slov, vyskytuje se u 

nich echolalické opakování a u žáků, kteří mají výrazné postižení ve schopnosti iniciovat 

nebo pokračovat v rozhovoru. 

Vizuální podpora je vhodná i při nácviku pravidel chování, nácviku chápání společenských 

dějů a zvyků. Pro nácvik určitého chování žáka s autismem se využívá vizualizace pokynů. 

Použití karet s výrazným symbolem verbálního pokynu usnadní žákovi porozumění danému 

pokynu. 

 

Hodnocení: 

Vzhledem k tomu, že metodika strukturovaného učení je dodržována při všech činnostech 

ve všech předmětech a všemi pedagogy, kteří s žáky pracují, jsou individuální pokroky žáků 

dosažené specifickým přístupem hodnoceny v rámci jednotlivých předmětů. 

 

Výchovné a vzdělávací strategie 
 

Kompetence k učení 

Žák dle svých individuálních možností: 

- používá termíny, znaky a symboly ve spojení s konkrétními situacemi každodenního 

života 

- uplatňuje získané zkušenosti v praktických situacích 

 

Učitel: 

- rozšiřuje pasivní i aktivní slovní zásobu žáků ve vazbě na konkrétní předměty a situace 

- upevňuje správné užívání obecných termínů, znaků a symbolů 

- vede žáky k aktivnímu používání augmentativní a alternativní komunikace 

- vytváří pro žáky režimy dne podle úrovně jejich porozumění 

- vytvářením modelových situací z praktického života vede žáky k praktickému 

uplatňování získaných dovedností 

- nacvičuje s žáky přenášení nacvičených vzorců chování do jiných prostředí 

a do praktického života 

 

Kompetence k řešení problémů 

Žák dle svých individuálních možností: 

- překonává problémy přiměřeně ke svým možnostem  

- řeší známé a opakující se situace na základě nápodoby a vlastních zkušeností 

- ví, na koho se může obrátit o pomoc při řešení problémů 

  

Učitel: 

- motivuje žáka k řešení jednoduchých problémů praktického života (navádění, krokování) 

- nacvičuje s žáky řešení standardních problémových situací (pozdní příchod, omluva, 

vzkaz) 

- vytvářením modelových situací nacvičuje s žáky správné vzorce chování ve standardních 

situacích 

- vede žáky k požádání o pomoc v situaci, kterou neumí zvládnout samostatně  

 

Kompetence komunikativní 

Žák dle svých individuálních možností: 

- komunikuje s druhými lidmi přiměřeně svým schopnostem  

- rozumí sdělení a reaguje na ně podle svých možností 

- vyjadřuje své pocity, prožitky a nálady vhodným způsobem 

- chápe jednoduché, běžné užívané texty, záznamy a obrazové materiály 
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- vyjadřuje své názory a postoje, vhodnou formou obhajuje svůj názor 

- využívá získané komunikační dovednosti k vytváření vztahů potřebných ke společenské 

integraci 

 

Učitel: 

- vytváří podmínky pro používání augmentativní a alternativní komunikace u žáků, 

u kterých je verbální komunikace nedostatečná nebo nemožná 

- rozvíjí komunikační dovednosti žáků na úrovni verbální i neverbální 

- vytváří pro žáky komunikační scénáře pro standardní situace a vede žáky k jejich využití 

v praktickém životě 

- motivuje žáky ke komunikaci s druhými osobami za použití všech dostupných technik 

- rozvíjí receptivní složku řeči ve vazbě na konkrétní předměty a situace 

- zadává žákům jednoduché pokyny a dbá na jejich splnění 

- používá jednoduché a srozumitelné pokyny a dbá na přiměřenou odpověď 

- motivuje žáky k vyjadřování svých pocitů, prožitků a nálad s využitím všech dostupných 

komunikačních prostředků 

- seznamuje žáky s běžně užívanými grafickými symboly 

- procvičuje s žáky formy jednoduché písemné komunikace 

- vede žáky k vyjádření základních postojů - souhlasu a nesouhlasu 

- podporuje žáky při vyjadřování jejich postojů a názorů s využitím všech dostupných 

komunikačních prostředků 

- nacvičuje s žáky základní společenské konvence a dbá na jejich dodržování 

  

Kompetence sociální a personální 

Žák dle svých individuálních možností: 

- má základní představu o vztazích mezi lidmi  

- orientuje se v prostředí, ve kterém žije 

- podílí se na jednoduchých sociálních aktivitách 

- uplatňuje základní návyky společenského chování 

- navazuje a dodržuje vztahy s vrstevníky, respektuje druhé lidi 

 

Učitel: 

- seznamuje žáky se základními pravidly chování k druhým lidem, s pravidly slušného 

chování 

- vede žáky k pochopení vztahů v rodině, ve školním prostředí 

- vede žáky k navazování sociálních interakcí adekvátním způsobem 

- umožňuje žákům orientovat se v nejbližším okolí (škola), vede je k samostatnosti 

při orientaci v tomto prostředí, seznamuje žáky s prostředím mimo školu 

- zapojuje žáky do společných aktivit a školních akcí v závislosti na míře jejich 

adaptability 

- seznamuje žáka se základními normami společenského chování, motivuje žáka 

k žádoucímu chování a respektování pravidel 

- vytváří modelové situace, ve kterých žáci nacvičují praktické používání základních 

norem společenského chování 

- snaží se o přenášení nacvičených situací do praktického života 

- podporuje žáka při navazování sociálních interakcí se spolužáky, rozvíjí kladné vztahy 

mezi žáky, usiluje o kladný vztah mezi žáky a učitelem 

- podporuje u žáků sociálně vhodné chování vůči druhým lidem a snaží se o eliminaci 

nevhodného chování 

  

Kompetence občanské  

Žák dle svých individuálních možností: 
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- využívá osvojené návyky a dovednosti k zapojení se do společnosti  

- dodržuje základní společenské normy a pravidla soužití  

- dokáže se chovat v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka 

podle pokynů kompetentních osob 

 

Učitel: 

- snaží se o přenášení nacvičených komunikačních scénářů a vzorců chování 

do praktického života 

- seznamuje žáky se základními společenskými normami a pravidly soužití, nacvičuje je 

v modelových situacích a snaží se je přenášet do praktického života 

- seznamuje žáky se školním řádem a dbá na jeho dodržování 

- usiluje o kladný vztah mezi žáky a učitelem, navozuje u nich pocit důvěry 

- důsledně dbá na dodržování zadaných pokynů 

- vede žáky k chápání nebezpečí a k jednání v krizové situaci 

 

Kompetence pracovní 

Žák dle svých individuálních možností: 

- pracuje podle naučeného pracovního postupu, podle instrukcí plní zadané jednoduché 

úkoly 

 

Učitel: 

- vytváří procesuální schémata ke zvládání sebeobslužných úkonů a jednoduchých 

pracovních postupů 

 

3.5.4 Tyflopedická péče 

 

Smyslová stimulace je zařazena mezi speciálně pedagogickou péči. Na zrakové stimulace se 

klade zásadní důraz při práci se žáky slabozrakými, se zbytky zraku nebo nevidomými.  

Cílem péče je využití zraku v co nejvyšší možné míře v závislosti na druhu a stupni postižení 

a rozvoj všech kompenzačních smyslů k dosažení maximální možné míry samostatnosti 

každého žáka a jeho zapojení do běžného života.  

 

Struktura péče a časové pokrytí:  

Obsah péče je zpracován v individuálním vzdělávacím plánu každého žáka. Součástí 

individuálního vzdělávacího plánu jsou: 

- vstupní pedagogická diagnostika (aktuální stupeň dosažených vědomostí, dovedností, 

návyků) 

- priority vzdělávání a dalšího rozvoje žáka/žákyně 

- pedagogické postupy (metody a formy práce) 

- používané učební materiály a pomůcky 

- způsob hodnocení 

- spolupráce se zákonnými zástupci  

- časový a obsahový plán vzdělávání  

- cíle péče 

 

Individuální vzdělávací plán vypracovává třídní učitel s metodickou podporou tyflopeda SPC 

a jeho obsah je konzultován se zákonnými zástupci žáka. 

 

Struktura péče: 

Důraz je kladen na:  

- rozvíjení zrakového vnímání 
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- rozvíjení sluchového vnímání 

- rozvíjení hmatového vnímání 

- rozvíjení čichového a chuťového vnímání 

- prostorovou a směrovou orientaci 

Všechny tyto okruhy se vzájemně prolínají a doplňují. 

 

Organizace péče: 

Stimulace probíhají jako forma:  

- individuální práce se žákem ve třídě 

- skupinové činnosti ve třídě 

- individuální práce se žákem v tyflopedické pracovně 

 

U žáků se středně těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami se 

zásady zrakové hygieny a prvky stimulací uplatňují při vzdělávání ve všech předmětech, 

s ohledem na typ a stupeň vlastní zrakové vady, a to po celou dobu jejich povinné školní 

docházky. Podle individuálních potřeb žáka může být zařazena individuální péče 

v tyflopedické pracovně. Časová dotace takto prováděné individuální péče je upravena podle 

potřeb a zdravotního stavu žáka a s ohledem na organizační možnosti školy. Při všech 

činnostech se využívá především speciálních pomůcek a potřeb pro vyučování. Předkládané 

učební texty a probíraná látka jsou vždy přizpůsobeny individuálním možnostem každého 

žáka.  

 

Hodnocení práce: 

Vychází z Pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v ZŠ speciální. Způsob 

hodnocení je dále specifikován v individuálním vzdělávacím plánu žáka. Forma hodnocení je 

volena konkrétně pro každého žáka tak, aby fungovala jako motivační prvek výchovně – 

vzdělávacího procesu. Uplatňují se zde i prvky sebehodnocení.  

 

Výchovné a vzdělávací strategie: 
 

Kompetence k učení 

Žák podle svých individuálních možností a schopností: 

- aktivně používá učební a speciální pomůcky 

- snaží se koncentrovat na učení 

- má zájem o získávání nových poznatků 

- uplatňuje získané zkušenosti v praxi 

- ovládá elementární způsoby práce s počítačem 

 

Učitel: 

- umožňuje žákovi aktivní používání učebních a speciálních pomůcek 

- předkládá žákovi učební materiály vhodně upravenou formou a vytváří u žáka 

předpoklady pro aktivní a smysluplnou práci s ním 

- vede žáka k soustředěnému vnímání a rozlišování různých smyslových podnětů 

- vytváří pro žáka podnětné prostředí 

- vede žáka k rozlišování, třídění a poznávání předmětů podle jejich vlastností (barva, tvar, 

velikost, …) – předměty běžné denní potřeby 

- podporuje u žáka praktické využití dovedností práce s PC programy, textovým editorem a 

internetem 

 

Kompetence k řešení problémů 

Žák podle svých individuálních možností a schopností: 

- řeší známé a opakující se situace na základě nápodoby a vlastních zkušeností 
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- překonává problémy přiměřeně svým možnostem 

  

Učitel: 

- vytváří podmínky pro řešení známých situací na základě opakování a nápodoby 

- vede žáka k požádání o pomoc v situaci, kterou neumí zvládnout samostatně 

 

Kompetence komunikativní 

Žák podle svých individuálních možností a schopností: 

- komunikuje s druhými lidmi přiměřeně svým schopnostem 

- rozumí sdělení a reaguje na ně podle svých možností 

- vyjadřuje své pocity, prožitky a nálady vhodným způsobem 

- využívá získané komunikační dovednosti k vytváření vztahů potřebných ke společenské 

integraci 

 

Učitel: 

- podporuje žáka při dorozumívání se s druhými lidmi  

- používá jednoduché a srozumitelné pokyny a dbá na přiměřenou odpověď 

- podněcuje žáka k vyjadřování svých potřeb, pocitů a přání  

- vytváří situace pro nácvik sociálních konvencí a dbá na jejich dodržování 

 

Kompetence sociální a personální 

Žák podle svých individuálních možností a schopností: 

- má základní představu o vztazích mezi lidmi, navazuje vztahy s vrstevníky 

- orientuje se v prostředí, ve kterém žije 

- podílí se na jednoduchých sociálních aktivitách 

- poukazuje získanou sebedůvěru při vystupování v neznámém prostředí 

 

Učitel: 

- podporuje u žáka kamarádské vazby a vztahy k druhým lidem v jejich okolí 

- vede žáka k uvědomění si své osoby v prostoru prostřednictvím smyslů  

- podporuje u žáka schopnost spolupráce s druhou osobou 

- posiluje u žáka jeho sebedůvěru  

 

Kompetence občanské 
Žák podle svých individuálních možností a schopností: 

- chrání své zdraví  

- dokáže se chovat v krizových situacích 

 

Učitel: 

- dbá na to, aby žák dodržoval zásady zrakové hygieny 

- vede žáka k chápání a rozpoznání nebezpečí na základě smyslového vnímání (rozlišování 

nebezpečných látek) 

 

Kompetence pracovní 

Žák podle svých individuálních možností a schopností: 

- má osvojené hygienické návyky, zvládá sebeobsluhu podle svých možností 

- zvládá základní pracovní dovednosti, podle instrukcí plní zadané úkoly 

- přijímá posouzení výsledku své práce 

- dodržuje zásady bezpečnosti a ochrany zdraví, hygieny práce 

 

Učitel: 

- vede žáka ke zvládnutí jednoduchých sebeobslužných úkonů 
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- podněcuje žáka k účelné a samostatné manipulaci s předměty běžné denní potřeby 

- pozitivně hodnotí pracovní výkon, podporuje sebehodnocení žáka 

- vede žáka k péči o své korekční optické pomůcky (př. brýle, lupa) 

 

 

3.5.5 Somatopedická péče  

 
Obsahové, časové a organizační vymezení 

Do somatopedické péče jsou zařazování žáci s trvalými odchylkami tělesného vývoje, tělesné 

stavby a zdravotního stavu. Jsou to především žáci s různými formami mozkové obrny, s 

vrozenými nebo získanými vadami pohybového aparátu, smyslovými vadami, nervovými a 

neuropsychickými chorobami. 

Péče vychází z odborné lékařské diagnózy, na základě Doporučení ke vzdělávání školského 

poradenského zařízení, která vychází z odborné lékařské diagnózy a doporučení lékaře. 

Je realizována jako individuální forma ZdrTV a je rozpracována v individuálním vzdělávacím 

plánu pro každého žáka podle jeho specifických potřeb. 

 

Časová dotace v jednotlivých ročnících: 

Rozsah a časová dotace je upravena podle individuálních potřeb a zdravotního stavu žáka 

a s ohledem na organizační možnosti školy 

 

Cíle:    

- Zmírnit důsledky zdravotního oslabení 

- Uvolnit svalové kontraktury 

- Protáhnout a posílit jednotlivé svalové skupiny 

- Působit na zmírnění svalové nerovnováhy 

- Zlepšit svalovou sílu, rychlost, obratnost, vytrvalost a rovnováhu 

- Rozvíjet pohybovou koordinaci a prostorovou orientaci 

- Pozitivně ovlivnit vadné držení těla a hybné stereotypy 

- Osvojit používání  kompenzačních pomůcek 

- Zabezpečit fyziologické postavení pohybového aparátu polohováním 

- Zvládat podle pokynů nebo s dopomocí přípravu na pohybovou činnost 

- Reagovat na základní pokyny a povely k osvojované činnosti 

- Zlepšovat tělesnou zdatnost a celkový pohybový projev 

 

 

Struktura péče (podle druhu postižení): 

- pasivní protahování a uvolňování zkrácených svalových skupin 

- posilování ochablých svalových skupin 

- aktivní protahování svalů s tendencí ke zkracování 

- prvky Bobathovy metody- útlumové polohy, stimulace klíčových bodů 

- prvky reflexní lokomoce dle Václava Vojty 

- senzomotorická stimulace a cvičení na míčích 

- senzomotorická stimulace na labilních plochách, rytmická stabilizace 

- proprioreceptivní stimulace 

- cvičení s náčiním 

- cvičení na nářadí  

- cvičení koordinační 

- cvičení dechová a relaxační 

- cvičení rytmická a taneční 
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- nácvik správných pohybových stereotypů (s kompenzačními pomůckami) 

- pasivní korekce polohováním 

 

 

 

 

Výchovné a vzdělávací strategie:  
 

Kompetence k učení 

Žák podle svých individuálních možností a schopností: 

- dodržuje návykové stereotypy učení, snaží se o koncentraci na cvičení 

- chápe pochvalu jako motivaci k dalšímu rozvíjení pohybových dovedností 

- napodobí a provede požadovaný pohyb 

- poznává vlastní zdravotní oslabení a chápe důležitost pohybu jako nedílné součásti jeho 

života 

- uplatňuje získané pohybové dovednosti v praktických činnostech 

 

Učitel: 

- používá vhodné metody s přihlédnutím na stupeň a druh postižení žáka 

- vede žáka k soustředění a záměrné pozornosti 

- vede žáka k sebehodnocení a sebekontrole 

  

Kompetence k řešení problémů 
Žák podle svých individuálních možností a schopností: 

- překonává problémy přiměřeně ke svým možnostem 

- vnímá problémové situace a řeší je s pomocí naučených stereotypů 

- provede samostatně opakující se pohybové činnosti na základě nápodoby  

- zvládá samostatně postupy při řešení sebeobslužných činností  

 

Učitel: 

- vede žáka k řešení známé a opakující se pohybové činnosti na základě nápodoby 

- pomáhá žákovi k vyřešení jednoduchého problému 

 

Kompetence komunikativní 

Žák podle svých individuálních možností a schopností: 

- komunikuje s druhými lidmi přiměřeně svým schopnostem 

- rozumí jednoduchým pokynům při cvičení a reaguje na ně podle svých možností 

 

 

Učitel:  

- podporuje všestrannou komunikaci, navozuje oční kontakt 

- používá jednoduché a srozumitelné pokyny a dbá na přiměřenou odpověď 

- vede žáka k vyjadřování svých pocitů, prožitků doprovázených pohybovou aktivitu 

 

Kompetence personální a sociální 

Žák podle svých individuálních možností a schopností: 

- podílí se na jednoduchých sociálních aktivitách (skupinové cvičení) 

- spolupracuje a respektuje práci vlastní i druhých 

 

Učitel:  

- rozvíjí u žáka vnímání vlastní osoby, sebehodnocení, sebedůvěru 

- umožňuje žákovi prožitek spokojenosti a úspěchu ze cvičení 
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Kompetence občanské 

Žák podle svých individuálních možností a schopností: 

- osvojuje si pohybové návyky a dovednosti k zapojení se do společnosti  

 

Učitel:  

- respektuje individualitu každého žáka 

- vede žáka k ochraně svého zdraví 

 

Kompetence pracovní  

Žák podle svých individuálních možností a schopností: 

- má osvojeny hygienické návyky, zvládá sebeobsluhu podle svých možností 

 

Učitel: 

- vede k osvojování hygienických návyků 

- vede ke zvládání sebeobsluhy podle jeho možnosti 

- rozvíjí pohybové dovednosti pro praktické činnosti 

 

3.5.6 Canisterapie 

 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

Canisterapie, jako součást speciálně pedagogické péče, je začleněna do výuky individuálně u 

konkrétních žáků  jednou vyučovací hodinou týdně. Je doporučována žákům s různými 

formami dětské mozkové obrny, s psychomotorickou retardací, s poruchami autistického 

spektra. Stimulační program vychází z individuálních fyzických a psychických potřeb žáků a 

je vytvářen společně psovodem a speciálním pedagogem (fyzioterapeutem). 

O každé canisterapeutické jednotce je vedena písemná dokumentace.. 

 

Provádí se formou individuální nebo kolektivní: 

- individuální forma spočívá v polohování a relaxaci dítěte se psy. Cílem je navození 

příjemných pocitů, relaxace,  zahřátí končetin a tím uvolnění svalových spasmů. 

Polohování přispívá ke stimulaci slovního kontaktu a k rozvoji citové stránky žáka. 

- kolektivní forma probíhá se skupinkou žáků, kteří formou her a činnostních aktivit plní 

úkoly v kontaktu se psem. Pes působí především jako motivační prvek a plní funkci 

„netradičního cvičebního nářadí“. Cílem je rozvíjení pohybových, pracovních 

a komunikačních dovedností žáka, rozumových a citových schopností.  

Rozumové schopnosti rozvíjí žák prostřednictvím cílené hry a plnění úkolů, čímž se zvyšuje 

doba soustředění na danou činnost. Pozorováním chování psa a jeho stavby těla se rozvíjí 

u žáků pozorovací schopnosti i správné návyky chování ke zvířatům, zlepšují se komunikační 

dovednosti, rozšiřuje se slovní zásoba a vyjadřovací schopnosti. 

Pohybové dovednosti se rozvíjejí formou různých pohybových her a plněním pracovních 

úkolů se psem (žák vede psa na vodítku, provádí slalom, sleduje pohyb psa - podlézá, přelézá, 

hází aport, češe, kartáčuje, připíná obojek, krmí psy granulemi). 

Citové schopnosti žák rozvíjí hlazením, mazlením, tulením k psovi, čímž dochází 

k postupnému odbourávání strachu z přítomnosti psa a navázání komunikace. 
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3.6 Začlenění průřezových témat  

  

Průřezová témata reprezentují ve ŠVP okruhy aktuálních problémů současného světa a stávají 

se významnou a nedílnou součástí základního vzdělávání. Jsou důležitým formativním 

prvkem ve vzdělávání, vytvářejí příležitosti pro individuální uplatnění žáků i pro jejich 

vzájemnou spolupráci a pomáhají rozvíjet osobnost žáka především v oblasti postojů 

a hodnot. Průřezová témata umožňují propojení vzdělávacích obsahů, přispívají 

ke komplexnímu vzdělávání žáků a pozitivně ovlivňují rozvíjení klíčových kompetencí žáků.   

Do našeho ŠVP jsme si vybrali tři průřezová témata: 

1. Osobnostní a sociální výchova 

2. Multikulturní výchova 

3. Environmentální výchova 

 

Průřezová témata jsou integrována do obsahů jednotlivých vyučovacích předmětů. Průřezová 

témata jsou propojena s obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů a s obsahem dalších 

činností žáků realizovaných ve škole i mimo školu. Reagují na aktuální dění ve škole i v celé 

společnosti, na materiálně technickém zabezpečení školy. Zapracování průřezových témat a 

jejich výstupy nejsou konkrétní, aby neomezovaly vyučující v jejich tvořivé práci. Vyučující 

si konkretizuje průřezová témata podle složení žáků ve třídě, podle zdravotního stavu žáků a 

podle dalších okolností, které mohou v průběhu výchovně vzdělávacího procesu nastat. 

 

3.6.1 Osobnostní a sociální výchova 

Toto průřezové téma formuje osobnost žáka s ohledem na jeho individuální potřeby 

a zvláštnosti. Pomáhá každému žákovi utvářet praktické dovednosti využitelné v běžném 

životě. Prostupuje všemi vzdělávacími oblastmi. Napomáhá ke zdravému sebepojetí, 

podporuje schopnost komunikovat a podílí se na utváření kladných mezilidských vztahů. 

 

Přínos průřezového tématu k rozvoji osobnosti žáka  

 

V oblasti vědomostí, dovedností a schopností průřezové téma:  

- rozvíjí základní dovednosti komunikace 

- utváří a rozvíjí základní dovednosti pro spolupráci  

- napomáhá k zvládání vlastního chování  

- umožňuje získat základní sociální dovednosti pro řešení různých situací 

 

V oblasti postojů a hodnot průřezové téma:  
- pomáhá posilovat celkovou osobnost žáka 

- přispívá k utváření kamarádským vztahům nejen ve škole, ale i mimo ni  

- vede k přijímání různých typů lidí, názorů, přístupů k řešení problémů 

 

 

Tematické okruhy průřezového tématu  

 

Osobnostní rozvoj  

- Rozvoj schopností poznávání – žáci rozvíjí schopnosti poznávání, smyslového vnímání, 

prohlubují dobu pozornosti a koncentrace na činnost, cvičí dovednosti zapamatování 

- Sebepoznání a sebepojetí – žáci formují vztahy k druhým lidem, utvářejí zdravé 

sebevědomí a vnímají vlastní tělo, rozvíjejí schopnosti sebehodnocení 
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- Seberegulace a sebeorganizace – žáci cvičí sebeovládání, učí se uvědomovat si vhodné 

a nevhodné projevy svého chování, snaží se orientovat v posloupnosti denních aktivit ve 

škole a mimo školu 

- Psychohygiena – žáci rozvíjí dovedností relaxace a uvolnění, zkušenostmi navozují pocit 

důvěry.  

 

Sociální rozvoj   
- Poznávací schopnosti – žáci rozvíjí schopnost naslouchání a komunikace se svými 

vrstevníky ve třídě, ve škole i mimo školu 

- Mezilidské vztahy – žáci se učí vzájemnému respektování ve skupině, naslouchání, 

podporování spolupráce při činnostech, zařazení skupinové a týmové práce do výuky  

- Komunikace – žáci rozvíjí účelnou komunikaci, rozvíjí dovednosti pro sdělování 

verbální i neverbální formy (informování, odmítání, omluva, pozdrav, prosba, žádost…) 

- Spolupráce a soutěživost  - žáci se učí vyjadřovat souhlas a nesouhlas při skupinové 

práci, rozvíjí sociální dovednosti pro spolupráci (podřízení se) 

 

Morální rozvoj 

- Řešení problémů a rozhodovací dovednosti – žáci rozvíjí schopnosti vyhodnotit 

problém a požádat o pomoc druhou osobu, učí se řešit problémové situace ve škole 

v rámci výuky, správně reagovat na aktuální situaci ve třídě 

- Hodnoty, postoje, praktická etika – žáci posilují povědomí o odpovědnosti, 

respektování, dovednosti rozhodování v situacích všedního dne 

 

3.6.2 Multikulturní výchova 

Multikulturní výchova vede žáky, nenásilnou formou, k odbourávání posuzování člověka 

na základě jeho vnějších atributů se současným respektováním jednotlivých odlišností 

každého člověka. Zvláště v období získávání prvotních životních zkušeností, třídění názorů 

a vytváření hodnotového systému.  

Multikulturní výchova učí žáky základní orientaci v lidských hodnotách, ukazuje, které lidské 

vlastnosti jsou důležité a které méně důležité. Téma nabízí základní poznatky týkající se 

vývoje člověka jako celku i jednotlivých kultur. Seznamuje žáky s odlišnostmi v oblasti 

fyzické, sociální i kulturní. Představuje klady i zápory odlišností jednotlivých lidí. 

Multikulturní výchova prolíná všemi vyučovacími předměty, zejména věcným učením, 

čtením a řečovou výchovou. 

 

Přínos průřezového tématu k rozvoji osobnosti žáka 
 

V oblasti vědomostí, dovedností a schopností průřezové téma:  
- přispívají k získávání základních informací o vztazích mezi lidmi 

- poskytují možnosti k získávání informací o kulturních, sociálních a fyzických 

odlišnostech lidí 

 

V  oblasti postojů a hodnot průřezové téma: 

- vede žáka k formování názoru na to, které lidské vlastnosti jsou důležité, které méně, 

a které důležité nejsou 

- vede žáka ke komunikaci s příslušníky odlišných sociokulturních skupin, k uplatňování 

svých práv a respektování práv druhých lidí 

- vede žáka k prezentaci svých názorů a postojů v praktických životních situacích 

 

Tematické okruhy průřezového tématu  
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- Kulturní rozdíly – žáci poznávají, že všichni lidé nejsou stejní, seznamuje se se 

zvláštnostmi různých etnik, kultur 

- Lidské vztahy – žáci si uvědomují sounáležitost s vlastní rodinou, získávají kladný vztah 

ke spolužákům, získávají základy slušného chování, komunikují, dle možností, s dětmi 

z jiných sociokulturních prostředí  

- Etnický původ – žáci si uvědomují různost i zajímavost lidí z rozdílných kultur 

(cestopisy, osobní zkušenosti) 

3.6.3 Environmentální výchova 

Environmentální výchova vede žáky v  k rozvoji spolupráce, hravosti a fantazie, k získávání 

základních znalostí a dovedností o přírodě. Klade důraz na pobyt žáků v přírodě, učí žáky 

vnímat přírodu a své prostředí pomocí všech smyslů a pomáhá vytvářet pozitivní zkušenosti 

z kontaktu s přírodou, se zvířaty. Vychovává žáky k utváření základů zdravého životního 

stylu. Seznamuje žáky se základy třídění odpadů. Žáci si díky EVVO vytváří pozitivní vztah 

k okolnímu životnímu prostředí. Environmentální výchova prolíná všemi vzdělávacími 

oblastmi, nejvíce oblastí Člověk a svět, Člověk a zdraví, Člověk a příroda. 

 

Přínos průřezového tématu k rozvoji osobnosti žáka 
 

V oblasti vědomostí, dovedností a schopností průřezové téma:  

- rozvíjí porozumění vztahům člověka a prostředí a důsledkům lidských činností 

na prostředí 

- vede k uvědomování si podmínek života a možností jejich ohrožování 

- poskytuje žákovi znalosti, dovednosti a pěstuje návyky nezbytné pro každodenní žádoucí 

jednání vůči prostředí 

V oblasti postojů a hodnot průřezového téma: 

- přispívá k vnímání života jako nejvyšší hodnoty 

- podněcuje aktivitu, tvořivost, toleranci, vstřícnost a ohleduplnost ve vztahu k prostředí a 

k ostatním lidem 

- přispívá k utváření zdravého životního stylu a k vnímání estetických hodnot prostředí 

Tematické okruhy průřezového tématu 

- Ekosystémy – žáci se seznamují s pojmem les, pole, vodní zdroje, lidské sídlo a kulturní 

krajina. Učí se pochopit význam slov, učí se chápat vztahy k okolí. Dokážou základní 

pojmy vysvětlit. 

- Základní podmínky života – žáci se učí chápat a pochopit pojmy voda, ovzduší, půda, 

ochrana biologických druhů, energie a přírodní zdroje. K pochopení těchto pojmů budou 

směřovat vycházky, exkurze, vzdělávací pořady. Šetří energii ve škole i doma. 

- Lidské aktivity a problémy životného prostředí – žáci poznávají základní prvky 

zemědělství a životního prostředí. Seznamují se s vlivem dopravy na životní prostředí, 

třídí odpady ve třídě a ve škole. Účastní se některých akcí, které jsou motivovány 

ochranou přírody a kulturních památek. 

- Vztah člověka k prostředí – žáci se učí o svém bydlišti a životním stylu. Seznamují se 

se základními ekologickými problémy. Učí se uvědomovat důležitost čistoty vzhledem ke 

zdraví a postupně si uvědomují kulturní odlišnosti jednotlivých národů. Dokážou 

dodržovat pravidla ochrany životního prostředí.  
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Osobnostní a sociální výchova  

 

I. stupeň 

Název tematického 

okruhu 

 

1.ročník 
 

2.ročník 
 

3.ročník 
 

4.ročník 
 

5.ročník 
 

6.ročník 

  

Osobnostní rozvoj 

 

Rozvoj schopností 

poznávání 

Čt- in 

Ps – in 

Řv - in 

M-in 

Vu – in 

Hv – in 

Vv – in 

Pv – in 

ZdrTv – 

in 

ZdrTv 

nep. 

HPV nep. 

RHB 

plav 

Čt - in 

Ps - in 

Řv - in 

M-in 

Vu – in 

Hv – in 

Vv – in 

Pv – in 

ZdrTv – 

in 

ZdrTv 

nep. 

HPV nep. 

RHB plav 

Čt - in 

Ps - in 

Řv - in 

M-in 

Vu – in 

Hv – in 

Vv – in 

Pv – in 

ZdrTv – 

in 

ZTv nep. 

HPV nep. 

RHB plav 

Čt - in 

Ps - in 

Řv - in 

M-in 

Vu – in 

Hv – in 

Vv – in 

Pv – in 

ZdrTv - 

in 

HPV 

nep. 

ZdrTv 

nepov 

RHB 

plav 

Čt - in 

Ps - in 

Řv - in 

M-in 

Inf- in 

Vu – in 

Hv – in 

Vv – in 

Pv – in 

ZdrTv – in 

HPV nep. 

ZdrTv 

nepov 
 

RHB plav 

Čt - in 

Ps - in 

Řv - in 

M-in 

Inf- in 

Vu – in 

Hv – in 

Vv – in 

Pv – in 

EV -in 

ZdrTv – in 

HPV nep. 

ZdrTv nepov 
 

RHB plav 

 

Sebepoznání a sebepojetí 

Tv - in 

M - in 

Tv - in 

M - in 

Tv - in 

M - in 

Čt - in 

M-in 

Vu - in 

Hv - in 

Tv – in 

Pv – in 

HPV 

nep. 

Čt - in 

M-in 

Vu - in 

Hv - in 

Tv – in 

Pv - in 

HPV nep. 

Čt - in 

M-in 

Vu - in 

Hv - in 

Tv – in 

Pv – in 

Ev -in 

HPV nep. 

 

Seberegulace a 

sebeorganizace 

   Čt - in 

Vu - in 

Hv - in 

Tv – in 

HPV 

nep. 

Čt - in 

Vu - in 

Hv - in 

Tv - in 

HPV nep. 

Čt - in 

Vu - in 

Hv - in 

Tv – in 

Ev-in 

HPV nep. 

 

Psychohygiena 

Čt- in 

Ps - in 

Řv - in 

Hv – in 

Tv – in 

HPV nep. 

M - in 

Čt- in 

Ps - in 

Řv - in 

Hv – in 

Tv – in 

HPV nep. 

M - in 

Čt- in 

Ps - in 

Řv - in 

Hv – in 

Tv – in 

HPV nep. 

M - in 

Čt - in 

Ps - in 

Vu - in 

Hv – in 

Tv - in 

HPV 

nep. 

Čt - in 

Ps - in 

Inf- in 

Vu – in 

Hv – in 

Tv – in 

HPV nep. 

Čt - in 

Ps - in 

Inf- in 

Vu – in 

Hv – in 

Tv – in 

Ev-in 

HPV nep. 

 

 

 

 Sociální rozvoj 

 

Poznávací schopnosti 

Čt- in 

Řv - in 

M-in 

Vu – in 

Hv – in 

Vv – in 

Pv – in 

Čt- in 

Řv - in 

M-in 

Vu – in 

Hv – in 

Vv – in 

Pv – in 

Čt- in 

Řv - in 

M-in 

Vu – in 

Hv – in 

Vv – in 

Pv – in 

Čt - in 

Řv - in 

Vu - in 

Hv - in 

Vv - in 

Pv - in 

HPV 

Čt - in 

Řv - in 

Vu - in 

Hv - in 

Vv - in 

Pv - in 

HPV nep. 

Čt - in 

Řv - in 

Vu - in 

Hv - in 

Vv - in 

Pv – in 

Ev- in 
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ZdrTv – 

in 

HPV nep. 

ZdrTv – 

in 

HPV nep. 

ZdrTv – 

in 

HPV nep. 

nep. 

M - in 

M - in HPV nep. 

M - in 

Mezilidské vztahy Tv - in 

Hv - in 

Tv - in 

Hv - in 

Hv - in 

Tv - in 

Čt - in 

Řv – in 

M-in 

Vu – in 

Hv – in 

Vv – in 

Tv – in 

Pv – in 

HPV 

nep. 

ZdrTv – 

in 

RHB 

plav 

Čt - in 

Řv – in 

M-in 

Vu – in 

Hv – in 

Vv – in 

Tv – in 

Pv - in 

HPV nep. 

ZdrTv – in 

 

RHB plav 

Čt - in 

Řv – in 

M-in 

Vu – in 

Hv – in 

Vv – in 

Tv – in 

Pv – in 

Ev-in 

HPV nep. 

ZdrTv - in 
 

RHB plav 

 

Komunikace 

Čt- in 

Ps - in 

Řv - in 

Vu - in 

Hv – in 

Vv - in 

Pv - in 

ZdrTv 

– in 

HPV 

nep. 

M – in 

ZdrTv 

nepov. 

RHB 

plav 

Čt- in 

Ps - in 

Řv - in 

Vu - in 

Hv – in 

Vv - in 

Pv - in 

ZdrTv - 

in 
 

HPV 

nep. 

M - in 

ZdrTv 

nepov 

RHB 

plav 

Čt- in 

Ps - in 

Řv - in 

Vu - in 

Hv – in 

Vv - in 

Pv - in 

ZdrTv - in 
 

HPV nep. 

M - in 

ZdrTv 

nepov 
 

 

RHB plav 

Čt - in 

Ps - in 

Řv - in 

M-in 

Vu – in 

Hv – in 

Vv – in 

Pv – in 

ZdrTv - 

in 

HPV 

nep. 

ZdrTv 

nepov 

RHB 

plav 

Čt - in 

Ps - in 

Řv - in 

M-in 

Inf- in 

Vu – in 

Hv – in 

Vv – in 

Pv – in 

ZdrTv – in 

HPV nep. 

ZdrTv nepov 
 

RHB plav 

Čt - in 

Ps - in 

Řv - in 

M-in 

Inf- in 

Vu – in 

Hv – in 

Vv – in 

Pv – in 

Ev- in 

ZdrTv – in 

HPV nep. 

ZdrTv nepov 
 

RHB plav 

 

 

Spolupráce a soutěživost 

Hv - in 

Tv - in 

Hv - in 

Tv - in 

Hv - in 

Tv - in 

Čt - in 

Řv - in 

Vu - in 

Hv - in 

Tv – in 

HPV 

nep. 

M - in 

Čt - in 

Řv - in 

Inf- in 

Vu - in 

Hv – in 

Tv – in 

HPV nep. 

M - in 

Čt - in 

Řv - in 

Inf- in 

Vu - in 

Hv – in 

Tv – in 

Ev-in 

HPV nep. 

M – in 

  

Morální rozvoj 

 

 

Řešení problémů a 

rozhodovací dovednosti 

   Čt - in 

Řv - in 

M-in 

Vu – in 

Vv – in 

Tv – in 

Pv - in 

HPV nep. 

ZdrTv - 

in 

Čt - in 

Řv - in 

M-in 

Vu – in 

Vv – in 

Tv – in 

Pv - in 

HPV nep. 

ZdrTv - in 

Čt - in 

Řv - in 

M-in 

Vu – in 

Vv – in 

Tv – in 

Pv – in 

Ev-in 

HPV nep. 

ZdrTv - in 
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Hodnoty, postoje, praktická 

etika 

     Ev -in 

 

 

Multikulturní výchova 

 

I. stupeň 

Název tematického 

okruhu 

 

1.ročník 
 

2.ročník 
 

3.ročník 
 

4.ročník 
 

5.ročník 
 

6.ročník 

  

 

Kulturní rozdíly  

   Čt - in 

Vu - in 

Hv - in 

Vv – in 

Pv - in 

Čt - in 

Vu - in 

Hv - in 

Vv – in 

Pv - in 

Čt - in 

Vu - in 

Hv - in 

Vv – in 

Pv - in 

 

 

Lidské vztahy 

Čt- in 

Řv - in 

M-in 

Vu - in 

Vv – in 

Tv - in 

Pv - in 

Čt- in 

Řv - in 

M-in 

Vu - in 

Vv – in 

Tv - in 

Pv - in 

Čt- in 

Řv - in 

M-in 

Vu - in 

Vv – in 

Tv - in 

Pv - in 

Čt - in 

Řv - in 

M-in 

Vu - in 

Hv – in 

Vv – in 

Tv - in 

Pv – in 

Ev-in 

Čt - in 

Řv - in 

M-in 

Inf- in 

Vu – in 

Hv – in 

Vv – in 

Tv - in 

Pv – in 

Ev -in 

 

Čt - in 

Řv - in 

M-in 

Inf- in 

Vu – in 

Hv – in 

Vv – in 

Tv - in 

Pv – in 

Ev-in 

 

Etnický původ 

      

 

 

Environmentální výchova 

 

I. stupeň 

Název tematického 

okruhu 

 

1.ročník 
 

2.ročník 
 

3.ročník 
 

4.ročník 
 

5.ročník 
 

6.ročník 

  

 

Ekosystémy 

M-in M-in M-in Čt - in 

Řv - in 

Vu - in 

Čt - in 

Řv - in 

Vu - in 

Čt - in 

Řv - in 

Vu - in 

 

 

Základní podmínky života 

Vu - in Vu - in Vu - in M-in 

Vu - in 

M-in 

Vu - in 

M-in 

Vu - in 
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Lidské aktivity a problémy 

životního prostředí 

Vv - in 

Pv - in 

Vv - in 

Pv - in  

Vv - in 

Pv - in 

Vv - in 

Pv – in 

Ev-in 

Inf- in 

Vv - in 

Pv – in 

Ev-in 

Inf- in 

Vv - in 

Pv – in 

Ev-in 

 

Vztah člověka k prostředí 

Vu - in 
 

Vu - in Vu - in 
 

Čt - in 

Řv - in 

Vu - in 

Vv – in 

Pv – in 

Ev-in 

 

Čt - in 

Řv - in 

Vu - in 

Vv – in 

Pv – in 

Ev-in 

Čt - in 

Řv - in 

Vu - in 

Vv – in 

Pv – in 

Ev-in 

 

 

Osobnostní a sociální výchova  

 

II. stupeň 

Název tématického 

okruhu 

 

7. ročník 
 

8. ročník 
 

9. ročník 
 

10. ročník 

 Osobnostní rozvoj  

 

 

Rozvoj schopností a 

poznávání 

Čt-in 

Ps - in 

Řv - in 

Inf- in 

Vl – in 

Př – in 

Hv – in 

Vv – in 

VkZdr.  

Pv – in 

ZdrTv – in 

HPV nep. 

Ev -in 

M – in 

ZdrTv nepov 

Čt-in 

Ps - in 

Řv - in 

Inf- in 

Vl – in 

Př – in 

Hv – in 

Vv – in 

VkZdr. 

Pv – in 

ZdrTv – in 

HPV nep. 

M – in 

Ev-in 

ZdrTv nepov 

Čt-in 

Ps - in 

Řv - in 

Inf- in 

Vl – in 

Př – in 

Hv – in 

Vv – in 

VkZdr. 

Pv – in 

ZdrTv – in 

HPV nep. 

M – in 

Ev-in 

ZdrTv nepov 

Čt-in 

Ps - in 

Řv - in 

Inf- in 

Vl – in 

Př – in 

Hv – in 

Vv – in 

VkZdr. 

Pv – in 

ZdrTv - in 

HPV nep. 

M – in 

Ev-in 

ZdrTv nepov 

 

 

Sebepoznání a sebepojetí 

Čt-in 

Ps - in 

Řv - in 

Vl - in 

Př – in 

VkZdr. 

Hv – in 

Vv – in 

Tv – in 

Pv – in 

ZdrTv – in 

HPV nep. 

ZdrTv nepov 

RHB plav 

Ev-in 

Čt-in 

Ps - in 

Řv - in 

Vl - in 

Př – in 

VkZdr. 

Hv – in 

Vv – in 

Tv – in 

Pv – in 

ZdrTv – in 

HPV nep. 

ZdrTv nepov 

RHB plav 

Ev-in 

Čt-in 

Ps - in 

Řv - in 

Vl - in 

Př – in 

VkZdr. 

Hv – in 

Vv – in 

Tv – in 

Pv – in 

ZdrTv – in 

HPV nep. 

ZdrTv nepov 

RHB plav 

Ev-in 

Čt-in 

Ps - in 

Řv - in 

Vl - in 

Př – in 

VkZdr. 

Hv – in 

Vv – in 

Tv - in 

Pv – in 

ZdrTv – in 

HPV nep. 

ZdrTv nepov 

RHB plav 

Ev-in 

 

Seberegulace a 

seberealizace 

Čt-in 

Ps - in 

Řv - in 

M-in 

Vl – in 

Př – in 

Hv – in 

Vv – in 

Čt-in 

Ps - in  

Řv - in 

M-in 

Vl – in 

Př – in 

Hv – in 

Vv – in 

Čt-in 

Ps - in 

Řv - in 

M-in 

Vl – in 

Př – in 

Hv – in 

Vv – in 

Čt-in 

Ps - in 

Řv - in 

M-in 

Vl – in 

Př – in 

Hv – in 

Vv – in 
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VkZdr. 

Tv – in 

Pv – in 

HPV nep. 

ZdrTv – in 

Ev-in 

VkZdr. 

Tv – in 

Pv – in 

HPV nep. 

ZdrTv – in 

Ev-in 

VkZdr. 

Tv – in 

Pv – in 

HPV nep. 

ZdrTv – in 

Ev-in 

VkZdr. 

Tv – in 

Pv – in 

HPV nep. 

ZdrTv – in 

Ev-in 

 

Psychohygiena 

Čt-in 

Ps - in 

Řv - in 

M-in 

Inf- in 

Vl – in 

Př – in 

Hv – in 

Ev-in 

VkZdr. 

Tv – in 

HPV nep. 

Čt-in 

Ps - in 

Řv - in 

M-in 

Inf- in 

Vl – in 

Př – in 

Hv – in 

Ev-in 

VkZdr. 

Tv – in 

HPV nep. 

Čt-in 

Ps - in 

Řv - in 

M-in 

Inf- in 

Vl – in 

Př – in 

Hv – in 

Ev-in 

VkZdr. 

Tv – in 

HPV nep. 

Čt-in 

Ps - in 

Řv - in 

M-in 

Inf- in 

Vl – in 

Př – in 

Hv – in 

Ev-in 

VkZdr. 

Tv – in 

HPV nep. 

 Sociální rozvoj 

 

Poznávací schopnosti 

 

 

Čt-in 

Řv - in 

Vl - in 

Př – in 

Hv – in 

Ev-in 

Vv – in 

VkZdr. 

Pv – in 

HPV nep. 

Čt-in 

Řv - in 

Vl - in 

Př – in 

Hv – in 

Ev-in 

Vv – in 

VkZdr. 

Pv – in 

HPV nep. 

Čt-in 

Řv - in 

Vl - in 

Př – in 

Hv – in 

Vv – in 

Ev-in 

VkZdr. 

Pv – in 

HPV nep. 

Čt-in 

Řv - in 

Vl - in 

Př – in 

Hv – in 

Vv – in 

Ev-in 

VkZdr. 

Pv – in 

HPV nep. 

 

Mezilidské vztahy 

 

 

Čt-in 

Ps - in 

Řv - in 

Vl – in 

Hv – in 

Ev-in 

Vv – in 

VkZdr. 

Tv - in 

Pv – in 

ZdrTv – in 

HPV nep. 

M – in 

ZdrTv nepov 

RHB plav 

Čt-in 

Ps - in 

Řv - in 

Vl – in 

Hv – in 

Ev-in 

Vv – in 

VkZdr. 

Tv - in 

Pv – in 

ZdrTv – in 

HPV nep. 

M - in 

ZdrTv nepov 

RHB plav 

Čt-in 

Ps - in 

Řv - in 

Vl – in 

Hv – in 

Ev-in 

Vv – in 

VkZdr. 

Tv - in 

Pv – in 

ZdrTv – in 

HPV nep. 

M - in 

ZdrTv nepov 
 

RHB plav 

Čt-in 

Ps - in 

Řv - in 

Vl – in 

Hv – in 

Ev-in 

Vv – in 

VkZdr. 

Tv - in 

Pv – in 

ZdrTv – in 

HPV nep. 

M - in 

ZdrTv nepov 

RHB plav 

 

 

Komunikace 

 

 

Čt-in 

Ps - in 

Řv - in 

Inf- in 

Vl – in 

Př – in 

Hv – in 

Ev-in 

Vv – in 

VkZdr. 

Pv – in 

ZdrTv – in 

HPV nep. 

M – in 

ZTv nepov 

RHB plav 

Čt-in 

Ps - in 

Řv - in 

Inf- in 

Vl – in 

Př – in 

Hv – in 

Ev-in 

Vv – in 

VkZdr. 

Pv – in 

ZdrTv – in 

HPV nep. 

M - in 

ZTv nepov 

RHB plav 

Čt-in 

Ps - in 

Řv - in 

Inf- in 

Vl – in 

Př – in 

Hv – in 

Ev-in 

Vv – in 

VkZdr. 

Pv – in 

ZdrTv – in 

HPV nep. 

M - in 

ZTv nepov 
 

Čt-in 

Ps - in 

Řv - in 

Inf- in 

Vl – in 

Př – in 

Hv – in 

Ev-in 

Vv – in 

VkZdr. 

Pv – in 

ZdrTv – in 

HPV nep. 

M - in 

ZTv nepov 

RHB plav 
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RHB plav 

 

 

Spolupráce a soutěživost 

 

 

Čt-in 

Ps - in 

Řv - in 

M-in 

Inf- in 

Vl – in 

Př – in 

Hv – in 

Ev-in 

Vv – in 

Tv – in 

Pv – in 

HPV nep. 

Čt-in 

Ps - in 

Řv - in 

M-in 

Inf- in 

Vl – in 

Př – in 

Hv – in 

Ev-in 

Vv – in 

Tv – in 

Pv – in 

HPV nep. 

Čt-in 

Ps - in 

Řv - in 

M-in 

Inf- in 

Vl – in 

Př – in 

Hv – in 

Ev-in 

Vv – in 

Tv – in 

Pv – in 

HPV nep. 

Čt-in 

Ps - in 

Řv - in 

M-in 

Inf- in 

Vl – in 

Př – in 

Hv – in 

Ev-in  

Vv – in 

Tv – in 

Pv – in 

HPV nep. 

 Morální rozvoj 

 

Řešení problémů a 

rozhodovací dovednosti 

Čt-in 

Ps - in 

Řv - in 

Inf- in 

Vl – in 

Vv – in 

VkZdr. 

Tv – in 

ZdrTv - in 

Pv – in 

Ev-in 

HPV nep. 

M - in 

Čt-in 

Ps - in 

Řv - in 

Inf- in 

Vl – in 

Vv – in 

VkZdr. 

Tv – in 

ZdrTv - in 

Pv – in 

Ev-in 

HPV nep. 

M - in 

Čt-in 

Ps - in 

Řv - in 

Inf- in 

Vl – in 

Vv – in 

VkZdr. 

Tv – in 

ZdrTv - in 

Pv – in 

Ev-in 

HPV nep. 

M - in 

Čt-in 

Ps - in 

Řv - in 

Inf- in 

Vl – in 

Vv – in 

VkZdr. 

Tv – in 

ZdrTv - in 

Pv – in 

Ev-in 

HPV nep. 

M - in 

 

 

Hodnoty, postoje, 

praktická etika 

Čt-in 

Řv - in 

M-in 

Vl – in 

Př – in 

Vv – in 

Tv – in 

Pv – in 

Ev-in 

HPV nep. 

Čt-in 

Řv - in 

M-in 

Vl – in 

Př – in 

Vv – in 

Tv – in 

Pv – in 

Ev-in 

HPV nep. 

Čt-in 

Řv - in 

M-in 

Vl – in 

Př – in 

Vv – in 

Tv – in 

Pv – in 

Ev-in 

HPV nep. 

Čt-in 

Řv - in 

M-in 

Vl – in 

Př – in 

Vv – in 

Tv – in 

Pv – in 

Ev-in 

HPV nep. 

 

 

 

 Multikulturní výchova  

 

II. stupeň 

Název tématického 

okruhu 

 

7. ročník 
 

8. ročník 
 

9. ročník 
 

10. ročník 

   

 

Kulturní rozdíly  

M-in 

Vl - in 

Př - in 

Hv – in 

Vv – in 

Pv – in 

Ev-in 

M-in 

Vl - in 

Př - in 

Hv – in 

Vv – in 

Pv – in 

Ev-in 

M-in 

Vl - in 

Př - in 

Hv – in 

Vv – in 

Pv – in 

Ev-in 

M-in 

Vl - in 

Př - in 

Hv – in 

Vv – in 

Pv – in 

Ev-in 
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Environmentální výchova 

 

 

 

 

 

 

Lidské vztahy 

Čt-in 

Ps - in 

Řv - in 

Inf- in 

Vl – in 

Hv – in 

Vv – in 

VkZdr. 

Tv – in 

Ev-in 

Pv - in 

Čt-in 

Ps - in 

Řv - in 

Inf- in 

Vl – in 

Hv – in 

Vv – in 

VkZdr. 

Tv – in 

Ev-in 

Pv - in 

Čt-in 

Ps - in 

Řv - in 

Inf- in 

Vl – in 

Hv – in 

Vv – in 

VkZdr. 

Tv – in 

Ev-in 

Pv - in 

Čt-in 

Ps - in 

Řv - in 

Inf- in 

Vl – in 

Hv – in 

Vv – in 

VkZdr. 

Tv – in 

Ev-in 

Pv - in 

 

Etnický původ 

Čt-in 

Řv - in 

Vl – in 

Ev-in 

Čt-in 

Řv - in 

Vl – in 

Ev-in 

Čt-in 

Řv - in 

Vl – in 

Ev-in 

Čt-in 

Řv - in 

Vl – in 

Ev-in 

II. stupeň 

Název tematického 

okruhu 

 

7. ročník 
 

8. ročník 
 

9. ročník 
 

10. ročník 

  

 

Ekosystémy 

Př - in Př - in Př - in Př - in 

 

 

Základní podmínky života 

Př - in 
Vv - in 
Pv - in 

Př - in 
Vv - in 
Pv - in 

Př - in 
Vv - in 
Pv - in 

Př - in 
Vv - in 
Pv - in 

 

Lidské aktivity a problémy 

životního prostředí 

Čt-in 

Ps - in 

Řv - in 

Inf- in 

Př – in 

Vv – in 

Ev-in 

Pv - in 

Čt-in 

Ps - in 

Řv - in 

Inf- in 

Př – in 

Vv – in 

Ev-in 

Pv - in 

Čt-in 

Ps - in 

Řv - in 

Inf- in 

Př – in 

Vv – in 

Ev-in 

Pv - in 

Čt-in 

Ps - in 

Řv - in 

Inf- in 

Př – in 

Vv – in 

Ev-in 

Pv - in 

 

Vztah člověka k prostředí 

Čt-in 

Ps - in 

Řv - in 

Inf- in 

Vl – in 

Př – in 

Vv – in 

VkZdr. 

Tv – in 

Pv – in 

Ev-in 

M - in 

Čt-in 

Ps - in 

Řv - in 

Inf- in 

Vl – in 

Př – in 

Vv – in 

VkZdr. 

Tv – in 

Pv – in 

Ev-in 

M - in 

Čt-in 

Ps - in 

Řv - in 

Inf- in 

Vl – in 

Př – in 

Vv – in 

VkZdr. 

Tv – in 

Pv – in 

Ev-in 

M - in 

Čt-in 

Ps - in 

Řv - in 

Inf- in 

Vl – in 

Př – in 

Vv – in 

VkZdr. 

Tv – in 

Pv – in 

Ev-in 

M - in 
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4 Učební plány pro žáky se středně těžkým MP  

4.1 Učební plán pro 1. stupeň 

Učební plán pro 1. stupeň  

 

 

Vzdělávací 

oblast 

 

Vzdělávací 

obory 

 

Vyučovací 

předmět 

ročník  

Celkem 

předměty 

 

Z toho 

DČD 

  

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

Jazyk a 

jazyková 

komunikace 

Čtení Čtení Čt 2   3     3 2+1 3 3 16+1 1 

Psaní Psaní Ps 1+1   2 1  2 2 2 10+1 1 

Řečová 

výchova 

Řečová 

výchova 

 

Řv 

 

2 

 

  2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

12 

 

 

Matematika 

a její 

aplikace 

 

Matematika 

 

Matematika 

 

M 

 

1+1 

 

  2 

 

3 

 

2 

 

2 

 

2 

 

12+1 

 

1 

 

Informační a komunikační 

technologie 

 

 

 

Informatika 

 

 

 

 

Inf 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Člověk a jeho svět Věcné učení Vu 2 2 3 3 3 3 16  

 

Umění a kultura 

Hudební 

výchova 

 

Hudební 

výchova 

Hv 2  2    2  2  2  2 12  

Výtvarná 

výchova 

Výtvarná 

výchova 

Vv 1+1  1    1  1  1  1 6+1 1 

 

Člověk a zdraví 

 

Tělesná 

výchova 

Tělesná 

výchova 
Tv 

 
 

2+1 

 

2+1 

 

2+1 

 

4 

 

4 

 

4 

 

 

18+3 

 

 

3 Zdravotní 

tělesná 

výchova 

 

Zdr

Tv 

 

Člověk a svět práce 

Pracovní 

výchova 

 

Pv 

 

3 

 

3 

 

3 

 

4 

 

4 

 

4 
 

21 
 

 

Etická výchova 

 

Etická 

výchova 

 

Ev 

 

- 

 

- 

 

- 

 

0+1 

 

0+1 

 

0+1 
 

0+3 
 

3 

Celková povinná časová dotace 16+4 19+1 20+1 22+2 24+1 24+1     125+10    10 

Z toho disponibilní časová dotace 4   1    1    2    1    1   

Maximální časová dotace   20    20   21   24   25   25       135  
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 Poznámka:  

Žáci s tělesným postižením jsou zařazeni do běžné TV, i do ZdrTV (dle IVP), ale časová 

dotace hodin vzdělávacího oboru nesmí být překročena. 

 

 

Poznámky k učebnímu plánu pro 1. stupeň: 

Disponibilní hodiny jsou použity k posílení jednotlivých předmětů tak, aby bylo možno 

naplňovat výchovně vzdělávací strategie a vznikl rozvrh hodin, ve kterém lze realizovat 

výuku více ročníků v jedné třídě. 

Vyučování probíhá v blocích i jako samostatná vyučovací hodina (45 minut). Během 

vyučování jsou dodržovány relaxační chvilky, pohybový režim i režim pitný.  

Vyučování probíhá v kmenových třídách.  

 

Komplexnost 

- logopedická podpora – forma individuálního i skupinového vzdělávání 

- somatopedická podpora – forma skupinového nebo individuálního vzdělávání 

- komunikační a sociální dovednosti – forma individuálního i skupinového vzdělávání 

- tyflopedická podpora – forma individuálního vzdělávání, vzdělávání v malé skupince 

- surdopedická podpora – forma individuální vzdělávání 

 

Nepovinné předměty 

- Zdravotní tělesná výchova 

- Rehabilitační plavání 

- Hudebně pohybová výchova 

 

Tyto nepovinné předměty jsou doporučeny žákům podle jejich druhu postižení, se souhlasem 

zákonných zástupců žáků. Náplň nepovinných předmětů vychází ze speciálně pedagogické 

podpory.  Tyto nepovinné předměty jsou vyučovány nad rámec časové dotace jednotlivých 

ročníků. Nabídka nepovinných předmětů vychází především z priorit školy – komplexnost, 

individualizace, individuální přístup, týmová spolupráce. 

 

Nepovinné předměty jsou doporučovány žákům podle potřeby na základě typu postižení a 

v případě, že se nenaplní kapacita 6 žáků do výše jmenovaného nepovinného předmětu, pak 

se tento předmět v daném školním roce nevyučuje. 

 

Volitelné předměty se ve škole nevyučují. 

 

Speciálně pedagogická péče logopedická, zdravotní tělesná výchova, komunikační 

dovednosti, či smyslové stimulace jsou žákům nabízeny během dopoledního vyučování. Jde 

o snahu zmírnit, či kompenzovat postižení žáků komplexním působením. Podle druhu 

postižení lze žáka zařadit do několika individuálních speciálně pedagogických péčí. U této 

péče nelze vymezit přesnou časovou dotaci, neboť vychází z aktuálního stavu žáka. 

Vyučovací předmět Čtení na 1. stupni má komplexní charakter, který je nepřímo členěn na 

komunikační, dorozumívací a literární výchovu. V předmětu jsou integrovány výstupy 

dramatické výchovy. Výuka probíhá v blocích, společně s vyučovacím předmětem Psaní.  

V 1., 2., 4., 5. a 6. ročníku dvakrát týdně, ve 3. ročníku jedenkrát týdně. Výuka probíhá 

v kmenové třídě. 

Do učebního plánu je od školního roku 2016/2017  zařazený  předmět Etická výchova s 

povinnou časovou dotací 1 hodiny týdně ve 4.,5.,6. ročníku. Časová dotace předmětu Etická 

výchova je čerpána z disponibilní časové dotace. 
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Vyučovací předmět Matematika je posílena disponibilní hodinou v 1. ročníku, celkem 1 

disponibilní hodinou.  

Vyučovací předmět Tělesná výchova je v 1. - 3. ročníku posílena o disponibilní hodinu. 

Vzdělávací obor tělesná výchova je realizován v několika formách vyučování: 

- tělesná výchova běžného typu, která probíhá ve sportovní hale DM Štěchovice 

a ve sportovní hale TJ Slavia Kroměříž  

- plavání – od 4. ročníku jsou žáci zařazováni do plaveckého výcviku 

- zdravotní tělesná výchova (povinný předmět) – pro žáky s tělesným postižením, výuka 

probíhá v tělocvičně školy 

- zdravotní tělesná výchova (nepovinný předmět) - pro žáky s tělesným postižením, 

výuka probíhá v tělocvičně školy a je nad rámec povinné časové dotace 

- rehabilitační plavání (nepovinný předmět) - podpůrná forma výuky, která úzce souvisí 

se zdravotní tělesnou výchovou. Je vyučována nad rámec povinné časové dotace. Výuka 

probíhá na plaveckém bazéně. 

 

Zařazení speciálně pedagogické péče není z přehledu předmětů zřejmé, neboť nejde o 

předměty nýbrž o péči. Na škole uplatňujeme jiné formy, než je vyučovací hodina. 

Týdenní časová dotace pro jednotlivé žáky je upravena podle individuálních potřeb 

(individuální vzdělávací plán) a zdravotního stavu žáka.  

 

Průřezová témata jsou zapracována do jednotlivých předmětů, viz přehledné tabulky 

v oddíle 3.5 Začlenění průřezových témat. 
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4.2 Učební plán pro 2. stupeň 

Učební plán pro 2. Stupeň 

 

Vzdělávací 

oblast 

 

Vzdělávací 

obory 

 

Vyučovací 

předmět 

ročník  

Celkem 

předměty 

 

Z toho 

DČD 

  

7. 

 

8. 

 

9. 

 

10. 

 

Jazyk a 

jazyková 

komunikace 

 

Čtení 

 

Čtení 

 

Čt 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

12 

 

 

Psaní 

 

Psaní 

 

Ps 

 

2 

 

2 

 

2 

 

1 

 

7 

 

 

Řečová 

výchova 

 

Řečová 

výchova 

 

Řv 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

4 

 

 

Matematika 

a její 

aplikace 

 

Matematika 

 

Matematika 

 

M 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

12 

 

Informační a 

komunikační technologie 

 

Informatika 

 

Inf 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1+1 

 

4+1 

 

1 

 

Člověk a společnost 

 

Vlastivěda 

 

Vlast. 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

8 

 

 

Člověk a příroda 

 

Přírodověda 

 

Přírod. 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

12 

 

 

 

 

Umění a 

kultura 

 

Hudební 

výchova 

 

 

Hudební 

výchova 

 

Hv 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

4 

 

 

Výtvarná 

výchova 

Výtvarná 

výchova 

 

Vv 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

4 

 

 

 

Člověk a 

zdraví 

 

Výchova ke 

zdraví 

 

Výchova ke 

zdraví  

 

Vz 

 

+1 

 

+1 

 

1 

 

1 

 

2+2 

 

2 

Tělesná 

výchova 

Tělesná 

výchova 

Tv 

 

 

3+1 

 

 

3+1 

 

3+1 

 

3+1 

 

12+4 

 

4 

Zdravotní 

tělesná 

výchova 

ZdrTv 

 

Člověk a svět práce 

 

Pracovní 

výchova 

 

Pv 

 

5 

 

5 

 

6 

 

6 

 

22 

 

 

Etická výchova 

 

Etická 

výchova 

 

Ev 

 

0+1 

 

0+1 

 

0+1 

 

0+1 

 

  0+4 

 

4 

Celková povinná časová dotace 25+3 25+3 27+2 26+3 103 11 
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Z toho disponibilní časová dotace 3 3 2 3   

Maximální časová dotace  28 28 29 29 114  

 

 Poznámka: Žáci s tělesným handicapem jsou zařazeni do běžné Tv, i do ZdrTv (dle IVP), 

ale časová dotace hodin vzdělávacího oboru nesmí být překročena. 

 

Poznámky k učebnímu plánu pro 2. stupeň: 

Disponibilní hodiny jsou použity k posílení jednotlivých předmětů tak, aby bylo možno 

naplňovat výchovně vzdělávací strategie a vznikl rozvrh hodin, ve kterém lze realizovat 

výuku více ročníků v jedné třídě. 

Vyučování probíhá v blocích i jako samostatná vyučovací hodina (45 minut). Během 

vyučování jsou dodržovány relaxační chvilky, pohybový režim i režim pitný.  

Vyučování probíhá v kmenových třídách. 

 

Komplexnost 

- logopedická péče – forma individuálního vzdělávání 

- somatopedická péče– forma skupinového nebo individuálního vzdělávání 

- komunikační dovednosti – forma individuálního vzdělávání 

- tyflopedická péče – forma individuálního vzdělávání 

- surdopedická péče – forma individuálního vzdělávání 

 

Nepovinné předměty 

- Zdravotní tělesná výchova 

- Rehabilitační plavání 

- Hudebně pohybová výchova 

 

Tyto nepovinné předměty jsou doporučeny žákům podle jejich druhu postižení, se souhlasem 

zákonných zástupců žáků. Náplň nepovinných předmětů vychází z předmětů speciálně 

pedagogické péče.  Tyto nepovinné předměty jsou vyučovány nad rámec časové dotace 

jednotlivých ročníků. Nabídka těchto nepovinných předmětů vychází z priorit školy – 

komplexnost, individuální přístup, týmová spolupráce. 

 

Nepovinné předměty jsou doporučovány žákům podle druhu postižení a v případě, že se 

nenaplní kapacita 6 žáků do výše jmenovaného nepovinného předmětu, pak tento předmět se 

v daném školním roce nevyučuje. 

 

Volitelné předměty se na škole nevyučují. 

 

Speciálně pedagogická péče logopedická, zdravotní tělesná výchova, komunikační 

dovednosti, či smyslové stimulace jsou žákům nabízeny během dopoledního vyučování. Jde 

o snahu zmírnit, či kompenzovat postižení žáků komplexním působením. Podle druhu 

postižení lze žáka zařadit do několika individuálních speciálně pedagogických péčí. U této 

péče nelze vymezit přesnou časovou dotaci, neboť vychází z aktuálního stavu žáka. 

Ve vyučovacím předmětu Čtení a Řečová výchova jsou zastoupeny výstupy z dramatické 

výchovy. 

Do učebního plánu je od školního roku 2016/2017  zařazený  předmět Etická výchova s 

povinnou časovou dotací 1 hodina týdně v 7.,8.,9.,10. ročníku. Časová dotace předmětu 

Etická výchova je čerpána s disponibilní časové dotace. 

 

Vyučovací předmět Informatika je v 10. ročníku posílen o 1 disponibilní hodinu. 
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V 7. a 8. ročníku je zařazen vyučovací předmět Výchova ke zdraví, počet vyučovacích hodin 

je dotován z disponibilní časové dotace. 

Vyučovací předmět Tělesná výchova je posílen ve všech ročnících na 2. stupni 

o 1 disponibilní hodinu, tzn. celkem 4 disponibilní hodiny.  

 

Vzdělávací obor tělesná výchova je realizován v několika formách vyučování: 

- tělesná výchova běžného typu, která probíhá ve sportovní hale DM Štěchovice 

a ve sportovní hale TJ Slavia Kroměříž  

- plavání – od 4. ročníku jsou žáci zařazováni do plaveckého výcviku 

- zdravotní tělesná výchova (povinný předmět) – pro žáky s tělesným postižením, výuka 

probíhá v tělocvičně školy 

- zdravotní tělesná výchova (nepovinný předmět) - pro žáky s tělesným postižením, 

výuka probíhá v tělocvičně školy a je nad rámec povinné časové dotace 

- rehabilitační plavání (nepovinný předmět) - podpůrná forma výuky, která úzce souvisí 

se zdravotní tělesnou výchovou. Je vyučována nad rámec povinné časové dotace. Výuka 

probíhá na plaveckém bazéně. 

 

Zařazení speciálně pedagogické péče není z přehledu předmětů zřejmé, neboť nejde o 

předměty, ale o péči. Na škole uplatňujeme jiné formy, než je vyučovací hodina. Týdenní 

časová dotace pro jednotlivé žáky je upravena podle individuálních potřeb (individuální 

vzdělávací plán) a zdravotního stavu žáka. 
 

Průřezová témata jsou zapracována do jednotlivých předmětů, viz přehledné tabulky 

v oddíle 3.6. Začlenění průřezových témat. 
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5 Učební osnovy pro žáky se středně těžkým MP 

5.1 Organizace výuky, metody, mezipředmětové vazby, projekty 

Vstup do školy znamená pro každého žáka velkou změnu v jeho dosavadním životě. Během 

prvního roku školní docházky žák přijímá a ztotožňuje se s novou rolí - rolí žáka, tzn., vytváří 

si vztah ke škole, učí se poznávat nová místa školy, je veden k utvoření prvotních pracovních 

návyků, učí se koncentrovat na úkol, navazuje nové vztahy a vazby s učiteli, spolužáky, učí se 

žít v kolektivu. 

Velmi důležitým hlediskem zvládnutí nové role je pozitivní vztah k učiteli a spolužákům. 

Neméně důležité hledisko je vztah zákonného zástupce žáka a učitele.  

  

Před nástupem do školy jsou děti a jejich zákonní zástupci seznámeni s prostředím třídy a 

 paní učitelkou. Zákonní zástupci dětí mají možnost pohovoru s třídní učitelkou, seznamují 

pedagoga s celkovou osobností svého dítěte. Pedagog osvětlí zákonným zástupcům dětí 

systém práce, nabídne možnosti komplexní péče. 

Žáci jsou zařazováni do základní školy speciální (základy vzdělávání) na základě rozhodnutí 

ředitele školy, kterému předchází: žádost zákonných zástupců o zařazení dítěte, speciálně 

pedagogické vyšetření a psychologické vyšetření. 

Někteří žáci nastupují do základní školy z přípravného stupně, který je součástí komplexu 

zařízení, z regionálních mateřských škol, jiní žáci přestupují do různých ročníků ze  základní 

školy. 

Žáci jsou vyučováni ve třídách. Základem práce je výchova a vzdělávání podle obsahu 

školního vzdělávacího programu - základní vzdělávání pro žáky se středně těžkým 

mentálním postižením nebo školního vzdělávacího programu – pro žáky s těžkým 

mentálním postižením. Specifické potřeby našich žáků jsou akceptovány v jednotlivých 

školních vzdělávacích programech a v některých případech ošetřeny v individuálním 

vzdělávacím plánu. Každý žák má své pracovní místo, které odpovídá jeho potřebám 

a hygienickým podmínkám. Kolektiv třídy je smíšený z více ročníků. Počet žáků třídy se 

každoročně mění, závisí na odchodu žáků a příchodu nových žáků. 

Podle zásad práce s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami pracují ve třídě třídní 

učitel – speciální pedagog a asistent pedagoga. 

Vyučování probíhá v blocích (8.00 - 9.30, 10.00 - 11.30 nebo12.20 podle skladby ročníků) 

s kombinací s vyučovací hodinou (45 minut). Režim ve třídě si volí speciální pedagog podle 

aktuálního klimatu ve třídě. Řídí si celé vyučování, není omezen zvoněním.  

Každý den začíná vyučování ranním komunikačním kruhem (délka trvání 25 minut), který 

směřuje k utváření vztahů učitel-žák, žák-žák, k počátkům sebepoznání a sebevyjádření dítěte. 

Dítě se postupně učí naslouchat, respektovat ostatní děti při komunikaci. Směřujeme tímto 

k propojení kompetence sociální a personální, kompetence komunikativní. 

Během vyučování vycházíme z individuálních potřeb každého žáka. Respektujeme zásady 

psychohygieny, tzn., střídáme míru zátěže (učení) a míru odpočinku (pitný režim, 

tělovýchovné, hudební, relaxační chvilky).  

Základem výuky je osvojování, upevňování, propojování poznatků s praktickým životem ze 

všech vyučovacích předmětů - kompetence k učení. Snahou pedagogů je vést žáky k utváření 

základních pracovních návyků, rozvíjet pracovní návyky a schopnosti každého 

žáka s přihlédnutím k jeho možnostem. 

Na ZŠ speciální se vyučovací předměty vzájemně prolínají, doplňují na základě daných témat. 

Mezipředmětové provázání umožňuje vyučujícímu obsáhnout všechny výchovné předměty. 

Průběžně je zařazováno a provazováno učivo výtvarné výchovy, pracovních činností, hudební 

výchovy i prvků tělesné výchovy. 
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Žáci se učí činnostnímu vyučování -  modelují, malují, učí se zvládat základní manuální 

pracovní dovednosti, které později úročí v různých výrobcích. Postupně směřují k utváření 

kompetence pracovní. 

Přirozená motivace žáka je něčemu novému se naučit. Jsou vedeni k vnímání věcí, jevů kolem 

sebe, vnímání a vyjadřování svých prožitků. Učíme žáky pozorovat praktické jevy a situace. 

Vytváříme žákům (zejména na 2. Stupni) takové situace, které se na základě naučených 

poznatků učí řešit, nejdříve s pomocí, později samostatně: kompetence k řešení problémů, 

kompetence učení, kompetence komunikativní. 

Od 7. ročníku přibývá žákům vyučovací předmět Informatika. Žáci v něm získávají základní 

dovednosti pro práci s PC, učí se užívat PC k výuce, s pomocí pedagoga se učí využívat PC 

pro zpracování témat učiva jiných předmětů. 

Většina žáků pracuje zpočátku se zvýšeným individuálním přístupem, postupně jsou 

zařazovány prvky samostatné činnosti. S přibývajícími ročníky se prodlužuje doba 

samostatné práce. Žáci jsou vedeni k prvkům samostatnosti, odpovědnosti za práci svou 

i práci ve skupince.  

Žáci jsou vedeni k zodpovědnosti, toleranci a tím si osvojují kompetenci občanskou. 

 

Na ZŠ speciální se budou žáci zapojovat do školního projektu Školní sportovní olympiáda. 

Třídní projekty jsou v kompetenci každého speciálního pedagoga v jednotlivých třídách.  

Tyto projekty nejsou však zařazeny do školního vzdělávacího programu. 

  

Komplexní péče je zabezpečena v rámci výuky i jako forma nepovinných předmětů. Dle 

individuálního posouzení jednotlivých odborníků jsou žáci zařazováni do konkrétních 

speciálně pedagogických péčí, je stanovena týdenní časová dotace a vypracován obsah práce 

(individuální vzdělávací plán), který je konzultován se zákonnými zástupci žáků. 

 

Nabídka komplexní péče:  

- Individuální logopedická péče (rozsah určen dle individuálního posouzení a stanoven 

v IVP) prováděna speciálním pedagogem – logopedem 

- Somatopedická péče (rozsah stanoven dle individuálního posouzení v IVP) i jako forma 

nepovinného předmětu, prováděna speciálním pedagogem – fyzioterapeutem 

- Rehabilitační plavání, prováděno odborníkem na metodiku plavání postižených žáků 

(IVP) 

- Tyflopedická péče (pro žáky s těžkým zrakovým postižením), prováděna speciálním 

pedagogem, rozsah stanoven v IVP 

- Komunikační a sociální dovednosti (pro rozvoj a porozumění řeči, rozvoj sociálního 

chování u žáků s PAS) prováděny speciálním pedagogem v rámci celého výchovně 

vzdělávacího procesu (vypracován IVP). 

 

Na vyučování navazuje činnost školní družiny a školního klubu. Aktivity školní družiny 

a školního klubu jsou různorodé a pokračují v rozvíjení celkové osobnosti žáka. 
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5.1.1 Charakteristika předmětů  

 

Čtení 

 
Charakteristika předmětu  - 1. stupeň 

 
Obsahové, časové a organizační vymezení 

Vyučovací předmět čtení vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Čtení 

se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících na 1. stupni.  Obsahem předmětu jsou 

specifické složky – literární výchova, dramatická výchova, jazyková výchova a řečová 

výchova. Jednotlivé složky se vzájemně mezi sebou prolínají a doplňují. Součástí předmětu 

Čtení je u některých žáků individuální logopedická péče, která se v rámci tohoto předmětu 

hodnotí. Obsahem je postupné osvojování písmen, slabik, slov a vět. Čtení snadných krátkých 

vět s porozuměním. Důležitým prvkem je povzbuzování u žáků zájem o čtení, jako jeden ze 

zdrojů informací.  

- V 1. ročníku – 2 hodiny týdně 

- ve 2. – 6. ročníku – 3 hodiny týdně (z toho ve 4. ročníku je dotována 1 disponibilní 

hodinou - 2 + 1) 

 

Vyučovací předmět Čtení probíhá v blocích (8.00 - 9.30 hod.) s vyučovacím předmětem 

Psaní. Výuka probíhá v kmenové třídě.  

 

Cíl  

Vzdělávání v předmětu Čtení vede žáky na 1. stupni zejména: 

- k rozvíjení řečových schopností a myšlení (dle individuálních předpokladů) 

- k dorozumívání v běžných komunikačních situacích 

- k osvojení techniky čtení, využití alternativních forem čtení, získání základních 

dovedností pro pochopení textu 

- k zvládání orientace v jednoduchých textech  

 

Vyučovací předmět Čtení úzce souvisí a prolíná se s obsahem učiva ostatních vyučovacích 

předmětů na 1. stupni.   

 

Výchovné a vzdělávací strategie, které v tomto předmětu směřují k utváření 
a rozvíjení klíčových kompetencí:  
 

Kompetence k učení 

Žák podle svých individuálních možností a schopností: 

- osvojuje základy čtení 

- používá učebnice, učební pomůcky a materiály 

- dodržuje návykové stereotypy učení 

- chápe pochvalu jako motivaci k dalšímu učení 

- ovládá elementární způsoby práce s počítačem 

 

Učitel: 

- používá vhodné metody s přihlédnutím na stupeň a druh postižení žáka 

- podporuje nácvik dovednosti čtení 

- nabízí zajímavé činnosti a často je střídá 

- vede žáka k soustředění a koncentraci k učení 

- vhodně motivuje a hodnotí žáka v krátkých intervalech 

- podporuje u žáka dovednosti na počítači 
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Kompetence k řešení problému 

Žák podle svých individuálních možností a schopností: 

- řeší známé a opakující se situace na základě nápodoby 

- ví, na koho se může obrátit o pomoc při řešení problému 

 

Učitel: 

- motivuje žáka k řešení jednoduchých problémů (navádění, krokování) 

- navozuje u žáka pocit důvěry, pocit, že se může svěřit 

- pomáhá žákovi získat informace k vyřešení jednoduchého problému 

 

Kompetence komunikativní 

Žák podle svých individuálních možností a schopností: 

- komunikuje s druhými lidmi přiměřeně svým schopnostem 

- rozumí jednoduchým sdělením a reaguje podle svých možností 

- vyjadřuje své pocity, prožitky a nálady vhodným způsobem 

 

Učitel: 

- navozuje komunikaci řízeným dialogem, navozuje oční kontakt 

- používá jednoduché a srozumitelné pokyny a dbá na přiměřenou odpověď 

- vede žáka k vyjádření pocitu, nálady, prožitku 

 

Kompetence personální a sociální 

Žák podle svých individuálních možností a schopností: 

- orientuje se v prostředí, ve kterém žije 

- podílí se na jednoduchých sociálních aktivitách 

- navozuje a dodržuje vztahy mezi vrstevníky 

 

Učitel: 

- napomáhá žákovi při orientaci ve třídě, škole 

- umožňuje žákovi vyřizování jednoduchých vzkazů ve školním prostředí 

- vede žáka k pochopení vtahů v rodině, ve třídě 

- rozvíjí kladné vztahy mezi žáky 

- podporuje vztahy mezi žákem a učitelem 

 

Kompetence občanské 

Žák podle svých individuálních možností a schopností: 

- osvojuje si návyky a dovednosti k zapojení se do společnosti  

 

Učitel: 

- rozvíjí u žáka jednoduchá pravidla společenského chování 

- respektuje individualitu každého žáka 

 

Kompetence pracovní  

Žák podle svých individuálních možností a schopností: 

- zvládá sebeobsluhu podle svých možností 

- soustředí se na pracovní výkon 

- přijímá posouzení výsledku své práce 

 

Učitel: 

- vede žáka k samostatnosti v sebeobsluze – příprava pomůcek na lavici 

- zadává žákovi takové úkoly, při kterých je schopen vytrvat do jeho splnění 
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- pozitivně hodnotí jednotlivé kroky výkonu žáka 

 

Do předmětu Čtení na 1. stupni jsou začleněny tematické okruhy průřezových témat:  

- Osobnostní a sociální výchova (Osobnostní rozvoj - Rozvoj schopností poznávání, 

Sebepoznání a sebepojetí, Seberegulace a sebeorganizace, Psychohygiena, Sociální 

rozvoj – Poznávací schopnosti, Mezilidské vztahy, Komunikace, Spolupráce a 

soutěživost, Morální rozvoj – Řešení problémů a rozhodovací dovednosti) 

- Multikulturní výchova (Lidské vztahy) 

- Environmentální výchova (Ekosystémy, Vztah člověka k prostředí) 

 

Čtení 
 

Charakteristika předmětu - 2. stupeň 

 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

Vyučovací předmět čtení vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Čtení 

se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících na 2. stupni. Obsahem předmětu jsou 

specifické složky – literární výchova, dramatická výchova, jazyková výchova a řečová 

výchova. Jednotlivé složky se vzájemně mezi sebou prolínají a doplňují. Součástí předmětu 

Čtení je u některých žáků individuální logopedická péče, která se v rámci tohoto předmětu 

hodnotí. Obsahem je osvojování písmen, slabik, slov a vět. Vnímání obsahu čteného textu 

s porozuměním. Povzbuzování u žáků zájem o čtení, jako jeden ze zdrojů informací.   

Časová dotace: 

- v 7. – 10. ročníku – 3 hodiny týdně 

 

Vyučovací předmět Čtení probíhá v blocích (8.00 - 9.30 hod.) s vyučovacím předmětem 

Psaní. Výuka probíhá především v kmenové třídě.  

 

Cíl  

Vzdělávání v předmětu Čtení vede žáky na 2. stupni zejména: 

- k dorozumívání v běžných komunikačních situacích, ke sdělování názorů 

- k osvojení techniky čtení, využití alternativních forem čtení, získání základních 

dovedností pro pochopení textu 

- k zvládání orientace v jednoduchých textech různého zaměření (učebnice, knihy, webové 

stránky) 

- získání zájmu o čtení a rozvíjení schopnosti reprodukovat krátký text 

- praktické využití získané dovednosti čtení 

 

Vyučovací předmět Čtení úzce souvisí a prolíná se s obsahem učiva ostatních vyučovacích 

předmětů na 2. stupni.  

 

Výchovné a vzdělávací strategie, které v tomto předmětu směřují k utváření 
a rozvíjení klíčových kompetencí:  
 

Kompetence k učení 

Žák podle svých individuálních možností a schopností: 

- ovládá základy čtení a využívá je ke svému vzdělávání 

- používá učebnice, učební pomůcky a učební materiály 

- dodržuje stereotypy učení, snaží se o koncentraci na učení 

- chápe pochvalu jako motivaci k dalšímu učení, má zájem o získání nových poznatků 

- ovládá elementární způsoby práce s počítačem 

- uplatňuje získané zkušenosti v praktických situacích 
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Učitel: 

- používá vhodné metody s přihlédnutím na stupeň a druh postižení 

- podporuje nácvik dovednosti čtení 

- vede žáka k plnění úkolů, ke spolupráci 

- nabízí zajímavé činnosti a často je střídá 

- zaměřuje se na práci s pomůckami, které vycházejí z praktického života 

- vede žáka k prezentaci svých dovedností 

- vede žáka k sebehodnocení a sebekontrole 

- podporuje u žáka dovednosti s internetem 

- podporuje u žáka samostatné vyhledávání informací 

- zadává žákovi domácí úkoly, kterým prověřuje získané poznatky v praktickém životě 

 

Kompetence k řešení problémů 

Žák podle svých individuálních možností a schopností: 

- překonává problémy přiměřeně ke svým možnostem 

- řeší známé a opakující se situace na základě nápodoby a vlastních zkušeností 

- vnímá problémové situace a řeší je 

- ví, na koho se může obrátit o pomoc při řešení problémů 

Učitel: 

- vede žáka k práci s chybou 

- využívá k řešení problémů praktické aktivity školy (projektové vyučování, škola 

v přírodě) 

- vytváří dostatek podnětů pro práci žáka (tištěné informace) 

- rozvíjí u žáka schopnost vyhodnotit problém a požádat o pomoc druhou osobu 

 

Kompetence komunikativní 

Žák podle svých individuálních možností a schopností: 

- komunikuje s druhými lidmi přiměřeně svým schopnostem 

- rozumí sdělení a reaguje na ně podle svých možností 

- chápe jednoduché, běžně užívané texty, záznamy 

- využívá získané komunikační dovednosti k vytváření vztahů ke společenské integraci 

 

Učitel: 

- zařazuje do výuky skupinovou a týmovou spolupráci 

- formou dramatizace odbourává u žáka ostych komunikovat 

- poskytuje reálné situace, při nichž žák aplikuje účelnou komunikaci (návštěva knihovny) 

- podporuje přátelskou komunikaci nejen ve školním prostředí (gratulace, společenské 

aktivity) 

 

Kompetence sociální a personální  

Žák podle svých individuálních možností a schopností: 

- orientuje se v prostředí, ve kterém žije 

- uplatňuje základní návyky společenského chování 

- uvědomuje si nebezpečí možného psychického i fyzického zneužívání vlastní osoby 

- poukazuje získanou sebedůvěru při vystupování v neznámém prostředí 

 

Učitel: 

- zapojuje žáka do života školy 

- vyžaduje důsledné dodržování pravidel 

- posiluje sebevědomí žáka a vyhledává jeho kladné vlastnosti 

- vede žáka ke vnímání vlastní osoby, sebehodnocení, sebedůvěry 



62 

 

- zařazuje návštěvy institucí, kde žák prakticky uplatňuje naučené vzory chování a jednání 

 

Kompetence občanská 

Žák podle svých individuálních možností a schopností: 

- využívá osvojené návyky a dovednosti k zapojení do společnosti 

- dodržuje základní společenské normy a pravidla soužití 

 

Učitel: 

- zajišťuje praktický nácvik způsobů společenského chování 

- vede žáka k uvědomování si vlastní chyby, poučení z ní a případné omluvě 

 

Kompetence pracovní 

Žák podle svých individuálních možností a schopností: 

- soustředí se na pracovní výkon a je schopen vytrvat při jeho plnění 

- přijímá posouzení výsledku své práce 

- respektuje pravidla práce v týmu 

 

Učitel: 

- zadává žákovi takové úkoly, při kterých je schopen vytrvat až do jeho splnění 

- hodnotí konečný výsledek, podporuje sebehodnocení žáka i vzájemné hodnocení práce 

ostatních žáků 

- vede žáka k respektování pravidel při společné práci 

 

Do předmětu Čtení na 2. stupni jsou začleněny tematické okruhy průřezových témat:  

- Osobnostní a sociální výchova (Osobnostní rozvoj - Rozvoj schopností poznávání, 

Sebepoznání a sebepojetí, Seberegulace a sebeorganizace, Psychohygiena, Sociální 

rozvoj – Poznávací schopnosti, Mezilidské vztahy, Komunikace, Spolupráce a 

soutěživost, Morální rozvoj – Řešení problémů a rozhodovací dovednost, Hodnoty 

postoje praktická etika) 

- Multikulturní výchova (Lidské vztahy, Etnický původ) 

- Environmentální výchova (Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah 

člověka k prostředí) 

 

Psaní  

 
Charakteristika předmětu - 1. stupeň 

 
Obsahové, časové a organizační vymezení 

Vyučovací předmět psaní vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Psaní 

se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících na 1. stupni. Obsah předmětu je 

zaměřen na grafické dovednosti, jemnou motoriku a grafomorotiku a tím stimulaci myšlení 

žáků. Grafická dovednost nabývá podobu písmen. Důležitým prvkem je povzbuzování u žáků 

zájem o psaní, jako jeden ze zdrojů informací a komunikací.  

- v 1. a 2. ročníku – 2 hodiny týdně (z toho v 1. ročníku je dotována 1 disponibilní hodinou 

- 1+1) 

- ve 3 ročníku  - 1 hodina týdně  

- ve 4. – 6. ročníku – 2 hodiny týdně 

Vyučovací předmět Psaní probíhá v blocích (8.00 - 9.30 hod.) s vyučovacím předmětem 

Čtení. Výuka probíhá v kmenové třídě.  
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Cíl  

Vzdělávání v předmětu Psaní vede žáky na 1. stupni zejména: 

- k procvičení jemné motoriky 

- ke zvládnutí grafomotorických cviků 

- k osvojení techniky psaní (psací abeceda, hůlková abeceda, psaní na PC) 

- k osvojení psaní písmen, slabik a krátkých slov – opis, přepis 

- k osvojení psaní diktátů písmen, slabik a slov 

- ke zvládnutí psaní vět – opis a přepis 

- k osvojení psaní číslic 

 

Vyučovací předmět Psaní úzce souvisí a prolíná se s obsahem učiva vyučovacího předmětu 

Čtení.  

 

Výchovné a vzdělávací strategie, které v tomto předmětu směřují k utváření a 
rozvíjení klíčových kompetencí:  
 

Kompetence k učení 

Žák podle svých individuálních možností a schopností: 

- osvojuje základy psaní 

- používá učební pomůcky a materiály 

- dodržuje návykové stereotypy učení 

- chápe pochvalu jako motivaci k dalšímu učení 

- ovládá elementární způsoby práce s počítačem 

 

Učitel: 

- používá vhodné metody s přihlédnutím na stupeň a druh postižení žáka 

- podporuje nácvik dovednosti psaní 

- nabízí zajímavé činnosti a často je střídá 

- vede žáka k soustředění a koncentraci k učení 

- vhodně motivuje a hodnotí žáka v krátkých intervalech 

- podporuje u žáka dovednosti na počítači 

 

Kompetence k řešení problému 

Žák podle svých individuálních možností a schopností: 

- řeší známé a opakující se situace na základě nápodoby 

- ví, na koho se může obrátit o pomoc při řešení problému 

 

Učitel: 

- motivuje žáka k řešení jednoduchých problémů (navádění, krokování) 

- navozuje u žáka pocit důvěry, pocit, že se může svěřit 

- pomáhá žákovi získat informace k vyřešení jednoduchého problému 

 

Kompetence komunikativní 

Žák podle svých individuálních možností a schopností: 

- komunikuje s druhými lidmi přiměřeně svým schopnostem 

- rozumí jednoduchým sdělením a reaguje podle svých možností 

- zvládá jednoduchou formu písemné komunikace 

Učitel: 

- navozuje komunikaci řízeným dialogem, navozuje oční kontakt 

- používá jednoduché a srozumitelné pokyny a dbá na přiměřenou odpověď 

- vede žáka k jednoduché písemné komunikaci  
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Kompetence personální a sociální 

Žák podle svých individuálních možností a schopností: 

- orientuje se v prostředí, ve kterém žije 

- podílí se na jednoduchých sociálních aktivitách 

- navozuje a dodržuje vztahy mezi vrstevníky 

 

Učitel: 

- napomáhá žákovi při orientaci ve třídě, škole 

- umožňuje žákovi vyřizování jednoduchých vzkazů ve školním prostředí  

- vede žáka k pochopení vtahů v rodině, ve třídě – blahopřání, přání  

- rozvíjí kladné vztahy mezi žáky – krátké dopisy  

- podporuje vztahy mezi žákem a učitelem 

 

Kompetence občanské 

Žák podle svých individuálních možností a schopností: 

- osvojuje si návyky a dovednosti k zapojení se do společnosti  

 

Učitel: 

- rozvíjí u žáka jednoduchá pravidla společenského chování 

- respektuje individualitu každého žáka 

 

Kompetence pracovní  

Žák podle svých individuálních možností a schopností: 

- zvládá sebeobsluhu podle svých možností 

- soustředí se na pracovní výkon 

- přijímá posouzení výsledku své práce 

 

Učitel: 

- vede žáka k samostatnosti v sebeobsluze – příprava pomůcek na lavici 

- zadává žákovi takové úkoly, při kterých je schopen vytrvat do jeho splnění 

- pozitivně hodnotí jednotlivé kroky výkonu žáka 

 

Do předmětu Psaní na 1. stupni jsou začleněny tematické okruhy průřezových témat:  

- Osobnostní a sociální výchova (Osobnostní rozvoj - Rozvoj schopností poznávání, 

Sebepoznání a sebepojetí, Seberegulace a sebeorganizace, Psychohygiena, Sociální 

rozvoj – Poznávací schopnosti, Mezilidské vztahy, Komunikace, Spolupráce a 

soutěživost, Morální rozvoj – Řešení problémů a rozhodovací dovednosti) 

- Multikulturní výchova (Lidské vztahy) 

 

Psaní  

 
Charakteristika předmětu - 2. stupeň 

 
Obsahové, časové a organizační vymezení 

Vyučovací předmět psaní vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Psaní 

se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících na 2. stupni.  Obsah předmětu je 

zaměřen na grafomorotiku a tím stimulaci myšlení žáků, na osvojení techniky psaní, 

na zvládnutí opisu a přepisu jednoduchého textu, psaní krátkých slov i podle diktátu. 

Důležitým prvkem je povzbuzování u žáků zájem o psaní, jako jeden ze zdrojů informací 

a komunikací.  

Časová dotace: 
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- v 7. - 9. ročníku – 2 hodiny týdně  

- v 10 ročníku - 1 hodina týdně  

Vyučovací předmět Psaní probíhá v blocích (8.00 - 9.30 hod.) s vyučovacím předmětem 

Čtení. Výuka probíhá v kmenové třídě.  

 

Cíl  

Vzdělávání v předmětu Psaní vede žáky na 2. stupni zejména: 

- k rozeznávání hlásek a písmen 

- k osvojení techniky psaní (psací abeceda, hůlková abeceda, psaní na PC) 

- k osvojení psaní písmen, slabik a krátkých slov – opis, přepis 

- k osvojení psaní diktátů písmen, slabik a slov 

- k osvojení přepisu a opisu slovních spojení a krátkého textu 

- ke zvládnutí psaní vět – opis a přepis 

- k osvojení pasní číslic 

 

Vyučovací předmět Psaní úzce souvisí a prolíná se s obsahem učiva vyučovacího předmětu 

Čtení.  

 

Výchovné a vzdělávací strategie, které v tomto předmětu směřují k utváření 
a rozvíjení klíčových kompetencí:  
 

Kompetence k učení 

Žák podle svých individuálních možností a schopností: 

- osvojuje základy psaní 

- používá učební pomůcky a materiály 

- dodržuje návykové stereotypy učení 

- chápe pochvalu jako motivaci k dalšímu učení 

- ovládá elementární způsoby práce s počítačem 

 

Učitel: 

- používá vhodné metody s přihlédnutím na stupeň a druh postižení žáka 

- podporuje nácvik dovednosti psaní 

- nabízí zajímavé činnosti a často je střídá 

- vede žáka k soustředění a koncentraci k učení 

- vhodně motivuje a hodnotí žáka v krátkých intervalech 

- podporuje u žáka dovednosti na počítači 

 

Kompetence k řešení problému 

Žák podle svých individuálních možností a schopností: 

- řeší známé a opakující se situace na základě nápodoby 

- ví, na koho se může obrátit o pomoc při řešení problému 

 

Učitel: 

- motivuje žáka k řešení jednoduchých problémů (navádění, krokování) 

- navozuje u žáka pocit důvěry, pocit, že se může svěřit 

- pomáhá žákovi získat informace k vyřešení jednoduchého problému 

 

Kompetence komunikativní 

Žák podle svých individuálních možností a schopností: 

- komunikuje s druhými lidmi přiměřeně svým schopnostem 

- rozumí jednoduchým sdělením a reaguje podle svých možností 

- zvládá jednoduchou formu písemné komunikace 
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Učitel: 

- navozuje komunikaci řízeným dialogem, navozuje oční kontakt 

- používá jednoduché a srozumitelné pokyny a dbá na přiměřenou odpověď 

- vede žáka k jednoduché písemné komunikaci  

 

Kompetence personální a sociální 

Žák podle svých individuálních možností a schopností: 

- orientuje se v prostředí, ve kterém žije 

- podílí se na jednoduchých sociálních aktivitách 

- navozuje a dodržuje vztahy mezi vrstevníky 

 

Učitel: 

- napomáhá žákovi při orientaci ve třídě, škole 

- umožňuje žákovi vyřizování jednoduchých vzkazů ve školním prostředí  

- vede žáka k pochopení vtahů v rodině, ve třídě – blahopřání, přání  

- rozvíjí kladné vztahy mezi žáky – krátké dopisy  

- podporuje vztahy mezi žákem a učitelem 

 

Kompetence občanské 

Žák podle svých individuálních možností a schopností: 

- osvojuje si návyky a dovednosti k zapojení se do společnosti  

 

Učitel: 

- rozvíjí u žáka jednoduchá pravidla společenského chování 

- respektuje individualitu každého žáka 

 

Kompetence pracovní  

Žák podle svých individuálních možností a schopností: 

- zvládá sebeobsluhu podle svých možností 

- soustředí se na pracovní výkon 

- přijímá posouzení výsledku své práce 

 

Učitel: 

- vede žáka k samostatnosti v sebeobsluze – příprava pomůcek na lavici 

- zadává žákovi takové úkoly, při kterých je schopen vytrvat do jeho splnění 

- pozitivně hodnotí jednotlivé kroky výkonu žáka 

 

Do předmětu Psaní na 2. stupni jsou začleněny tematické okruhy průřezových témat:  

- Osobnostní a sociální výchova (Osobnostní rozvoj - Rozvoj schopností poznávání, 

Sebepoznání a sebepojetí, Seberegulace a sebeorganizace, Psychohygiena, Sociální 

rozvoj – Poznávací schopnosti, Mezilidské vztahy, Komunikace, Spolupráce a 

soutěživost, Morální rozvoj – Řešení problémů a rozhodovací dovednosti) 

- Multikulturní výchova (Lidské vztahy) 
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Řečová výchova 
 

Charakteristika vyučovacího předmětu – 1. stupeň 

 

Obsahové, časové, organizační vymezení 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Řečová výchova vychází ze vzdělávacího obsahu 

vzdělávacího oboru Řečová výchova RVP pro ZŠ speciální. Vzdělávací obor Řečová výchova 

je součástí vzdělávací oblasti jazyk a Jazyková komunikace.   

V řečové výchově se žáci s ohledem ke svým individuálním možnostem a schopnostem učí 

vnímat a porozumět různým jazykovým sdělením (převážně neverbálním, verbálním, 

symbolům, obrázkům), učí se mluvit, rozvíjet si slovní zásobu. Žáci se učí užívat 

alternativních a augmentativních prvků a způsobů komunikace. 

Komunikační dovednosti žáků jsou utvářeny nejen ve vzdělávací oblasti Jazyk a Jazyková 

komunikace, ale ve všech vyučovacích předmětech. Jednotlivé vyučovací předměty musí 

poskytovat dostatek prostoru k vyjadřování myšlenek a postřehů žáků k tomu, co se učí a co 

pozorují. Slovní zásoba je rozšiřována zejména využitím učiva věcného učení, čtení. 

Řečová výchova se na 1. stupni vyučuje jako samostatný předmět. Je zastoupena ve všech 

ročnících. V 1., 2., 3., 4., 5., 6. ročníku je časová dotace předmětu 2 hodiny týdně.    

Výuka předmětu probíhá jako vyučovací hodina (45 minut). Výuka probíhá v kmenových 

třídách. 

 

Cíl 

Vzdělávání v předmětu Řečová výchova vede žáky na 1. stupni zejména k: 

- vyjadřování žáka pomocí alternativních a augmentativních způsobů komunikace 

- dorozumívání v běžných komunikačních situacích 

- rozvíjení řečových schopností a myšlení 

 

Vyučovací předmět Řečová výchova úzce souvisí a prolíná se s obsahem učiva ostatních 

vyučovacích předmětů na 1. stupni.   

 

Výchovné a vzdělávací strategie, které v tomto předmětu směřují k utváření 
a rozvíjení klíčových kompetencí:  
 

Kompetence k učení 

Žák podle svých individuálních možností a schopností:  

- zvládá základy čtení a využívá je ke svému vzdělávání 

- používá obrázky, učební pomůcky a učební materiály 

- dodržuje návykové stereotypy učení, snaží se koncentraci na učení 

- chápe pochvalu jako motivaci k dalšímu učení, má zájem o získání nových poznatků 

- používá termíny, znaky a symboly ve spojení s konkrétními situacemi každodenního 

života 

 

Učitel: 

- používá vhodné metody s přihlédnutím na stupeň a druh postižení žáka 

- vhodně motivuje a hodnotí žáka v krátkých intervalech 

- denně opakuje, procvičuje a upevňuje s žákem jeho získané konkrétní dovednosti 

- vytváří modelové situace z praktického života, kde si žák hravou formou procvičuje 

a upevňuje získané zkušenosti 

 

Kompetence k řešení problémů 

Žák podle svých individuálních možností a schopností:  

- řeší známé a opakující se situace na základě nápodoby a vlastních zkušeností 
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- ví, na koho se může obrátit o pomoc při řešení problémů 

 

Učitel: 

- motivuje žáka k řešení jednoduchých problémů praktického života (navádění, krokování) 

- navozuje u žáka pocit důvěry, pocit, že se může svěřit 

 

Kompetence komunikativní 

Žák podle svých individuálních možností a schopností:  

- komunikuje s druhými lidmi přiměřeně svým schopnostem  

- vyjadřuje své pocity, prožitky a nálady vhodným způsobem 

- chápe jednoduché, běžné užívané texty, záznamy a obrazové materiály 

- rozumí sdělení a reaguje na ně podle svých možností  

- využívá získané komunikační dovednosti k vytváření vztahů potřebných ke společenské 

integraci 

 

Učitel: 

- vede žáka k projevu v rámci jeho individuálních možností a schopností  

-  podporuje u žáka použití všech dostupných dorozumívacích technik a forem 

- formou dramatizace odbourává u žáka ostych komunikovat 

- vede žáka k vyjádření pocitu, nálady, prožitku  

- podporuje přátelskou komunikaci ve třídě a ve školním prostředí (gratulace 

k narozeninám, jmeninám, společenské aktivity) 

 

Kompetence sociální a personální 

Žák podle svých individuálních možností a schopností:  

- má základní představu o vztazích mezi lidmi 

- orientuje se v prostředí, ve kterém žije 

- navazuje a dodržuje vztahy s vrstevníky, respektuje druhé lidi 

 

Učitel: 

- napomáhá zapojení žáka do běžného života nácvikem, vytvářením modelových situací 

- posiluje u žáka sebeovládání v různých situacích 

- denně procvičuje a upevňuje u žáka zásady hygieny, stolování, oblékání, slušného 

chování  

- umožňuje žákovi prožitek spokojenosti a úspěchu 

 

Kompetence občanské 

Žák podle svých individuálních možností a schopností:  

- využívá osvojené návyky a dovednosti k zapojení se do společnosti  

- dodržuje základní společenské normy a pravidla soužití  

 

Učitel: 

- zajišťuje praktický nácvik způsobů společenského chování  

- vede žáka k uvědomování si vlastní chyby, poučení z ní a případné omluvě 

 

Kompetence pracovní 

Žák podle svých individuálních možností a schopností:  

- má osvojené hygienické návyky, zvládá sebeobsluhu podle svých možností 

- pracuje podle naučeného pracovního postupu, podle instrukcí plní zadané jednoduché 

úkoly 

- přijímá posouzení výsledku své práce  
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Učitel: 

- u žáka podporuje dodržování hygienických návyků 

- u žáka buduje povědomí o základních pracovních postupech 

- pozitivně hodnotí jednotlivé kroky pracovního výkonu žáka a tím jej motivuje 

k dokončení činnosti 

 

Do předmětu Řečová výchova na 1. stupni jsou začleněny tematické okruhy průřezových 

témat: 

- Osobnostní a sociální výchova (Osobnostní rozvoj - Rozvoj schopností poznávání, 

Psychohygiena, Sebepoznání a sebepojetí, Seberegulace a sebeorganizace, Sociální 

rozvoj – Poznávací schopnosti, Mezilidské vztahy, Komunikace, Spolupráce a 

soutěživost, Morální rozvoj – Řešení problémů a rozhodovací dovednosti) 

- Multikulturní výchova (Lidské vztahy) 

- Environmentální výchova (Ekosystémy, Vztah člověka k prostředí) 

 

 

Řečová výchova 
 

Charakteristika vyučovacího předmětu – 2. stupeň 

 

Obsahové, časové, organizační vymezení 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Řečová výchova vychází ze vzdělávacího obsahu 

vzdělávacího oboru Řečová výchova RVP pro ZŠ speciální. Vzdělávací obor Řečová výchova 

je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a Jazyková komunikace.  

V řečové výchově na 2. stupni si žáci rozšiřují a upevňují slovní zásobu, učí se základním 

technikám správného mluveného projevu, rozvíjí fonematický sluch, rozšiřují a uplatňují 

alternativní způsoby komunikace, uplatňují správná komunikační pravidla v kontaktu 

s druhými lidmi, učí se dosáhnout srozumitelného mluvního projevu a zřetelně vyslovovat.   

Řečová výchova podporuje probouzení a rozvíjení duševního života žáků a vede i k pocitu 

uvědomění si hodnot své osobnosti. Tím, že v průběhu vzdělávacího období na 2. stupni 

soustavně dbáme na to, aby žáci četli s porozuměním, popisovali své kroky, uplatňovali 

získané dovednosti, jim otevíráme cestu k jejich budoucímu profesnímu a společenskému 

uplatnění. 

Komunikační dovednosti žáků jsou utvářeny nejen ve vzdělávací oblasti Jazyk a Jazyková 

komunikace, ale ve všech vyučovacích předmětech.  

Řečová výchova se na 2. stupni vyučuje jako samostatný předmět. Je zastoupena ve všech 

ročnících. Časová dotace v 7., 8., 9., 10. ročníku je 1 hodina týdně. 

Výuka probíhá v kmenových třídách. 

 

Cíl 

- řešení vzniklých situací a dodržování základních komunikačních pravidel 

- srozumitelné vyjadřování  

- sdělování názorů, pocitů, dojmů 

- schopnost reprodukování krátkého textu 

- využívání různých zdrojů informací (internet, knihy atd.) pro rozšiřování znalostí 

a dovedností 

 

Vyučovací předmět Řečová výchova úzce souvisí a prolíná se s obsahem učiva ostatních 

vyučovacích předmětů na 2. stupni.   
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Výchovné a vzdělávací strategie, které v tomto předmětu směřují k utváření 
a rozvíjení klíčových kompetencí:  
 

Kompetence k učení 

Žák podle svých individuálních možností a schopností: 

- ovládá základy čtení a využívá je ke svému vzdělávání 

- používá učebnice, učební pomůcky a učební materiály 

- chápe pochvalu jako motivaci k dalšímu učení, má zájem o získání nových poznatků 

- používá termíny, znaky a symboly ve spojení s konkrétními situacemi každodenního 

života 

- uplatňuje získané zkušenosti v praktických situacích 

 

Učitel: 

- používá vhodné metody s přihlédnutím na stupeň a druh postižení žáka 

- vede žáka k posuzování vlastního pokroku 

- motivuje žáka k aktivní účasti na hudebních a divadelních festivalech, přehlídkách, 

soutěžích a olympiádách  

- vytváří modelové situace z praktického života, kde si žák hravou formou procvičuje a 

upevňuje získané zkušenosti 

- vede žáka k ověření a použití naučených dovedností 

- vede žáka k sebehodnocení a sebekontrole 

 

Kompetence k řešení problému 

Žák podle svých individuálních možností a schopností: 

- překonává problémy přiměřeně ke svým možnostem  

- řeší známé a opakující se situace na základě nápodoby a vlastních zkušeností 

- vnímá problémové situace a řeší je s pomocí neučených stereotypů i získaných zkušeností  

- ví, na koho se může obrátit o pomoc při řešení problémů 

- nenechá se při řešení problémů odradit nezdarem 

 

Učitel: 

- vede žáka k samostatnému řešení standardní situace (pozdní příchod, omluva za něco, 

vzkaz) 

- podněcuje žáka k samostatnému vyřešení úkolů 

- navozuje problémové situace ve škole v rámci výuky 

- rozvíjí u žáka schopnost vyhodnotit problém a požádat o pomoc druhou osobu 

- navozuje u žáka pocit důvěry, pocit, že se může svěřit 

- vede žáka k toleranci jiných názorů a jiných přístupů k řešení problému 

 

Kompetence komunikativní 

Žák podle svých individuálních možností a schopností: 

- komunikuje s druhými lidmi přiměřeně svým schopnostem  

- rozumí sdělení a reaguje na ně podle svých možností 

- vyjadřuje své pocity, prožitky a nálady vhodným způsobem 

- chápe jednoduché, běžné užívané texty, záznamy a obrazové materiály 

- využívá pro komunikaci běžné informační a komunikační prostředky 

- využívá získané komunikační dovednosti k vytváření vztahů potřebných ke společenské 

integraci 

 

Učitel: 

- vede žáka k projevu v rámci jeho individuálních možností a schopností  

- podporuje u žáka použití všech dostupných dorozumívacích technik a forem 
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- vede žáka k aktivnímu zapojení do života školy 

- navozuje komunikaci řízeným dialogem 

- formou dramatizace odbourává u žáka ostych komunikovat 

- poskytuje reálné situace, při nichž žák aplikuje účelnou komunikaci (přeprava MHD, 

návštěva pošty, obchodu aj.) 

- umožňuje žákovi vyjádřit svůj názor 

- zapojuje žáka do dramatizace, soutěží, besed 

- zapojuje žáka do školních akcí, při kterých se může prezentovat 

- vede žáka k naslouchání druhé osobě 

- podporuje přátelskou komunikaci ve třídě a ve školním prostředí (gratulace 

k narozeninám, jmeninám, společenské aktivity) 

- osobním příkladem vytváří prostředí pro zdravou komunikaci 

 

Kompetence sociální a personální 

Žák podle svých individuálních možností a schopností: 

- má základní představu o vztazích mezi lidmi  

- orientuje se v prostředí, ve kterém žije 

- uplatňuje základní návyky společenského chování 

- navazuje a dodržuje vztahy s vrstevníky, respektuje druhé lidi 

- rozpoznává nevhodné a rizikové chování, je seznámen s jeho možnými důsledky 

- poukazuje získanou sebedůvěru při vystupování v neznámém prostředí 

 

Učitel: 

- podporuje vztahy mezi žákem a učitelem  

- umožňuje žákovi spolupodílet se na vytváření pravidel vzájemného soužití a respektování 

- vede žáka k orientaci mimo školu 

- zapojuje žáka do života školy 

- posiluje u žáka sebeovládání v různých situacích 

- zařazuje návštěvy institucí, kde žák prakticky uplatňuje naučené vzory chování a jednání  

- u žáka podporuje kamarádské vztahy s vrstevníky a sociální cítění při různých aktivitách 

školy (škola v přírodě aj.) 

- vede žáka k pomoci spolužákům a k přijetí pomoci 

- u žáka rozvíjí vnímání vlastní osoby, sebehodnocení, sebedůvěru 

- žákovi zajišťuje možnost projevit se v neznámém prostředí 

 

Kompetence občanské 

Žák podle svých individuálních možností a schopností:  

- využívá osvojené návyky a dovednosti k zapojení se do společnosti 

- má povědomí o základních právech a povinnostech občanů 

- dodržuje základní společenské normy a pravidla soužití  

- chrání své zdraví, dodržuje naučené stereotypy chování zdravého životního stylu 

a ochrany životního prostředí 

 

Učitel: 

- učitel rozvíjí u žáka dodržování norem a pravidel společenského chování 

- učitel zajišťuje praktický nácvik způsobů společenského chování a připravuje žáka na 

chování v situacích mimo školu 

- učitel vede žáka k jednání v krizové situaci 

- učitel vede žáka k uvědomování si vlastní chyby, poučení z ní a případné omluvě 

 

Kompetence pracovní 

Žák podle svých individuálních možností a schopností: 
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- má osvojené hygienické návyky, zvládá sebeobsluhu podle svých možností  

- pracuje podle naučeného pracovního postupu, podle instrukcí plní zadané jednoduché 

úkoly 

- dodržuje zásady bezpečnosti, ochrany zdraví, hygieny práce a ochrany životního 

prostředí při pracovních činnostech podle naučených stereotypů 

 

Učitel: 

- u žáka podporuje dodržování hygienických návyků 

- vede žáka k respektování pravidel při společné práci 

- pozitivně hodnotí jednotlivé kroky pracovního výkonu žáka a tím jej motivuje 

k dokončení činnosti 

- zařazuje do výuky exkurze v rámci profesní orientace  

 

Do předmětu Řečová výchova na 2. stupni jsou začleněny tematické okruhy průřezových 

témat: 

- Osobnostní a sociální výchova (Osobnostní rozvoj - Rozvoj schopností poznávání, 

Sebepoznání a sebepojetí, Seberegulace a sebeorganizace, Psychohygiena, Sociální 

rozvoj – Poznávací schopnosti, Mezilidské vztahy, Komunikace, Spolupráce a 

soutěživost, Morální rozvoj – Řešení problémů a rozhodovací dovednost, Hodnoty 

postoje praktická etika) 

- Multikulturní výchova (Lidské vztahy, Etnický původ) 

- Environmentální výchova (Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah 

člověka k prostředí) 

 

 

Matematika 
 

Charakteristika vyučovacího předmětu – 1. stupeň 

 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika vychází ze vzdělávacího oboru 

Matematika a její aplikace. Matematika prolíná celým základním vzděláváním. 

Matematika na 1. Stupni je založena na praktických činnostech a dovednostech, které žáci 

využijí nejčastěji v běžném životě, rozvíjí prostorovou představivost. Žáci se seznamují se 

základními symboly, pojmy, postupy a způsoby jejich užití. 

Vzdělávací obsah na 1. Stupni je tvořen čtyřmi vzdělávacími okruhy: Řazení a třídění 

předmětů, Čísla a početní operace, Závislosti, vztahy a práce s daty, Základy geometrie. 

Matematika se na 1. stupni vyučuje jako samostatný předmět. Je zastoupena ve všech 

ročnících: 

- ročník – 2 hodin týdně (1 + 1 DČD) 

- ročník – 2 hodiny týdně 

- ročník – 3 hodiny týdně 

- ročník – 2 hodiny týdně  

- ročník – 2 hodiny týdně  

- ročník – 2 hodiny týdně  

 

Výuka předmětu probíhá jako vyučovací hodina (45 minut). Výuka probíhá v kmenových 

třídách. 

 

Cíl 

- osvojování a chápání matematických postupů 

- zvládnutí základních matematických dovedností 



73 

 

- rozvíjení paměti a logického myšlení prostřednictvím matematických operací 

- používání matematických symbolů 

- rozvíjení samostatnosti, vytrvalosti, koncentrace pozornosti 

- vytváření prostorové představivosti 

 

Vyučovací předmět Matematika úzce souvisí a prolíná se s obsahem učiva ostatních 

vyučovacích předmětů na 1. stupni.   

 

Výchovné a vzdělávací strategie, které v tomto předmětu směřují k utváření 
a rozvíjení klíčových kompetencí:  
 

Kompetence k učení 

Žák podle svých individuálních možností a schopností: 

- ovládá základy počítání a využívá je ke svému vzdělávání 

- používá učebnice, učební pomůcky a učební materiály 

- dodržuje návykové stereotypy učení, snaží se koncentraci na učení 

- používá termíny, znaky a symboly ve spojení s konkrétními situacemi každodenního 

života 

 

Učitel: 

- používáme vhodné metody s přihlédnutím na stupeň a druh postižení žáka 

- klade důraz na pozitivní motivaci žáka 

- denně opakujeme, procvičujeme a upevňujeme s žákem jeho získané konkrétní 

dovednosti 

- používá vhodné učební pomůcky (počítadla, drobné předměty pro manipulaci a názor, 

modely geometrických tvarů, číselnou osu, stavebnice, karty, manipulační hry apod.) 

- využívá hru jako jednu z hlavních metod výuky 

- vede žáka k osvojení matematické symboliky 

 

Kompetence k řešení problému 

Žák podle svých individuálních možností a schopností: 

- překonává problémy přiměřeně ke svým možnostem  

- řeší známé a opakující se situace na základě nápodoby a vlastních zkušeností 

 

Učitel: 

- učitel předkládá žákovi osvědčené metody a postupy 

- vede žáky k práci s chybou  

 

Kompetence komunikativní 

Žák podle svých individuálních možností a schopností: 

- rozumí sdělení a reaguje na ně podle svých možností 

 

Učitel: 

- používá jednoduché a srozumitelné pokyny a dbá na přiměřenou odpověď 

- posiluje u žáka správné vyjadřování užíváním matematických symbolů a termínů 

 

Kompetence sociální a personální 

Žák podle svých individuálních možností a schopností: 

- poukazuje získanou sebedůvěru při vystupování v neznámém prostředí 

- komunikuje s druhými lidmi přiměřeně svým schopnostem  
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Učitel: 

- umožňuje každému žákovi zažít úspěch 

- užívá metody, které umožňují žákovi vnímat pokroky svého snažení 

- vedeme žáka k projevu v rámci jeho individuálních možností a schopností 

 

Kompetence občanské 

Žák podle svých individuálních možností a schopností: 

- poukazuje získanou sebedůvěru při vystupování v neznámém prostředí 

- má základní představu o vztazích mezi lidmi  

 

Učitel: 

- dbá na respektování pravidel pro výuku 

- vede žáky k vzájemné pomoci a ohleduplnosti 

 

Kompetence pracovní 

Žák podle svých individuálních možností a schopností:  

- pracuje podle naučeného pracovního postupu, podle instrukcí plní zadané jednoduché 

úkoly 

- přijímá posouzení výsledku své práce  

 

Učitel: 

- vede žáky k dodržování zásad bezpečnosti a hygieny práce  

- pozitivně hodnotíme jednotlivé kroky pracovního výkonu žáka a tím jej motivujeme 

k dokončení činnosti 

- u žáka buduje povědomí o základních pracovních postupech 

 

Do předmětu Matematika na 1. stupni jsou začleněny tematické okruhy průřezových témat:  

- Osobnostní a sociální výchova (Osobnostní - Rozvoj schopností poznávání, 

Sebepoznání a sebepojetí, Psychohygiena, Sociální rozvoj – Poznávací schopnosti, 

Mezilidské vztahy, Komunikace, Spolupráce a soutěživost, Morální - Řešení problémů a 

rozhodovací dovednosti) 

- Multikulturní výchova (Lidské vztahy) 

- Environmentální výchova (Základní podmínky života, Ekosystémy)  

 

 

Matematika 
 

Charakteristika vyučovacího předmětu – 2. stupeň 

 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika vychází ze vzdělávacího oboru  

Matematika a její aplikace RVP pro ZŠ speciální. Matematika prolíná celým základním 

vzděláváním. 

V matematice si žáci na 2. stupni především upevňují, rozšiřují a prohlubují své znalosti 

a dovednosti získané na 1. stupni v jednotlivých vzdělávacích okruzích. 

Vzdělávací obsah je tvořen třemi vzdělávacími okruhy: Čísla a početní operace, Závislosti, 

vztahy a práce s daty, Základy geometrie.  

Matematika je na 2. stupni zastoupena ve všech ročnících. Vyučovací předmět Matematika 

má v 7., 8. a 9. ročníku časovou dotaci 3 hodiny týdně. 

Výuka předmětu probíhá jako vyučovací hodina (45 minut). Výuka probíhá v kmenových 

třídách. 
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Cíl 

- uplatnění matematických znalostí a dovedností v běžném životě 

- rozvíjení spolupráce při společném řešení stanovených úkolů 

- zdokonalování grafického projevu a základních rýsovacích dovedností 

 

Vyučovací předmět Matematika úzce souvisí a prolíná se s obsahem učiva ostatních 

vyučovacích předmětů na 2. stupni.   

 

Výchovné a vzdělávací strategie, které v tomto předmětu směřují k utváření 
a rozvíjení klíčových kompetencí:  
 

Kompetence k učení   

Žák podle svých individuálních možností a schopností: 

- ovládá základy čtení, psaní a počítání a využívá je ke svému vzdělávání 

- používá učebnice, učební pomůcky a učební materiály 

- dodržuje návykové stereotypy učení, snaží se koncentraci na učení 

- chápe pochvalu jako motivaci k dalšímu učení, má zájem o získání nových poznatků 

- ovládá elementární způsoby práce s počítačem  

 

Učitel: 

- používá vhodné metody s přihlédnutím na stupeň a druh postižení žáka 

- podporuje nácvik dovednosti číst, psát a počítat 

- vede žáka k plnění úkolů, ke spolupráci 

- zaměřuje se na práci s učebnicemi, pomůckami a materiály, které vycházejí z praktického 

života 

- nabízí zajímavé činnosti a často je střídáme 

- vedeme žáka k soustředění a koncentraci k učení 

- denně opakuje, procvičuje a upevňuje s žákem jeho získané konkrétní dovednosti 

- vede žáka k sebehodnocení a sebekontrole  

- podporuje u žáka dovednosti a praktické úkony s vybranými počítačovými programy, 

textovým editorem a internetem 

 

Kompetence k řešení problémů 

Žák podle svých individuálních možností a schopností: 

- překonává problémy přiměřeně ke svým možnostem  

- nenechá se při řešení problémů odradit nezdarem 

- ví, na koho se může obrátit o pomoc při řešení problémů 

 

Učitel:  

- vede žáka k práci s chybou 

- vede žáka k toleranci jiných názorů a jiných přístupů k řešení problému 

- pomáhá žákovi získat informace k řešení problému 

 

Kompetence komunikativní 

Žák podle svých individuálních možností a schopností: 

- komunikuje s druhými lidmi přiměřeně svým schopnostem  

- chápe jednoduché, běžné užívané texty, záznamy a obrazové materiály 

 

Učitel: 

- vedeme žáka k projevu v rámci jeho individuálních možností a schopností  

- zařazujeme do výuky skupinovou a týmovou spolupráci 

- podporujeme u žáka použití všech dostupných dorozumívacích technik a forem 
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Kompetence sociální a personální 

Žák podle svých individuálních možností a schopností: 

- uplatňuje základní návyky společenského chování 

- poukazuje získanou sebedůvěru při vystupování v neznámém prostředí 

 

Učitel: 

- vyžadujeme důsledné dodržování pravidel, na jejichž vytváření se žák podílel 

- motivujeme žáka k žádoucímu chování a respektování pravidel chování  

- posilujeme sebevědomí žáka a vyzvedávání jeho kladných vlastností 

- umožňujeme žákovi prožitek spokojenosti a úspěchu 

 

Kompetence občanské 

Žák podle svých individuálních možností a schopností: 

- dodržuje základní společenské normy a pravidla soužití  

- chrání své zdraví, dodržuje naučené stereotypy chování zdravého životního stylu 

a ochrany životního prostředí 

 

Učitel: 

- vedeme žáka k uvědomování si vlastní chyby, poučení z ní a případné omluvě 

- vedeme žáka k vypěstování správného pohledu na své zdraví a na životní prostředí  

 

Kompetence pracovní 

Žák podle svých individuálních možností a schopností: 

- zvládá základní pracovní dovednosti, operace a postupy, podle instrukcí plní zadané 

jednoduché úkoly 

- pracuje podle naučeného pracovního postupu, podle instrukcí plní zadané jednoduché 

úkoly 

- soustředí se na pracovní výkon a je schopen vytrvat při jeho plnění 

- přijímá posouzení výsledku své práce  

- dodržuje zásady bezpečnosti, ochrany zdraví, hygieny práce a ochrany životního 

prostředí při pracovních činnostech podle naučených stereotypů 

 

Učitel: 

- seznamujeme žáka s pracovními nástroji a materiály a s jejich použitím 

- napomáháme žákovi s plněním jednoduchého úkolu                                                                                                                  

- navozujeme pracovní příležitosti, ve kterých žák aplikuje naučené pracovní postupy 

v praxi 

- zadáváme žákovi takové úkoly, při kterých je schopen vytrvat až do jeho splnění 

- připravujeme žákovi takové podmínky, při kterých je schopen se soustředit na výkon 

- hodnotíme konečný výsledek, podporujeme sebehodnocení žáka i vzájemné hodnocení 

práce ostatních žáků 

- vedeme žáka k rozvoji estetického vnímání 

 

Do předmětu Matematika na 2. stupni jsou začleněny tematické okruhy průřezových témat:  

- Osobnostní a sociální výchova (Osobnostní rozvoj – Rozvoj schopností poznávání, 

Seberegulace a sebeorganizace, Psychohygiena, Sociální rozvoj – Mezilidské vztahy, 

Komunikace, Spolupráce a soutěživost, Morální rozvoj – Řešení problémů a 

rozhodovací dovednosti, Hodnoty, postoje, praktická etika)  

- Multikulturní výchova (Kulturní rozdíly)  

- Environmentální výchova (Vztah člověka k prostředí)  
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Informatika  
 

Charakteristika předmětu – 1. stupeň 

 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

Vyučovací předmět Informatika je součástí vzdělávací oblasti Informační a komunikační 

technologie. 

Hlavní doménou jsou základy práce s osobním počítačem a vybraným základním 

programovým vybavením, zejména textovým editorem, speciálními výukovými a speciálními 

herními programy. Ve výuce budou dále využívány zařízení moderních technologií především 

tablety, jejich základní obsluha, práce s výukovými aplikacemi a jejich využití v běžném 

životě. 

Žáci si prostřednictvím práce s počítačem osvojují obsluhu na základní uživatelské úrovni a 

získané dovednosti se pro ně stávají výhodou v praktickém životě tím, že jim usnadní způsob 

komunikace.  

- na 1. stupni – druhé období: 5. a 6. roč. 1 hod. týdně 

Vyučovací jednotka 45 minut, výuka probíhá převážně v kmenové třídě u PC. 

 

Cíl 

- poznávání možností výpočetní techniky, osvojení si základních znalostí a dovedností 

práce s počítačem, tabletem 

- používání speciálních pomůcek pro žáky s kombinovaným postižením, které usnadní 

práci s PC 

- rozvíjení myšlení, postřehu a koncentrace pozornosti  

- rozvíjení a zdokonalování jemné motoriky 

- zapojování více smyslů, k rozvíjení estetického cítění 

- osvojení základního názvosloví při práci s počítačem 

- využívání potřebných informací 

- postupné řešení jednoduchých výukových programů pro rozvoj rozumové a smyslové 

výchovy  

- využití základních způsobů elektronické komunikace (email) 

 

Informatiku lze provázat s těmito vzdělávacími obory: Čtení, Psaní, Řečová výchova, 

Matematika, Člověk a jeho svět, Člověk a svět práce. 

 

Výchovné a vzdělávací strategie, které v tomto předmětu směřují k utváření 
a rozvíjení klíčových kompetencí: 
 

Kompetence k učení 

Žák podle svých individuálních možností a schopností: 

- osvojuje základy čtení, psaní a počítání 

- dodržuje návykové stereotypy učení 

- ovládá elementární způsoby práce s počítačem 

 

Učitel: 

- používá vhodné metody s přihlédnutím na stupeň a druh postižení žáka 

- podporuje nácvik dovednosti číst, psát a počítat 

- pomáhá žákovi slovními i obrázkovými návody plnit jednoduché pracovní činnosti 

- upevňuje správné užívání obecných termínů, znaků a symbolů 

 

Kompetence k řešení problému 

Žák podle svých individuálních možností a schopností: 
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- překonává problémy přiměřeně ke svým možnostem 

- ví, na koho se může obrátit o pomoc při řešení problému 

Učitel: 

- podněcuje žáka k samostatnému řešení úkolů 

- pomáhá žákovi získat informace k řešení problému 

 

Kompetence komunikativní 

Žák podle svých individuálních možností a schopností: 

- rozumí sdělení a reaguje na ně podle svých možností 

- zvládá jednoduchou formu písemné komunikace na PC 

- využívá pro komunikace běžné informační a komunikační prostředky 

 

Učitel: 

- používá jednoduché a srozumitelné pokyny 

- vede žáka k jednoduché písemné komunikaci (dopis, přáníčko, email, SMS zpráva) 

- podporuje jakoukoli formu komunikace 

 

Kompetence personální a sociální 

Žák podle svých individuálních možností a schopností: 

- podílí se na jednoduchých sociálních aktivitách 

 

Učitel: 

- napomáhá žákovi navazovat vztahy ve třídě, škole 

 

Kompetence občanské 

Žák podle svých individuálních možností a schopností: 

- dodržuje základní společenské normy a pravidla soužití 

 

Učitel:  

- vede žáka k uvědomování si vlastní chyby 

 

Kompetence pracovní 

Žák podle svých individuálních možností a schopností: 

- zvládá základní pracovní dovednosti, operace a postupy, podle instrukcí plní zadané 

úkoly 

- soustředí se na pracovní výkon a je schopen vytrvat při jeho plnění 

- respektuje pravidla práce v týmu 

 

Učitel 

- seznamuje žáka s pracovními nástroji (PC sestava) 

- zadává žákovi takové úkoly, při kterých je schopen vytrvat až do jeho splnění 

- vede žáka k respektování pravidel při společné práci 

 

Do předmětu Informatika na 1. stupni jsou začleněny tematické okruhy průřezových témat: 

- Osobnostní a sociální výchova (Osobnostní rozvoj - rozvoj osobností poznávání, 

psychohygiena, Sociální rozvoj – komunikace, spolupráce a soutěživost) 

- Multikulturní výchova (Lidské vztahy) 

- Environmentální výchova – Lidské aktivity a problémy životního prostředí 
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Informatika 

 

Charakteristika předmětu - 2. stupeň 

 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

Vyučovací předmět Informatika je součástí vzdělávací oblasti Informační a komunikační 

technologie. 

Hlavní doménou jsou základy práce s osobním počítačem a vybraným základním 

programovým vybavením, zejména textovým editorem, speciálními výukovými a speciálními 

herními programy, vyhledávání informací na internetu, Emailu. Ve výuce budou dále 

využívány zařízení moderních technologií především tablety, jejich základní obsluha, práce 

s výukovými aplikacemi a jejich využití v běžném životě. 

Žáci si prostřednictvím práce s počítačem osvojují obsluhu na základní uživatelské úrovni a 

získané dovednosti se pro ně stávají výhodou v praktickém životě tím, že jim usnadní způsob 

komunikace.  

- na 2. stupni: 7., 8., 9., 10. roč. 1 hod týdně 

Vyučovací jednotka 45 minut, výuka probíhá v kmenové třídě u PC. 

 

Cíl 

- poznávání možností výpočetní techniky, osvojení si základních znalostí a dovedností 

práce s počítačem 

- používání speciálních pomůcek pro žáky s kombinovaným postižením, které usnadní 

práci s PC 

- rozvíjení myšlení, postřehu a koncentrace pozornosti  

- rozvíjení a zdokonalování jemné motoriky 

- zapojování více smyslů, k rozvíjení estetického cítění 

- osvojení základního názvosloví při práci s počítačem 

- využívání potřebných informací 

- postupné řešení jednoduchých výukových programů pro rozvoj rozumové a smyslové 

výchovy  

- vyhledávání informací na internetu podle pokynů 

- dodržování pravidel zacházení s výpočetní technikou 

- využití základních způsobů elektronické komunikace (email) 

 

Informatiku lze provázat s těmito vzdělávacími obory: Čtení, Psaní, Řečová výchova, 

Matematika, Člověk a jeho svět, Člověk a svět práce. 

 

Výchovné a vzdělávací strategie, které v tomto předmětu směřují k utváření 
a rozvíjení klíčových kompetencí: 

Kompetence k učení 

Žák podle svých individuálních možností a schopností: 

- osvojuje základy čtení, psaní a počítání 

- dodržuje návykové stereotypy učení 

- ovládá elementární způsoby práce s počítačem 

 

Učitel: 

- používá vhodné metody s přihlédnutím na stupeň a druh postižení žáka 

- podporuje nácvik dovednosti číst, psát a počítat 

- pomáhá žákovi slovními i obrázkovými návody plnit jednoduché pracovní činnosti 

- upevňuje správné užívání obecných termínů, znaků a symbolů 
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Kompetence k řešení problému 

Žák podle svých individuálních možností a schopností: 

- překonává problémy přiměřeně ke svým možnostem 

- ví, na koho se může obrátit o pomoc při řešení problému 

 

Učitel: 

- podněcuje žáka k samostatnému řešení úkolů 

- pomáhá žákovi získat informace k řešení problému 

 

Kompetence komunikativní 

Žák podle svých individuálních možností a schopností: 

- rozumí sdělení a reaguje na ně podle svých možností 

- zvládá jednoduchou formu písemné komunikace na PC 

- využívá pro komunikace běžné informační a komunikační prostředky 

 

Učitel: 

- používá jednoduché a srozumitelné pokyny 

- vede žáka k jednoduché písemné komunikaci (dopis, přáníčko, email, SMS zpráva) 

- podporuje jakoukoli formu komunikace 

 

Kompetence personální a sociální 

Žák podle svých individuálních možností a schopností: 

- podílí se na jednoduchých sociálních aktivitách 

 

Učitel: 

- napomáhá žákovi navazovat vztahy ve třídě, škole 

 

Kompetence občanské 

Žák podle svých individuálních možností a schopností: 

- dodržuje základní společenské normy a pravidla soužití 

 

Učitel:  

- vede žáka k uvědomování si vlastní chyby 

 

Kompetence pracovní 

Žák podle svých individuálních možností a schopností: 

- zvládá základní pracovní dovednosti, operace a postupy, podle instrukcí plní zadané 

úkoly 

- soustředí se na pracovní výkon a je schopen vytrvat při jeho plnění 

- respektuje pravidla práce v týmu 

 

Učitel 

- seznamuje žáka s pracovními nástroji (PC sestava) 

- zadává žákovi takové úkoly, při kterých je schopen vytrvat až do jeho splnění 

- vede žáka k respektování pravidel při společné práci 

 

Do předmětu Informatika na 2. stupni jsou začleněny tematické okruhy průřezových témat: 

- Osobnostní a sociální výchova (Osobnostní rozvoj- rozvoj osobností poznávání, 

psychohygiena, Sociální rozvoj – komunikace, spolupráce a soutěživost, Morální rozvoj 

– řešení problémů a rozhodovací dovednosti) 

- Multikulturní výchova (Lidské vztahy) 
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- Environmentální výchova (Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah 

člověka k prostředí) 

 

Věcné učení  
 

Charakteristika předmětu – 1. stupeň 

 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

Vyučovací předmět Věcné učení je součástí vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Věcné 

učení je vyučováno jako samostatný předmět, souvisí s dalšími vyučovacími předměty. 

Obsahem učiva jsou základní poznatky z okolního světa, ze života společnosti a přírody. 

Na základě praktických zkušeností se žáci učí vnímat život kolem sebe, orientovat se v něm. 

Získané zkušenosti jim pak pomáhají v běžném životě při řešení jednoduchých situací. 

Podporují jejich samostatnost, komunikaci a společenské chování, uvědomění si vlastní 

hodnoty. Pomáhají jim při utváření vztahů k lidem i přírodě.  

Týdenní hodinová dotace je 2 hodiny v 1. - 2. ročníku a 3 hodiny v 3. - 6. ročníku.  

Předmět je vyučován v kmenové třídě, pro výuku jsou využívány i další prostory školy, školní 

zahrada a akce pořádané školou. Výuka probíhá jako samostatná vyučovací hodina (45 minut) 

nebo v blocích s dalšími předměty. 

Obsah předmětu Věcné učení je tvořen tematickými okruhy: Místo, kde žijeme, Lidé kolem 

nás, Lidé a čas, Rozmanitost přírody, Člověk a zdraví. Tematické okruhy se vzájemně 

doplňují a prolínají. 

 

Cíl 

Vzdělávání v předmětu Věcné učení vede žáky na 1. stupni zejména: 

- k základní orientaci v životě společnosti a přírody  

- k uplatnění získaných dovedností v běžném životě  

- k propojení vědomostí s ostatními předměty 

- k poznávání základních věcí, jevů a skutečností kolem sebe 

- k získávání samostatnosti 

- k účelné komunikaci  

- k pochopení vlastní identity  

- k vytvoření kladného vztahu k přírodě 

- k bezpečnému chování 

- k posilování osobnosti žáka  

 

Vyučovací předmět Věcné učení úzce souvisí a prolíná se s obsahem učiva ostatních 

vyučovacích předmětů na 1. stupni.   

 

Výchovné a vzdělávací strategie, které v tomto předmětu směřují k utváření 
a rozvíjení klíčových kompetencí:  
 

Kompetence k učení  
Žák podle svých individuálních možností a schopností: 

- využívá základy čtení ke svému vzdělávání 

- používá učební pomůcky a učební materiály 

- dodržuje návykové stereotypy učení 

- chápe pochvalu jako motivaci k dalšímu učení 

- seznamuje se s termíny, znaky a symboly každodenního života 

- získává elementární způsoby práce s počítačem  

- uplatňuje získané zkušenosti v praktických situacích 
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Učitel: 

- používá vhodné metody s přihlédnutím na stupeň a druh postižení žáka 

- vhodně motivuje a hodnotí žáka v krátkých intervalech 

- nabízí zajímavé činnosti a často je střídá 

- vede žáka k poznávání, rozlišování, pojmenování předmětů, dějů, jevů  

- vytváří modelové situace z praktického života, kde si žák hravou formou procvičuje 

a upevňuje získané zkušenosti 

- vede žáka k plnění úkolů, ke spolupráci 

- vede žáka k ověření a použití naučených dovedností 

- vede žáka k sebehodnocení  

 

Kompetence k řešení problémů 

Žák podle svých individuálních možností a schopností: 

- vnímá problémové situace a řeší je s pomocí naučených stereotypů  

- ví, na koho se může obrátit o pomoc při řešení problémů 

 

Učitel: 

- motivuje žáka k řešení jednoduchých problémů praktického života (navádění, krokování) 

- předkládá žákovi osvědčené metody a postupy 

- rozvíjí u žáka požádat o pomoc druhou osobu 

- využívá k řešení problémů pro žáka praktické aktivity školy 

- podporuje u žáka spolupráci a vzájemnou pomoc  

- vede žáka k orientaci v dějích a skutečnostech kolem sebe 

 

Kompetence komunikativní 

Žák podle svých individuálních možností a schopností: 

- komunikuje s druhými lidmi přiměřeně svým schopnostem  

- rozumí sdělení a reaguje na ně podle svých možností 

- vyjadřuje své pocity, prožitky vhodným způsobem 

- chápe jednoduché obrazové materiály 

 

Učitel: 

- vede žáka k projevu v rámci jeho individuálních možností a schopností  

- podporuje u žáka použití všech dostupných dorozumívacích technik a forem 

- vede žáka k aktivnímu zapojení do života školy 

- zapojuje žáka do školních akcí, při kterých se může prezentovat 

- podporuje přátelskou komunikaci ve třídě a ve školním prostředí (gratulace 

k narozeninám, jmeninám, společenské aktivity) 

 

Kompetence sociální a personální 

Žák podle svých individuálních možností a schopnost: 

- orientuje se v prostředí, ve kterém žije 

- podílí se na jednoduchých sociálních aktivitách 

- uplatňuje základní návyky společenského chování 

- navazuje vztahy s vrstevníky 

- rozpoznává učením nevhodné a rizikové chování 

- získává sebedůvěru při vystupování v neznámém prostředí 

 

Učitel: 

- rozvíjí kladné vztahy mezi žáky 

- podporuje vztahy mezi žákem a učitelem  

- umožňuje žákovi spolupodílet se na vytváření pravidel vzájemného soužití a respektování 
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- učitel motivuje žáka k žádoucímu chování a respektování pravidel chování  

- učitel denně procvičuje a upevňuje u žáka zásady hygieny, stolování, oblékání, slušného 

chování  

- učitel u žáka podporuje kamarádské vztahy s vrstevníky a sociální cítění při různých 

aktivitách školy (škola v přírodě aj.) 

- učitel poučuje žáka o rizikovém chování, o nebezpečí 

 

Kompetence občanské 

Žák podle svých individuálních možností a schopností: 

- osvojuje návyky a dovednosti k zapojení se do společnosti  

- učí dodržovat základní společenské chování  

- učí chovat v krizových situacích pod vedením druhé osoby  

 

Učitel: 

- zajišťuje praktický nácvik způsobů společenského chování a připravuje žáka na chování 

v situacích mimo školu 

- vede žáka k plnění povinností 

- vede žáka ke spolupráci 

- podporuje zdravý vývoj žáka prostřednictvím sportovních aktivit, vycházek a výletů do 

přírody 

- svým přístupem, pomocí, praktickými aktivitami učí žáka chránit přírodu (třídění odpadu, 

prvky EVVO)  

- vede žáka k chápání nebezpečí 

 

Kompetence pracovní 

Žák podle svých individuálních možností a schopností: 

- zvládá sebeobsluhu podle svých možností  

- podle instrukcí plní jednoduché úkoly 

- se učí přijímat posouzení své práce  

- se učí dodržovat zásady bezpečnosti, ochrany zdraví a ochrany životního prostředí 

 

Učitel: 

- vede žáka k samostatnosti v sebeobsluze 

- do výuky zařazuje praktické ukázky činností 

- vede žáka k respektování pravidel při společné práci 

- neustále upevňuje dodržování zásad bezpečnosti 

- vede žáka k ochraně životního prostředí 

- pozitivně hodnotí jednotlivé kroky pracovního výkonu žáka a tím jej motivuje 

k dokončení činnosti 

 

Do předmětu věcné učení jsou začleněny tematické okruhy průřezových témat:  

- Osobnostní a sociální výchova (Osobnostní rozvoj - Rozvoj schopností poznávání, 

Sebepoznání a sebepojetí, Seberegulace a sebeorganizace, Psychohygiena, Sociální 

rozvoj - Poznávací schopnosti, Mezilidské vztahy, Komunikace, Spolupráce a 

soutěživost, Morální rozvoj - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti) 

- Multikulturní výchova (Kulturní rozdíly, Lidské vztahy) 

- Environmentální výchova (Ekosystémy, Základní podmínky života, Vztah člověka 

k prostředí) 
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Přírodověda 
 

Charakteristika předmětu – 2. stupeň  

 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

Vyučovací předmět Přírodověda je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda a navazuje na 

vzdělávací oblast Člověk a jeho svět, dále rozvíjí vědomosti a dovednosti žáků. Přírodověda 

je vyučována jako samostatný předmět, souvisí s dalšími vyučovacími předměty.  

Napomáhá rozvoji vztahu žáků k přírodě, k chápání přírodních jevů. Snaží se o vštípení 

vědomostí, že člověk je součást přírody a musí ji chránit a respektovat. Seznamuje žáky 

s elementárními poznatky z oblasti přírodních věd, čímž posiluje jejich všeobecný rozhled 

a orientaci.  

Týdenní hodinová dotace je 3 hodiny v 7. - 10. ročníku. 

Předmět je vyučován v kmenové třídě, pro výuku jsou využívány i další prostory školy, školní 

zahrada a akce pořádané školou.  

Výuka probíhá jako samostatná vyučovací hodina (45 minut) nebo v blocích i s dalšími 

předměty. 

 

Obsah předmětu je rozdělen na tematické okruhy: Základní poznatky z fyziky, Základní 

poznatky z chemie, Základní poznatky z přírodopisu, Základní poznatky ze zeměpisu. 

Tematické okruhy se vzájemně prolínají a doplňují. 

 
Cíl  
Vzdělávání v předmětu Přírodověda vede žáky na 2. stupni zejména: 

- k pochopení základních přírodních jevů a podmínek života  

- k uplatnění vědomosti v praktickém životě  

- k propojení informací, vědomostí a dovedností s ostatními předměty 

- k chápání živé a neživé přírody 

- k vytvoření kladného vztahu k přírodě 

- k pochopení přírodních zdrojů  

- k rozvoji zodpovědného vtahu k přírodě 

- k chápání ochrany životního prostředí 

- k získávání poznatků pro jednání a chování při mimořádných událostech 

 

Vyučovací předmět Přírodověda úzce souvisí a prolíná se s obsahem učiva ostatních 

vyučovacích předmětů na 2. stupni.   

 

Výchovné a vzdělávací strategie, které v tomto předmětu směřují k utváření 
a rozvíjení klíčových kompetencí:  
 

Kompetence k učení 

Žák podle svých individuálních možností a schopností: 

- využívá základy čtení a psaní ke svému vzdělávání 

- používá učebnice, učební pomůcky a učební materiály 

- dodržuje návykové stereotypy učení, snaží se o koncentraci na učení 

- chápe pochvalu jako motivaci k dalšímu učení, má zájem o získání nových poznatků 

- používá termíny ve spojení s konkrétními situacemi každodenního života 

- ovládá základní způsoby práce s počítačem 

- uplatňuje získané zkušenosti v praktických situacích 

 

Učitel: 

- používá vhodné metody s přihlédnutím na stupeň a druh postižení žáka 
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- často opakuje, procvičuje a upevňuje s žákem jeho získané konkrétní dovednosti 

- se zaměřuje na práci s učebnicemi, pomůckami a materiály, které vycházejí z praktického 

života 

- u žáka podporuje dovednosti a praktické úkony s vybranými počítačovými programy, 

textovým editorem a internetem 

- vytváří modelové situace z praktického života, kde si žák procvičuje a upevňuje získané 

zkušenosti 

- vede žáka k  prezentaci svých dovedností 

- vede žáka k sebehodnocení a sebekontrole 

- umožňuje žákovi získávání nových informací v rámci exkursí, vycházek, návštěv různých 

zařízení  

 

Kompetence k řešení problémů 

Žák podle svých individuálních možností a schopností: 

- řeší známé a opakující se situace na základě nápodoby a vlastních zkušeností 

- nenechá se při řešení problémů odradit nezdarem 

- ví, na koho se může obrátit o pomoc při řešení problémů 

 

Učitel: 

- vede žáka k samostatnému řešení standardní situace  

- podněcuje žáka k samostatnému vyřešení úkolů 

- vytváří dostatek podnětů pro práci žáka s informacemi ústními, tištěnými, včetně 

internetu 

- rozvíjí u žáka schopnost vyhodnotit problém a požádat o pomoc druhou osobu 

- vede žáka k toleranci jiných názorů  

- využívá k řešení problémů pro žáka praktické aktivity školy (projektové dny, škola 

v přírodě, různé akce školy) 

- vede žáka k vzájemné spolupráci 

 

Kompetence komunikativní 

Žák podle svých individuálních možností a schopností: 

- komunikuje s druhými lidmi přiměřeně svým schopnostem  

- rozumí sdělení a reaguje na ně podle svých možností 

- chápe jednoduché, běžné užívané texty, záznamy a obrazové materiály 

- zvládá jednoduchou formu písemné komunikace 

- vyjadřuje své názory a postoje, vhodnou formou obhajuje svůj názor 

 

Učitel: 

- vede žáka k projevu v rámci jeho individuálních možností a schopností  

- podporuje u žáka použití všech dostupných dorozumívacích technik a forem 

- vede žáka k aktivnímu zapojení do života školy 

- zařazuje do výuky skupinovou a týmovou spolupráci 

- poskytuje reálné situace, při nichž žák aplikuje účelnou komunikaci  

- umožňuje žákovi vyjádřit svůj názor 

- zapojuje žáka do exkursí, soutěží, besed 

- vede žáka k jednoduché písemné komunikaci 

- podporuje přátelskou komunikaci ve třídě a ve školním prostředí  

 

Kompetence sociální a personální 

Žák podle svých individuálních možností a schopností: 

- orientuje se v prostředí, ve kterém žije 

- podílí se na jednoduchých sociálních aktivitách 
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- rozpoznává nevhodné a rizikové chování, je seznámen s jeho možnými důsledky 

- uvědomuje si nebezpečí možného psychického i fyzického zneužívání vlastní osoby 

- poukazuje získanou sebedůvěru v neznámém prostředí 

 

Učitel: 

- vede žáka k orientaci v prostředí, ve kterém žije 

- rozvíjí kladné vztahy mezi žáky 

- podporuje vztahy mezi žákem a učitelem  

- vede žáka k orientaci mimo školu 

- napomáhá zapojení žáka do běžného života nácvikem, vytvářením modelových situací 

- poučuje žáka o rizikovém chování, o nebezpečí 

- u žáka rozvíjí sebehodnocení, sebedůvěru 

 

Kompetence občanské 

Žák podle svých individuálních možností a schopností: 

- využívá osvojené návyky a dovednosti k zapojení se do společnosti 

-  dodržuje základní společenské normy a pravidla soužití 

-  chrání své zdraví, dodržuje naučené stereotypy chování zdravého životního stylu 

a ochrany životního prostředí 

- dokáže se chovat v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka 

podle pokynů kompetentních osob 

Učitel: 

- zajišťuje praktický nácvik způsobů společenského chování a připravuje žáka na chování 

v situacích mimo školu 

- podporuje zdravý vývoj žáka prostřednictvím sportovních aktivit, vycházek a výletů do 

přírody 

- svým přístupem, pomocí, praktickými aktivitami učí žáka chránit přírodu (třídění odpadu, 

prvky EVVO)  

- vede žáka k chápání nebezpečí 

- vede žáka k jednání v krizové situaci 

- ve spolupráci s rodinou podporuje u žáků zdravý způsob života 

 

Kompetence pracovní 

Žák podle svých individuálních možností a schopností  

- zvládá základní pracovní dovednosti, operace a postupy, podle instrukcí plní zadané 

jednoduché úkoly 

- pracuje podle naučeného pracovního postupu, podle instrukcí plní zadané jednoduché 

úkoly 

- respektuje pravidla práce v týmu a svými pracovními činnostmi ovlivňuje kvalitu 

společné práce 

- přijímá posouzení výsledku své práce  

- dodržuje zásady bezpečnosti, ochrany zdraví, hygieny práce a ochrany životního 

prostředí při pracovních činnostech podle naučených stereotypů 

 

Učitel: 

- u žáka buduje povědomí o základních pracovních postupech 

- navozuje pracovní příležitosti, ve kterých žák aplikuje naučené pracovní postupy v praxi 

- vede žáka k respektování pravidel při společné práci 

- hodnotí konečný výsledek, podporuje sebehodnocení žáka i vzájemné hodnocení práce 

ostatních žáků 

- vytváří u žáka vědomí nutnosti ochrany svého zdraví a ochrany životního prostředí  

- zařazuje do výuky exkurze v rámci profesní orientace  
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- vede žáka k aktivnímu zapojení do pracovní oblasti z okruhu práce na zahradě 

          

Do předmětu Přírodověda jsou začleněny tematické okruhy průřezových témat:  

- Osobnostní a sociální výchova (Osobnostní rozvoj - Rozvoj schopností poznávání, 

Sebepoznání a sebepojetí, Seberegulace a sebeorganizace, Psychohygiena, Sociální 

rozvoj - Poznávací schopnosti, Komunikace, Spolupráce a soutěživost, Morální rozvoj – 

Hodnoty, postoje praktická etika) 

- Multikulturní výchova (Kulturní rozdíly) 

- Environmentální výchova (Ekosystémy, Základní podmínky života, Lidské aktivity, 

Problémy životního prostředí, Vztah člověka k prostředí) 

 

Vlastivěda  
 

Charakteristika předmětu – 2. stupeň 

 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

Vyučovací předmět Vlastivěda je součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost a navazuje 

na některé tematické celky Věcného učení na 1. stupni dále rozvíjí vědomosti žáků. 

Vlastivěda je vyučována jako samostatný předmět, souvisí s dalšími vyučovacími předměty.  

Napomáhá k rozvoji samostatné orientace, učí žáka jak postupovat při různých situacích ve 

společnosti. Dále rozvíjí komunikativní dovednosti a sociální chování. Učí žáka respektovat 

společenské soužití, znát svá práva a povinnosti Posiluje osobnost žáka, jeho schopnost 

požádat o radu při řešení nejrůznějších osobních záležitostí.  

 

Týdenní hodinová dotace je 2 hodiny v 7. - 10. ročníku. 

Předmět je vyučován v kmenové třídě i v širším sociálním prostředí, jsou využívány i akce 

pořádané školou.  

Výuka probíhá jako samostatná vyučovací hodina (45 minut) nebo v blocích s dalšími 

předměty. 

 

Obsah předmětu je rozdělen do tématických okruhů: Historie našeho národa, Člověk 

ve společnosti, Poznatky o společnosti, Péče o občana. Jednotlivé tematické okruhy se 

vzájemně doplňují. 

 

Cíl  

Vzdělávání v předmětu Vlastivěda vede žáky na 2. stupni zejména: 

- k rozvoji samostatnosti žáka  

- k orientaci ve společnosti 

- k uplatnění vědomostí v běžném životě 

- k rozvoji komunikace 

- k podpoře schopnosti překonávat nejrůznější životní situace 

- k propojení informací, vědomostí a dovedností s ostatními předměty 

- k poznávání svých práv a povinností jako občana 

- k rozšiřování vědomostí o vlasti, její historii, významných osobnostech 

- k upevnění základů společenského chování a užití v běžném životě 

- k získávání poznatků pro jednání a chování v rizikových situacích 

 

Vyučovací předmět Vlastivěda úzce souvisí a prolíná se s obsahem učiva ostatních 

vyučovacích předmětů na 2. stupni. 
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Výchovné a vzdělávací strategie, které v tomto předmětu směřují k utváření 
a rozvíjení klíčových kompetencí:  
 

Kompetence k učení: 

Žák podle svých individuálních možností a schopností: 

- ovládá základy čtení, psaní a využívá je ke svému vzdělávání 

- používá učebnice, učební pomůcky a učební materiály 

- chápe pochvalu jako motivaci k dalšímu učení, má zájem o získání nových poznatků 

- používá termíny, znaky a symboly ve spojení s konkrétními situacemi každodenního 

života 

- ovládá elementární způsoby práce s počítačem  

- uplatňuje získané zkušenosti v praktických situacích 

 

Učitel: 

- používá vhodné metody s přihlédnutím na stupeň a druh postižení žáka 

- opakuje, procvičuje a upevňuje s žákem jeho získané konkrétní dovednosti 

- se zaměřuje na práci s pomůckami a materiály, které vycházejí z praktického života 

- ve všech předmětech upevňuje správné užívání obecných termínů, znaků a symbolů 

- u žáka podporuje dovednosti a praktické úkony s vybranými počítačovými programy, 

textovým editorem a internetem 

- vede žáka k organizování vlastního učení 

- vytváří modelové situace z praktického života 

- vede žáka k  prezentaci svých dovedností 

- vede žáka k plnění úkolů, ke spolupráci 

- vede žáka k sebehodnocení a sebekontrole 

 

Kompetence k řešení problémů 

Žák podle svých individuálních možností a schopností: 

- řeší známé a opakující se situace na základě nápodoby a vlastních zkušeností 

- vnímá problémové situace a řeší je s pomocí neučených stereotypů i získaných zkušeností 

-  ví, na koho se může obrátit o pomoc při řešení problémů 

 

Učitel: 

- motivuje žáka k řešení jednoduchých problémů praktického života (navádění, krokování) 

- podněcuje žáka k samostatnému vyřešení úkolů 

- předkládá žákovi osvědčené metody a postupy 

- pomáhá žákovi získat informace k řešení problému 

- rozvíjí u žáka schopnost vyhodnotit problém a požádat o pomoc druhou osobu 

- využívá k řešení problémů pro žáka praktické aktivity školy (projektové dny, škola 

v přírodě, různé akce školy) 

- vede žáka k vzájemné spolupráci  

- vede žáka k pomoci druhému  

 

Kompetence komunikativní 

Žák podle svých individuálních možností a schopností: 

- komunikuje s druhými lidmi přiměřeně svým schopnostem 

- rozumí sdělení a reaguje na ně podle svých možností 

- chápe jednoduché, běžné užívané texty, záznamy a obrazové materiály 

- zvládá jednoduchou formu písemné komunikace 

- vyjadřuje své názory a postoje, vhodnou formou obhajuje svůj názor 

- využívá získané komunikační dovednosti k vytváření vztahů potřebných ke společenské 

integraci 
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Učitel: 

- vede žáka k projevu v rámci jeho individuálních možností a schopností  

- podporuje u žáka použití všech dostupných dorozumívacích technik a forem 

- vede žáka k přijetí sdělení a informací a k schopnosti na ně přiměřeně reagovat 

- vede žáka k porozumění jednoduchým textům, obrazovým a zvukovým záznamům  

- vede žáka k jednoduché prezentaci naučeného 

- vede žáka k aktivnímu zapojení do života školy 

- zařazuje do výuky skupinovou a týmovou spolupráci 

- umožňuje žákovi vyjádřit svůj názor 

 

Kompetence sociální a personální 

Žák podle svých individuálních možností a schopností: 

- má základní představu o vztazích mezi lidmi  

- orientuje se v prostředí, ve kterém žije 

- podílí se na jednoduchých sociálních aktivitách 

- uplatňuje základní návyky společenského chování 

- navazuje a dodržuje vztahy s vrstevníky, respektuje druhé lidi 

- poukazuje získanou sebedůvěru při vystupování v neznámém prostředí 

 

Učitel: 

- vede žáka k orientaci mimo školu 

- zapojuje žáka do života školy 

- posiluje u žáka sebeovládání v různých situacích 

- zařazuje návštěvy institucí, kde žák prakticky uplatňuje naučené vzory chování a jednání  

- u žáka podporuje kamarádské vztahy s vrstevníky a sociální cítění při různých aktivitách 

školy (škola v přírodě aj.) 

- vede žáka k pomoci spolužákům a k přijetí pomoci 

- u žáka rozvíjí sebehodnocení, sebedůvěru 

- umožňuje žákovi podílet se na jednoduchých sociálních aktivitách 

- vede žáka k schopnosti spolupracovat a pomoci 

 

Kompetence občanské 

Žák podle svých individuálních možností a schopností: 

- využívá osvojené návyky a dovednosti k zapojení se do společnosti 

-  má povědomí o základních právech a povinnostech občanů 

- dodržuje základní společenské normy a pravidla soužití 

- dokáže se chovat v krizových situacích podle pokynů kompetentních osob 

 

Učitel: 

- zajišťuje praktický nácvik způsobů společenského chování a připravuje žáka na chování 

v situacích mimo školu 

- vede žáka k uvědomování si vlastní chyby, poučení z ní a případné omluvě 

- vede žáka k zapojení do společnosti na základě osvojených dovedností 

- podporuje u žáka povědomí o základních právech a povinnostech občanů 

- posiluje u žáka dodržování a respektování pravidel společenského chování 

- vede žáka k rozpoznání krizové situace 

- vede žáka k ochraně svého zdraví a majetku 

- posiluje u žáka schopnost vážit si druhých lidí i jejich práce 

- vede žáka k ochraně životního prostředí 

 

Kompetence pracovní 

Žák podle svých individuálních možností a schopností: 
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- zvládá základní pracovní dovednosti, operace a postupy, podle instrukcí plní zadané 

úkoly 

- pracuje podle naučeného pracovního postupu 

- respektuje pravidla práce v týmu a svými pracovními činnostmi ovlivňuje kvalitu 

společné práce 

- přijímá posouzení výsledku své práce  

- dodržuje zásady bezpečnosti, ochrany zdraví, hygieny práce a ochrany životního 

prostředí při pracovních činnostech podle naučených stereotypů 

 

Učitel: 

- u žáka buduje povědomí o základních pracovních postupech 

- navozuje pracovní příležitosti, ve kterých žák aplikuje naučené pracovní postupy v praxi 

- vede žáka k respektování pravidel při společné práci 

- hodnotí konečný výsledek, podporuje sebehodnocení žáka i vzájemné hodnocení práce 

ostatních žáků 

- vytváří u žáka vědomí nutnosti ochrany svého zdraví a ochrany životního prostředí  

- zařazuje do výuky exkurze v rámci profesní orientace  

- vede žáka k vytváření pracovních pomůcek 

- rozvíjí u žáka dodržování hygienických pravidel při práci 

 

Do předmětu Vlastivěda jsou začleněny tematické okruhy průřezových témat:  

- Osobnostní a sociální výchova (Osobnostní rozvoj - Rozvoj schopností poznávání, 

Sebepoznání a sebepojetí, Seberegulace a sebeorganizace, Psychohygiena, Sociální 

rozvoj - Poznávací schopnosti, Mezilidské vztahy, Komunikace, Spolupráce a 

soutěživost, Morální rozvoj - Řešení problémů a rozhodovací dovednost, Hodnoty 

postoje praktická etika) 

- Multikulturní výchova (Kulturní rozdíly, Lidské vztahy, Etnický původ) 

- Environmentální výchova (Vztah člověka k prostředí) 

 

Hudební výchova 

 
Charakteristika předmětu - 1. stupeň 

 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

Předmět Hudební výchova je spolu s výtvarnou výchovou součástí vzdělávací oblasti Umění a 

kultura a součástí vzdělávacího oboru Hudební výchova. Hudební výchova zejména na 1. 

stupni má významný relaxační charakter. Pomáhá k odreagování, ke koncentraci pozornosti, k 

překonávání únavy. 

Hudební výchova vytváří u žáků kladný vztah k hudbě, rozvíjí jejich hudebnost, podporuje 

schopnosti hudbu emocionálně prožít. Jednotlivé hudební činnosti podporují u žáků rozvoj 

hudebních schopností a individuálních hudebních dovedností − sluchových, rytmických, 

pěveckých, intonačních, instrumentálních, hudebně tvořivých, poslechových a pohybových. 

Hudební výchova na 1. stupni se prolíná a souvisí s ostatními předměty. 

 

Časová dotace vyučovacího předmětu v jednotlivých ročnících: 

- 1. – 6. ročník – 2 hodiny týdně  

 

Vyučovací jednotkou je vyučovací hodina v délce 45 minut. Výuka probíhá převážně 

v kmenové třídě.  
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Cíl 

- působení na emoce a psychiku žáků 

- snižování vnitřního napětí a působení na osobnost každého žáka 

- rozvíjení pozitivního vztahu k umění a jeho vnímání  

- rozvíjení estetického cítění a vnímání prostředí  

- vedení ke kultivovanému vystupování a získávání sebedůvěry  

 

Výchovné a vzdělávací strategie, které v tomto předmětu směřují k utváření 
a rozvíjení klíčových kompetencí:  
 

Kompetence k učení 

Žák podle svých individuálních možností a schopností: 

- používá učební pomůcky 

- dodržuje návykové stereotypy učení 

- snaží se o koncentraci na učení 

- chápe pochvalu jako motivaci k dalšímu učení 

- má zájem o získání nových poznatků 

 

Učitel: 

- používá vhodné metody s přihlédnutím na stupeň a druh postižení žáka 

- vede žáka k soustředění a koncentraci k učení 

- vhodně motivuje a hodnotí žáka v krátkých intervalech 

- nabízí zajímavé činnosti a často je střídá 

- se zaměřuje na práci s pomůckami a materiály 

- motivuje žáka k aktivní účasti na hudebních a divadelních festivalech, přehlídkách, 

soutěžích a olympiádách  

- vede žáka k  prezentaci svých dovedností 

 

Kompetence k řešení problémů 

Žák podle svých individuálních možností a schopností: 

- se nenechá při řešení problémů odradit nezdarem 

- ví, na koho se může obrátit o pomoc při řešení problémů 

 

Učitel: 

- předkládá žákovi osvědčené metody a postupy 

- navozuje u žáka pocit důvěry, pocit, že se může svěřit 

- vede žáka k toleranci jiných názorů a jiných přístupů k řešení problému 

- využívá k řešení problémů pro žáka praktické aktivity školy (projektové dny, škola 

v přírodě, různé akce školy) 

 

Kompetence komunikativní 

Žák podle svých individuálních možností a schopností: 

- komunikuje s druhými lidmi přiměřeně svým schopnostem  

- rozumí sdělení a reaguje na ně podle svých možností 

- vyjadřuje své pocity, prožitky a nálady vhodným způsobem 

 

Učitel: 

- vede žáka k projevu v rámci jeho individuálních možností a schopností 

- vede žáka k aktivnímu zapojení do života školy 

- zařazuje do výuky skupinovou a týmovou spolupráci 

- formou dramatizace odbourává u žáka ostych komunikovat 

- vede žáka k vyjádření pocitu, nálady, prožitku  
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- zapojuje žáka do školních akcí, při kterých se může prezentovat 

- vede žáka k naslouchání druhé osobě 

Kompetence sociální a personální 

Žák podle svých individuálních možností a schopností: 

- uplatňuje základní návyky společenského chování 

- navazuje a dodržuje vztahy s vrstevníky, respektuje druhé lidi 

- poukazuje získanou sebedůvěru při vystupování v neznámém prostředí 

 

Učitel: 

- rozvíjí kladné vztahy mezi žáky 

- podporuje vztahy mezi žákem a učitelem  

- posiluje sebevědomí žáka a vyzvedávání jeho kladných vlastností 

- zařazuje návštěvy institucí, kde žák prakticky uplatňuje naučené vzory chování a jednání  

- vede žáka k pomoci spolužákům a k přijetí pomoci 

- učí žáka adekvátně reagovat na nevhodné projevy chování jiných osob  

- rozvíjí u žáka vnímání vlastní osoby, sebehodnocení, sebedůvěru 

- umožňuje žákovi prožitek spokojenosti a úspěchu 

 

Kompetence občanské 

Žák podle svých individuálních možností a schopností: 

- dodržuje základní společenské normy a pravidla soužití  

 

Učitel: 

- rozvíjí u žáka dodržování norem a pravidel společenského chování 

- zajišťuje praktický nácvik způsobů společenského chování a připravuje žáka na chování 

v situacích mimo školu 

 

Kompetence pracovní 

Žák podle svých individuálních možností a schopností: 

- zvládá sebeobsluhu podle svých možností  

- soustředí se na pracovní výkon 

- respektuje pravidla práce v týmu 

- přijímá posouzení výsledku své práce  

 

Učitel: 

- podporuje u žáka dodržování hygienických návyků 

- vede žáka k samostatnosti v sebeobsluze 

- zařazuje do výuky praktické ukázky činností 

- seznamuje žáka s pracovními nástroji a materiály a s jejich použitím 

- vede žáka k respektování pravidel při společné práci 

- hodnotí konečný výsledek, podporuje sebehodnocení žáka i vzájemné hodnocení práce 

ostatních žáků 

 

Do předmětu Hudební výchova na 1. stupni jsou začleněny tematické okruhy průřezových 

témat:  

- Osobnostní a sociální výchova (Osobnostní rozvoj - Rozvoj schopností poznávání, 

Sebepoznání a sebepojetí, Seberegulace a sebeorganizace, Psychohygiena, Sociální 

rozvoj – Poznávací schopnosti, Mezilidské vztahy, Komunikace, Spolupráce a 

soutěživost) 

- Multikulturní výchova (Kulturní rozdíly, Lidské vztahy) 
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Hudební výchova  
 

Charakteristika předmětu – 2. stupeň 

 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

Předmět Hudební výchova je součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura a vzdělávacího 

oboru Hudební výchova. 

Hudební výchova na 2. stupni navazuje a dále rozvíjí získané hudební dovednosti 

a schopnosti. Podporuje u žáků kladný vztah k hudbě, jejich hudebnost, schopnosti hudbu 

emocionálně prožít a poskytuje vhled do hudební kultury. Pomocí rozličných hudebních 

činností rozvíjí u žáků hudební schopnosti a individuální hudební dovednosti.  Vede žáky ke 

kultivovanému vystupování a získávání sebedůvěry. 

Hudební výchova na 2. stupni se prolíná a souvisí s ostatními předměty. 

 

Časová dotace vyučovacího předmětu v jednotlivých ročnících: 

- 7. – 10. ročník – 1 hodina týdně  

 

Vyučovací jednotkou je vyučovací hodina v délce 45 minut. Výuka probíhá převážně 

v kmenové třídě.  

 

Cíl 

- využívání a rozvíjení tvořivých schopností a dovedností  

- rozvíjení pozitivního vztahu k umění a jeho vnímání  

- rozvíjení estetického cítění a vnímání prostředí  

- vedení ke kultivovanému vystupování a získávání sebedůvěry  

- seznámení se s kulturou jiných národů a etnik  

 

Výchovné a vzdělávací strategie, které v tomto předmětu směřují k utváření 
a rozvíjení klíčových kompetencí:  
 

Kompetence k učení 

Žák podle svých individuálních možností a schopností: 

- používá učební pomůcky 

- dodržuje návykové stereotypy učení 

- snaží se o koncentraci na učení 

- chápe pochvalu jako motivaci k dalšímu učení 

- má zájem o získání nových poznatků 

- používá termíny, znaky a symboly ve spojení s konkrétními situacemi každodenního 

života 

 

Učitel: 

- používá vhodné metody s přihlédnutím na stupeň a druh postižení žáka 

- vede žáka k soustředění a koncentraci k učení 

- vhodně motivuje a hodnotí žáka v krátkých intervalech 

- nabízí zajímavé činnosti a často je střídá 

- se zaměřuje na práci s pomůckami a materiály 

- učitel ve všech předmětech upevňuje správné užívání obecných termínů, znaků 

a symbolů 

- motivuje žáka k aktivní účasti na hudebních a divadelních festivalech, přehlídkách, 

soutěžích a olympiádách  
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- vede žáka k  prezentaci svých dovedností 

- učitel vede žáka k sebehodnocení a sebekontrole 

Kompetence k řešení problémů 

Žák podle svých individuálních možností a schopností: 

- překonává problémy přiměřeně ke svým možnostem  

- se nenechá při řešení problémů odradit nezdarem 

- ví, na koho se může obrátit o pomoc při řešení problémů 

 

Učitel: 

- předkládá žákovi osvědčené metody a postupy 

- navozuje u žáka pocit důvěry, pocit, že se může svěřit 

- vede žáka k toleranci jiných názorů a jiných přístupů k řešení problému 

- využívá k řešení problémů pro žáka praktické aktivity školy (projektové dny, škola 

v přírodě, různé akce školy) 

 

Kompetence komunikativní 

Žák podle svých individuálních možností a schopností: 

- komunikuje s druhými lidmi přiměřeně svým schopnostem  

- rozumí sdělení a reaguje na ně podle svých možností 

- chápe jednoduché, běžné užívané texty, záznamy a obrazové materiály 

- vyjadřuje své pocity, prožitky a nálady vhodným způsobem 

- využívá získané komunikační dovednosti k vytváření vztahů potřebných ke společenské 

integraci 

 

Učitel: 

- vede žáka k projevu v rámci jeho individuálních možností a schopností 

- vede žáka k aktivnímu zapojení do života školy 

- zařazuje do výuky skupinovou a týmovou spolupráci 

- formou dramatizace odbourává u žáka ostych komunikovat 

- vede žáka k vyjádření pocitu, nálady, prožitku  

- zapojuje žáka do školních akcí, při kterých se může prezentovat 

- vede žáka k naslouchání druhé osobě 

 

Kompetence sociální a personální 

Žák podle svých individuálních možností a schopností: 

- uplatňuje základní návyky společenského chování 

- navazuje a dodržuje vztahy s vrstevníky, respektuje druhé lidi  

- podílí se na jednoduchých sociálních aktivitách 

- poukazuje získanou sebedůvěru při vystupování v neznámém prostředí 

- rozpoznává nevhodné a rizikové chování, je seznámen s jeho možnými důsledky 

 

Učitel: 

- rozvíjí kladné vztahy mezi žáky 

- podporuje vztahy mezi žákem a učitelem  

- posiluje sebevědomí žáka a vyzvedávání jeho kladných vlastností 

- zařazuje návštěvy institucí, kde žák prakticky uplatňuje naučené vzory chování a jednání  

- vede žáka k pomoci spolužákům a k přijetí pomoci 

- učí žáka adekvátně reagovat na nevhodné projevy chování jiných osob  

- rozvíjí u žáka vnímání vlastní osoby, sebehodnocení, sebedůvěru 

- umožňuje žákovi prožitek spokojenosti a úspěchu 
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Kompetence občanské 

Žák podle svých individuálních možností a schopností: 

- dodržuje základní společenské normy a pravidla soužití  

Učitel: 

- rozvíjí u žáka dodržování norem a pravidel společenského chování 

- zajišťuje praktický nácvik způsobů společenského chování a připravuje žáka na chování 

v situacích mimo školu 

 

Kompetence pracovní 

Žák podle svých individuálních možností a schopností: 

- zvládá sebeobsluhu podle svých možností  

- soustředí se na pracovní výkon 

- respektuje pravidla práce v týmu 

- přijímá posouzení výsledku své práce  

 

Učitel: 

- podporuje u žáka dodržování hygienických návyků 

- vede žáka k samostatnosti v sebeobsluze 

- zařazuje do výuky praktické ukázky činností 

- seznamuje žáka s pracovními nástroji a materiály a s jejich použitím 

- vede žáka k respektování pravidel při společné práci 

- hodnotí konečný výsledek, podporuje sebehodnocení žáka i vzájemné hodnocení práce 

ostatních žáků 

- vede žáka k rozvoji estetického vnímání 

 

Do předmětu Hudební výchova na 2. stupni jsou začleněny tematické okruhy průřezových 

témat:  

- Osobnostní a sociální výchova (Osobnostní rozvoj - Rozvoj schopností poznávání, 

Sebepoznání a sebepojetí, Seberegulace a sebeorganizace, Psychohygiena, Sociální 

rozvoj – Poznávací schopnosti, Mezilidské vztahy, Komunikace, Spolupráce a 

soutěživost)  

 

Výtvarná výchova 
 

Charakteristika předmětu - 1. stupeň 

 
Obsahové, časové a organizační vymezení 

Vyučovací předmět Výtvarná výchova je součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura. Obsah 

učiva vychází z prvotních zkušeností, poznatků a kontaktu s okolním světem. Žáci rozvíjejí 

již nabyté zkušenosti z celé oblasti estetična a učí se vyjadřovat se prostřednictvím 

výtvarných technik. Činnost ve vyučovacím předmětu vede především k vytváření pozitivní 

citové vazby k okolnímu světu. Používáním jednotlivých výtvarných technik jsou položeny 

základy výtvarných dovedností a vědomostí v oboru. Dle schopností žáků jsou jim předávány 

vědomosti o dějinách výtvarných oborů, jejich představitelích a dílech. 

Velmi důležitý je rovněž i rozvoj jemné motorky při rukodělné činnosti. 

 

Časová dotace pro výuku v jednotlivých ročnících činí: 

- 1. ročník – 2 hodiny týdně (z toho jedna hodina disponibilní) 

-  2. – 6. ročník 1 hodina týdně 
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Vyučování probíhá ve vyučovací hodině nebo ve vyučovacím bloku, převážně v kmenové 

třídě (praktické činnosti se žáci učí uplatňovat v rámci širšího prostředí – školní zahrada, 

vycházka aj.). 

 

Cíl 

- vést žáky k citlivému vnímání okolního světa 

- rozvíjet estetické cítění 

- využívat a rozvíjet tvořivé dovednosti žáků 

- vést žáky ke komunikaci při společných činnostech 

 

Vyučovací předmět Výtvarná výchova úzce souvisí s obsahem učiva ostatních vyučovacích 

předmětů na 1. stupni.   

 

Výchovné a vzdělávací strategie, které v tomto předmětu směřují k utváření 
a rozvíjení klíčových kompetencí:  
  

Kompetence k učení 

Žák podle svých individuálních možností a schopností: 

- chápe pochvalu jako motivaci k dalšímu učení, má zájem o získání nových poznatků 

- uplatňuje získané zkušenosti v praktických situacích  

 

Učitel: 

- pomáhá žákovi slovními a obrázkovými návody plnit jednoduché pracovní činnosti 

- vhodně motivuje a hodnotí žáka v krátkých intervalech 

- nejen při vyučování upevňuje správné užívání obecných termínů, znaků a symbolů 

 

Kompetence k řešení problému 

Žák podle svých individuálních možností a schopností: 

- řeší známé a opakující se situace na základě nápodoby a vlastních zkušeností 

- ví, na koho se může obrátit o pomoc při řešení problémů 

 

Učitel: 

- vede žáka k samostatnému řešení standardní situace (pozdní příchod, omluva za něco, 

vzkaz) 

- vede žáka k toleranci jiných názorů a jiných přístupů k řešení problému 

- pomáhá žákovi získat informace k řešení problému 

 

Kompetence komunikativní 

Žák podle svých individuálních možností a schopností: 

- vyjadřuje své pocity, prožitky a nálady vhodným způsobem 

- komunikuje s druhými lidmi přiměřeně svým schopnostem  

- rozumí sdělení a reaguje na ně podle svých možností 

 

Učitel: 

- vede žáka k projevu v rámci jeho individuálních možností a schopností  

- osobním příkladem vytváří prostředí pro zdravou komunikaci  

- používá jednoduché a srozumitelné pokyny a dbá na přiměřenou odpověď 

- vede žáka k naslouchání druhé osobě 

 

Kompetence personální a sociální  

Žák podle svých individuálních možností a schopností: 
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- má základní představu o vztazích mezi lidmi  

- orientuje se v prostředí, ve kterém žije 

- uplatňuje základní návyky společenského chování 

- rozpoznává nevhodné a rizikové chování, je seznámen s jeho možnými důsledky 

 

Učitel: 

- zapojuje žáka do života školy 

- umožňuje žákovi vyřizování jednoduchých vzkazů ve třídě, ve školním prostředí 

- vyžaduje důsledné dodržování pravidel, na jejichž vytváření se žák podílel 

- posiluje sebevědomí žáka a vyzvedává jeho kladné vlastností 

- pomáhá žákovi eliminovat nežádoucí chování 

- podporuje u žáka kamarádské vztahy s vrstevníky a sociální cítění při různých aktivitách 

školy (škola v přírodě aj.) 

 

Kompetence občanské 

Žák podle svých individuálních možností a schopností: 

- využívá osvojené návyky a dovednosti k zapojení se do společnosti  

- dodržuje základní společenské normy a pravidla soužití  

- chrání své zdraví, dodržuje naučené stereotypy chování zdravého životního stylu 

a ochrany životního prostředí 

 

Učitel: 

- rozvíjí u žáka dodržování norem a pravidel společenského chování 

- vede žáka k uvědomování si vlastní chyby, poučení z ní a případné omluvě 

- vede žáka k dodržování pravidel soužití na akcích školy i mimo školní budovu 

- vede žáka k chápání nebezpečí 

- vede žáka k jednání v krizové situaci 

 

Kompetence pracovní 

Žák podle svých individuálních možností a schopností: 

- má osvojené hygienické návyky, zvládá sebeobsluhu podle svých možností  

- zvládá základní pracovní dovednosti, operace a postupy, podle instrukcí plní zadané 

jednoduché úkoly 

- soustředí se na pracovní výkon a je schopen vytrvat při jeho plnění 

- přijímá posouzení výsledku své práce  

- dodržuje zásady bezpečnosti, ochrany zdraví, hygieny práce a ochrany životního 

prostředí při pracovních činnostech podle naučených stereotypů 

 

Učitel: 

- vede žáka k samostatnosti v sebeobsluze 

- seznamuje žáka s pracovními nástroji a materiály a s jejich použitím 

- zadává žákovi takové úkoly, při kterých je schopen vytrvat až do jeho splnění 

- připravuje žákovi takové podmínky, při kterých je schopen se soustředit na výkon 

- vede žáka k respektování pravidel při společné práci 

- ukazuje žákovi, jak ovlivňuje kvalitu společné práce 

- pozitivně hodnotí jednotlivé kroky pracovního výkonu žáka a tím jej motivuje 

k dokončení činnosti 

- neustále upevňuje dodržování zásad bezpečnosti 

- vytváří u žáka vědomí nutnosti ochrany svého zdraví a ochrany životního prostředí  

- vede žáka k rozvoji estetického vnímání 

 



98 

 

Do předmětu Výtvarná výchova na 1. stupni jsou začleněny tematické okruhy průřezových 

témat:  

- Osobnostní a sociální výchova (Osobnostní rozvoj - Rozvoj schopností poznávání, 

Sociální rozvoj - Poznávací schopnosti, komunikace, spolupráce a soutěživost, Morální 

rozvoj - řešení problémů a rozhodovací dovednosti) 

- Multikulturní výchova (Lidské vztahy, Kulturní rozdíly) 

- Environmentální výchova (Vztah člověka k prostředí, Základní podmínky života) 

 

 

Výtvarná výchova 
 

Charakteristika předmětu - 2. stupeň 

 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

Vyučovací předmět Výtvarná výchova je součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura. Obsah 

učiva vychází z prvotních zkušeností a poznatků při činnosti na 1. stupni. Žáci rozvíjejí již 

nabyté zkušenosti z celé oblasti estetična a prohlubují vlastní vyjádření se prostřednictvím 

výtvarných technik Činnost ve vyučovacím předmětu na 2. stupni vede především k rozvoji 

a prohloubení pozitivní citové vazby k okolnímu světu. Žáci prohlubují používání výtvarných 

technik a zaměřují se spíše na vyjádření pocitů než na zvládnutí konkrétní techniky. Dle 

schopností žáků jsou jim dále předávány vědomosti o dějinách výtvarných oborů, jejich 

představitelích a dílech. 

Velmi důležitý je rovněž i další rozvoj jemné motorky při rukodělných činnostech. 

 

Časová dotace pro výuku v jednotlivých ročnících činí: 

7. – 10. ročník – 1 hodina týdně  

Vyučování probíhá ve vyučovací hodině, převážně v kmenové třídě (praktické činnosti se žáci 

učí uplatňovat v rámci širšího prostředí – školní zahrada, vycházka aj.). 

 

Cíl 

- vést žáky k citlivému vnímání okolního světa 

- působit na žáky prostřednictvím výtvarných prací na jejich výtvarné cítění 

- rozvíjet estetické cítění 

- kultivovat vystupování žáků v třídním kolektivu i na veřejnosti 

- využívat a rozvíjet tvořivé dovednosti žáků 

- seznámit žáky s jinými kulturami a jejich tradicemi 

- vést žáky ke komunikaci při společných činnostech 

 
Vyučovací předmět Výtvarná výchova navazuje na činnosti z 1. stupně a úzce souvisí 

s obsahem učiva ostatních vyučovacích předmětů na 2. stupni, ve kterých podporuje a rozvíjí 

především estetické vnímání světa a výtvarné projevy žáků. 

 

Výchovné a vzdělávací strategie, které v tomto předmětu směřují k utváření 
a rozvíjení klíčových kompetencí:  
 

Kompetence k učení: 

Žák podle svých individuálních možností a schopností: 

- chápe pochvalu jako motivaci k dalšímu učení, má zájem o získání nových poznatků 

- používá termíny, znaky a symboly ve spojení s konkrétními situacemi každodenního 

života 

- uplatňuje získané zkušenosti v praktických situacích  
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Učitel: 

- pomáhá žákovi slovními a obrázkovými návody plnit jednoduché pracovní činnosti 

- vhodně motivuje a hodnotí žáka v krátkých intervalech 

- vede žáka k sebehodnocení a sebekontrole  

- nejen při vyučování upevňuje správné užívání obecných termínů, znaků a symbolů 

- vede žáka k ověření a použití naučených dovedností 

 

Kompetence k řešení problému 

Žák podle svých individuálních možností a schopností: 

- překonává problémy přiměřeně ke svým možnostem  

- řeší známé a opakující se situace na základě nápodoby a vlastních zkušeností 

- nenechá se při řešení problémů odradit nezdarem 

- ví, na koho se může obrátit o pomoc při řešení problémů 

 

Učitel: 

- podněcuje žáka k samostatnému vyřešení úkolů 

- motivuje žáka k řešení jednoduchých problémů praktického života (navádění, krokování)  

- využívá k řešení problémů pro žáka praktické aktivity školy (projektové dny, škola 

v přírodě, různé akce školy) 

- vede žáka k samostatnému řešení standardní situace (pozdní příchod, omluva za něco, 

vzkaz) 

- vede žáka k toleranci jiných názorů a jiných přístupů k řešení problému 

- pomáhá žákovi získat informace k řešení problému 

 

Kompetence komunikativní 

Žák podle svých individuálních možností a schopností: 

- vyjadřuje své pocity, prožitky a nálady vhodným způsobem 

- komunikuje s druhými lidmi přiměřeně svým schopnostem  

- rozumí sdělení a reaguje na ně podle svých možností 

- chápe jednoduché, běžně užívané texty, záznamy a obrazové materiály 

- zvládá jednoduchou formu písemné komunikace 

 

Učitel: 

- vede žáka k projevu v rámci jeho individuálních možností a schopností  

- osobním příkladem vytváří prostředí pro zdravou komunikaci  

- používá jednoduché a srozumitelné pokyny a dbá na přiměřenou odpověď 

- zapojuje žáka do školních akcí, při kterých se může prezentovat 

- dává prostor pro názor žáka, naslouchá mu 

- vede žáka k naslouchání druhé osobě 

 

Kompetence personální a sociální  

Žák podle svých individuálních možností a schopností: 

- má základní představu o vztazích mezi lidmi  

- orientuje se v prostředí, ve kterém žije 

- podílí se na jednoduchých sociálních aktivitách 

- uplatňuje základní návyky společenského chování 

- rozpoznává nevhodné a rizikové chování, je seznámen s jeho možnými důsledky 

 

Učitel: 

- zapojuje žáka do života školy 

- umožňuje žákovi vyřizování jednoduchých vzkazů ve třídě, ve školním prostředí 

- napomáhá žákovi navazovat vztahy ve třídě, ve škole 
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- vyžaduje důsledné dodržování pravidel, na jejichž vytváření se žák podílel 

- motivuje žáka k žádoucímu chování a respektování pravidel chování  

- posiluje sebevědomí žáka a vyzvedává jeho kladné vlastností 

- pomáhá žákovi eliminovat nežádoucí chování 

- posiluje u žáka sebeovládání v různých situacích 

- podporuje u žáka kamarádské vztahy s vrstevníky a sociální cítění při různých aktivitách 

školy (škola v přírodě aj.) 

 

Kompetence občanské 

Žák podle svých individuálních možností a schopností: 

- využívá osvojené návyky a dovednosti k zapojení se do společnosti  

- dodržuje základní společenské normy a pravidla soužití  

- chrání své zdraví, dodržuje naučené stereotypy chování zdravého životního stylu 

a ochrany životního prostředí 

- dokáže se chovat v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka 

podle pokynů kompetentních osob 

 

Učitel: 

- rozvíjí u žáka dodržování norem a pravidel společenského chování 

- seznamuje a vysvětlujeme žákovi základní práva a povinnosti občanů, konkrétně školní 

řád 

- vede žáka k uvědomování si vlastní chyby, poučení z ní a případné omluvě 

- vede žáka k dodržování pravidel soužití na akcích školy i mimo školní budovu 

- využívá získané a upevněné normy chování a jednání žáka k chování k jiným etnickým 

skupinám a jinak postiženým spolužákům 

- svým přístupem, pomocí, praktickými aktivitami ukazuje žákovi jak chránit přírodu 

(třídění odpadu, prvky EVVO)  

- vede žáka k chápání nebezpečí 

- vede žáka k jednání v krizové situaci 

 

Kompetence pracovní 

Žák podle svých individuálních možností a schopností: 

- má osvojené hygienické návyky, zvládá sebeobsluhu podle svých možností  

- zvládá základní pracovní dovednosti, operace a postupy, podle instrukcí plní zadané 

jednoduché úkoly 

- pracuje podle naučeného pracovního postupu, podle instrukcí plní zadané jednoduché 

úkoly 

- soustředí se na pracovní výkon a je schopen vytrvat při jeho plnění 

- respektuje pravidla práce v týmu a svými pracovními činnostmi ovlivňuje kvalitu 

společné práce 

- přijímá posouzení výsledku své práce  

- dodržuje zásady bezpečnosti, ochrany zdraví, hygieny práce a ochrany životního 

prostředí při pracovních činnostech podle naučených stereotypů 

 

Učitel: 

- vede žáka k samostatnosti v sebeobsluze 

- seznamuje žáka s pracovními nástroji a materiály a s jejich použitím 

- u žáka buduje povědomí o základních pracovních postupech 

- navozuje pracovní příležitosti, ve kterých žák aplikuje naučené pracovní postupy v praxi 

- zadává žákovi takové úkoly, při kterých je schopen vytrvat až do jeho splnění 

- připravuje žákovi takové podmínky, při kterých je schopen se soustředit na výkon 

- vede žáka k respektování pravidel při společné práci 
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- ukazuje žákovi, jak ovlivňuje kvalitu společné práce 

- pozitivně hodnotí jednotlivé kroky pracovního výkonu žáka a tím jej motivuje 

k dokončení činnosti 

- hodnotí konečný výsledek, podporuje sebehodnocení žáka i vzájemné hodnocení práce 

ostatních žáků 

- neustále upevňuje dodržování zásad bezpečnosti 

- vytváří u žáka vědomí nutnosti ochrany svého zdraví a ochrany životního prostředí  

- vede žáka k rozvoji estetického vnímání 

 

Do předmětu Výtvarná výchova na 2. stupni jsou začleněny tematické okruhy průřezových 

témat:  

- Osobnostní a sociální výchova (Osobnostní rozvoj - Rozvoj schopností poznávání, 

Sebepoznání a sebepojetí, Seberegulace a sebeorganizace, Sociální rozvoj - Poznávací 

schopnosti, komunikace, spolupráce a soutěživost, Morální rozvoj - Řešení problémů 

a Rozhodovací dovednosti) 

- Multikulturní výchova (Lidské vztahy, Kulturní rozdíly) 

- Environmentální výchova (Vztah člověka k prostředí, Základní podmínky života) 

 

 

Výchova ke zdraví  

 
Charakteristika předmětu - 2. stupeň 

 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

Vyučovací předmět Výchova ke zdraví je součástí vzdělávací oblasti Člověk a zdraví 

a navazuje na obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Vzdělávání je zaměřeno 

na základní orientaci ve zdraví a nemoci v souvislosti s preventivní ochranou zdraví. Vede 

žáky k uvědomění si svého zdraví, k upevňování hygienických, stravovacích a pracovních 

návyků. Výchova ke zdraví pomáhá při získávání informací o škodlivosti některých látek, 

také učí žáky základům první pomoci, předcházení úrazům a také poučuje žáky v základních 

otázkách sexuality. 

Časová dotace pro výuku v jednotlivých ročnících (7. - 10. ročník) činí 1 hodina týdně. 

Výuka probíhá převážně v kmenové třídě, může probíhat také v jiných učebnách i dalším 

alternativním prostředí. 

Cíl 

Vzdělávání v předmětu Výchova ke zdraví vede žáky:  

- k uvědomění si své osoby a důležitosti svého zdraví 

- k ochraně zdraví 

- k správným návykům 

- k poznávání svých práv  

- k uvědomění si vztahů ve společnosti, v rodině, ve škole 

- k chápání vztahů mezi mužem a ženou 

- k chápání významu přátelství 

- k rozšiřování vědomostí o škodlivých látkách  

- k upevnění základů společenského chování a užití v běžném životě 

- k získávání poznatků pro jednání a chování v rizikových situacích 

- k zvládnutí jednoduchých prvků první pomoci 
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Výchovné a vzdělávací strategie, které v tomto předmětu směřují k utváření 
a rozvíjení klíčových kompetencí:  
 

Kompetence k učení 

Žák podle svých individuálních možností a schopností  

- osvojuje si poznatky v péči o zdraví 

- dodržuje návykové stereotypy učení, snaží se o koncentraci na učení 

- chápe pochvalu jako motivaci k dalšímu učení 

- uplatňuje získané zkušenosti v praktických situacích 

Učitel: 

- používá vhodné metody s přihlédnutím na stupeň a druh postižení žáka 

- posiluje u žáka chápání používaných termínů a pojmů 

- vede žáka k soustředění a koncentraci k učení 

- vede žáka k prezentaci svých dovedností 

- vede žáka k sebehodnocení a sebekontrole 

- podporuje u žáka samostatné vyhledávání informací 

- učitel pomáhá žákovi uplatňovat získané zkušenosti v praktickém životě 

 

Kompetence k řešení problému: 

Žák podle svých individuálních možností a schopností: 

- překonává problémy přiměřeně ke svým možnostem 

- vnímá problémové situace a řeší je s pomocí naučených stereotypů 

- řeší známé a pakující se situace na základě nápodoby 

- ví, na koho se může obrátit o pomoc při řešení problému 

Učitel: 

- rozvíjí u žáka schopnost vyhodnotit problém a požádat o pomoc druhou osobu 

- pomáhá žákovi získat informace k vyřešení jednoduchého problému 

- využívá k řešení problémů praktické činnosti a aktivity školy (projektové vyučování, 

škola v přírodě) 

 

Kompetence komunikativní 

Žák podle svých individuálních možností a schopností: 

- komunikuje s druhými lidmi přiměřeně svým schopnostem 

- rozumí jednoduchým sdělením a reaguje na ně podle svých možností 

- vyjadřuje své pocity, prožitky a nálady vhodným způsobem 

- chápe jednoduché psané texty, obrazové materiály 

Učitel: 

- podporuje komunikaci řízeným rozhovorem, formou dramatizace 

- používá jednoduché a srozumitelné pokyny a dbá na přiměřenou odpověď 

- vede žáka k porozumění jednoduchým textům a schopnosti na ně reagovat 

- zařazuje do výuky skupinovou a týmovou spolupráci 

 

Kompetence personální a sociální 

Žák podle svých individuálních možností a schopností: 

- má základní představu o vztazích mezi lidmi 

- navozuje a dodržuje vztahy mezi vrstevníky 

- orientuje se v prostředí, ve kterém žije 

- rozpozná nevhodné a rizikové chování s jeho možnými následky 
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Učitel: 

- vede žáka k pochopení vztahů v rodině, ve škole, ve třídě 

- podporuje u žáka orientaci v širším prostředí, ve kterém žije 

- vede k ochraně před rizikovým chováním a zneužíváním vlastní osoby 

- posiluje sebevědomí žáka a vyhledává jeho kladné vlastnosti 

 

 

Kompetence občanské 

Žák podle svých individuálních možností a schopností: 

- osvojuje si návyky a dovednosti k zapojení se do společnosti  

- chrání své zdraví, dodržuje naučené stereotypy chování zdravého životního stylu 

- dokáže se podle pokynů chovat v krizových a život ohrožujících situacích 

 

Učitel: 

- rozvíjí u žáka jednoduchá pravidla společenského chování 

- respektuje individualitu každého žáka 

- podporuje u žáka schopnost rozpoznat krizovou situaci 

- vede žáka k ochraně svého zdraví 

 

Kompetence pracovní  

Žák podle svých individuálních možností a schopností: 

- má osvojeny hygienické návyky, zvládá sebeobsluhu podle svých možností 

 

Učitel: 

- vede žáka k dodržování hygienických návyků 

-  vede žáka k zvládnutí základních postupů první pomoci 

 

Do předmětu Výchova ke zdraví na 2. stupni jsou začleněny tematické okruhy průřezových 

témat:  

- Osobnostní a sociální výchova (Osobnostní rozvoj - Sebepoznání a sebepojetí, 

Seberegulace a sebeorganizace, Psychohygiena, Sociální rozvoj – Poznávací schopnosti, 

Mezilidské vztahy, Komunikace, Morální rozvoj – Řešení problémů a rozhodovací 

dovednosti)  

- Multikulturní výchova (Lidské vztahy) 

- Environmentální výchova (Vztah člověka k prostředí) 

 

Tělesná výchova  
 

Charakteristika předmětu - 1. stupeň 

 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

Předmět Tělesná výchova je součástí vzdělávací oblasti Člověk a zdraví a vzdělávacího oboru 

Tělesná výchova. Je realizována ve všech ročnících základního vzdělávání.  

Tělesná výchova umožňuje žákům aktivně využívat vlastní pohybové možnosti a ovlivňovat 

zdravotní a pohybová omezení. V souladu s věkem, postižením a pohybovými možnostmi jej 

vede od spontánního a herního pojetí pohybu k řízené pohybové aktivitě a vlastní pohybové 

seberealizaci. Respektuje celistvost osobnosti žáků, rovnoměrně rozvíjí fyzické i psychické 

schopnosti, pohybové dovednosti i sociální adaptaci. Umožňuje jim poznání a rozvíjené 

fyzických a zdravotních předpokladů pohybových možností a vlastních omezení. Tělesná 

výchova na 1. stupni má komplexní charakter a rovnoměrně posiluje osobnost dítěte. 

Součástí je od 4. ročníku plavecký výcvik. Tělesná výchova na 1. stupni se prolíná a souvisí 

s ostatními předměty. 
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Časová dotace vyučovacího předmětu v jednotlivých ročnících: 

- 1. – 3. ročník – 3 hodiny týdně (2hodiny + 1 disponibilní hodina) 

- 4. - 6. ročník  -  4 hodiny týdně 

Výuka předmětu probíhá v blocích.   

 

Vzdělávací obor Tv je realizován v několika formách vyučování: 

- Tv běžného typu, které probíhá ve sportovní hale DM Štěchovice a ve sportovní hale TJ 

Slavia KM, v kmenových třídách, nebo ve vhodném terénu v  blízkosti školy. 

- Tv - Plavání – od 4. ročníku 

- Zdravotní tělesná výchova (ZdrTv) jako povinný předmět 

- Zdravotní tělesná výchova (ZdrTv) jako nepovinný předmět 

- Rehabilitační plavání (RHB) 

  

Žáci s tělesným handicapem jsou zařazeni do běžné Tv, i do ZdrTv (dle IVP), ale časová 

dotace hodin vzdělávacího oboru nesmí být překročena.  

 

Cíl 

- vnímání prožitků z pohybové činnosti  

- zlepšování tělesné zdatnosti 

- rozvíjení základních pohybových dovedností podle pohybových možností a schopností    

- překonávání strachu z vody 

- rozvíjení základních plaveckých dovedností - orientace ve vodě, potápění, splývání 

- zvládání jednoduchých pohybových her ve vodě 

 
Výchovné a vzdělávací strategie, které v tomto předmětu směřují k utváření 
a rozvíjení klíčových kompetencí:  
 

Kompetence k učení 

Žák podle svých individuálních možností a schopností: 

- snaží se koncentraci na učení 

- chápe pochvalu jako motivaci k dalšímu učení 

 

Učitel: 

- používá vhodné metody s přihlédnutím na stupeň a druh postižení žáka 

- vede žáka k soustředění a koncentraci k učení 

- vhodně motivuje a hodnotí žáka v krátkých intervalech 

- nabízí zajímavé činnosti a často je střídá 

- vede žáka k plnění úkolů, ke spolupráci 

 

Kompetence k řešení problému 

Žák podle svých individuálních možností a schopností: 

- překonává problémy přiměřeně ke svým možnostem  

- ví, na koho se může obrátit o pomoc při řešení problémů 

 

Učitel: 

- předkládá žákovi osvědčené metody a postupy 

- rozvíjí u žáka schopnost požádat o pomoc druhou osobu 

- využívá k řešení problémů pro žáka praktické aktivity školy (projektové dny, škola 

v přírodě, různé akce školy) 
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Kompetence komunikativní 

Žák podle svých individuálních možností a schopností: 

- komunikuje s druhými lidmi přiměřeně svým schopnostem  

- rozumí sdělení a reaguje na ně podle svých možností 

 

Učitel: 

- zařazuje do výuky skupinovou a týmovou spolupráci 

- používá jednoduché a srozumitelné pokyny a dbá na přiměřenou odpověď 

Kompetence sociální a personální 

Žák podle svých individuálních možností a schopností: 

- uplatňuje základní návyky společenského chování 

- navazuje a dodržuje vztahy s vrstevníky, respektuje druhé lidi 

 

Učitel: 

- rozvíjí kladné vztahy mezi žáky 

- podporuje vztahy mezi žákem a učitelem  

- vyžaduje důsledné dodržování pravidel 

- zapojuje žáka do života školy 

- pomáhá žákovi eliminovat nežádoucí chování 

- posiluje u žáka sebeovládání v různých situacích 

- motivuje žáka k žádoucímu chování a respektování pravidel chování  

- denně procvičuje a upevňuje u žáka zásady hygieny 

- vede žáka k pomoci spolužákům a k přijetí pomoci 

- umožňuje žákovi prožitek spokojenosti a úspěchu 

 

Kompetence občanské 

Žák podle svých individuálních možností a schopností: 

- dodržuje základní společenské normy a pravidla soužití  

 

Učitel: 

- rozvíjí u žáka dodržování norem a pravidel společenského chování 

- zajišťuje praktický nácvik způsobů společenského chování a připravuje žáka na chování 

v situacích mimo školu 

- podporuje zdravý vývoj žáka prostřednictvím sportovních aktivit, vycházek a výletů do 

přírody 

- vede žáka k chápání nebezpečí 

 

Kompetence pracovní 

Žák podle svých individuálních možností a schopností: 

- má osvojené hygienické návyky, zvládá sebeobsluhu podle svých možností  

- podle instrukcí plní zadané jednoduché úkoly 

- přijímá posouzení výsledku své práce  

- dodržuje zásady bezpečnosti, ochrany zdraví 

 

Učitel: 

- podporuje u žáka dodržování hygienických návyků 

- vede žáka k samostatnosti v sebeobsluze 

- zařazuje do výuky praktické ukázky činností 

- pozitivně hodnotí jednotlivé kroky pracovního výkonu žáka a tím jej motivuje 

k dokončení činnosti 

- hodnotí konečný výsledek, podporuje sebehodnocení žáka i vzájemné hodnocení práce 

ostatních žáků 
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- neustále upevňuje dodržování zásad bezpečnosti 

 

Do předmětu Tělesná výchova na 1. stupni jsou začleněny tematické okruhy průřezových 

témat:  

- Osobnostní a sociální výchova (Osobnostní rozvoj - Sebepoznání a sebepojetí, 

Seberegulace a sebeorganizace, Psychohygiena, Sociální rozvoj – Mezilidské vztahy, 

Spolupráce a soutěživost, Morální rozvoj - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti) 

- Multikulturní výchova (Lidské vztahy) 

 

 

Tělesná výchova  
 

Charakteristika předmětu -  2. stupeň 

 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

Předmět Tělesná výchova je součástí vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Spolu  se 

vzdělávacím oborem Výchova ke zdraví učí žáky na 2. stupni chápat význam pohybu 

pro zdraví jako vyvážený stav tělesné a duševní pohody a učí je základním poznatkům 

pro každodenní život. 

Respektuje celistvost osobnosti žáků, rovnoměrně rozvíjí, upevňuje fyzické i psychické 

schopnosti, pohybové dovednosti i sociální adaptaci. Umožňuje jim poznání a rozvíjení 

fyzických a zdravotních předpokladů, pohybových možností a vlastních omezení. Tělesná 

výchova je vedena tak, aby žáci využívali pohybové aktivity jako svou náplň volného času, 

a aby i v další etapě svého rozvoje sportovní aktivity vyhledávali jako zdroj duševního 

a fyzického uspokojení. 

Součástí tělesné výchovy je plavecký výcvik, který probíhá ve všech ročnících. Tělesná 

výchova na 2. stupni se prolíná a souvisí s ostatními předměty. 

 

Časová dotace vyučovacího předmětu v jednotlivých ročnících: 

- 7. – 10. ročník – 4 hodiny týdně (3 hodiny + 1 disponibilní hodina) 

Výuka předmětu probíhá v blocích.   

 

Vzdělávací obor Tv je realizován v několika formách vyučování: 

- Tv běžného typu, která probíhá ve sportovní hale DM Štěchovice a ve sportovní hale TJ 

Slavia KM, v kmenových třídách, nebo ve vhodném terénu v  blízkosti školy 

- Tv - Plavání  

- Zdravotní tělesná výchova (ZdrTv) jako povinný předmět 

- Zdravotní tělesná výchova (ZdrTv) jako nepovinný předmět 

- Rehabilitační plavání (RHB) 

  

Žáci s tělesným handicapem jsou zařazeni do běžné Tv, i do ZdrTv (dle IVP), ale časová 

dotace hodin vzdělávacího oboru nesmí být překročena.  

 

Cíl 

- vnímání prožitků z pohybové činnosti  

- zlepšování tělesné zdatnosti 

- rozvíjení základních pohybových dovedností podle pohybových možností a schopností    

- dosahování kladného postoje k pohybovým aktivitám 

- zvládání pohybové činnosti podle pokynů nebo s dopomocí  

- reagování na základní pokyny a povely k osvojované činnosti 

- překonávání strachu z vody 

- upevňování základních plaveckých dovedností - orientace ve vodě, potápění, splývání 
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- zvládání pohybových her ve vodě - pravidla vodního pola 

- zvládání základních plaveckých stylů – kraul, znak, prsa 

 

Výchovné a vzdělávací strategie, které v tomto předmětu směřují k utváření 
a rozvíjení klíčových kompetencí:  
 

Kompetence k učení 

Žák podle svých individuálních možností a schopností: 

- snaží se o koncentraci na učení 

- chápe pochvalu jako motivaci k dalšímu učení, má zájem o získání nových poznatků 

 

Učitel: 

- používá vhodné metody s přihlédnutím na stupeň a druh postižení žáka 

- vede žáka k soustředění a koncentraci k učení 

- vhodně motivuje a hodnotí žáka v krátkých intervalech 

- nabízí zajímavé činnosti a často je střídá 

- vede žáka k plnění úkolů, ke spolupráci 

- vede žáka k posuzování vlastního pokroku 

- vede žáka k  prezentaci svých dovedností 

- vede žáka k plnění úkolů, ke spolupráci 

- vede žáka k sebehodnocení a sebekontrole 

 

Kompetence k řešení problému 

Žák podle svých individuálních možností a schopností: 

- překonává problémy přiměřeně ke svým možnostem  

- řeší známé a opakující se situace na základě nápodoby a vlastních zkušeností 

- ví, na koho se může obrátit o pomoc při řešení problémů 

 

Učitel: 

- předkládá žákovi osvědčené metody a postupy 

- rozvíjí u žáka schopnost požádat o pomoc druhou osobu 

- využívá k řešení problémů pro žáka praktické aktivity školy (projektové dny, škola 

v přírodě, různé akce školy) 

 

Kompetence komunikativní 

Žák podle svých individuálních možností a schopností: 

- komunikuje s druhými lidmi přiměřeně svým schopnostem  

- rozumí sdělení a reaguje na ně podle svých možností 

 

Učitel: 

- zařazuje do výuky skupinovou a týmovou spolupráci 

- používá jednoduché a srozumitelné pokyny a dbá na přiměřenou odpověď 

- vede žáka k vyjádření pocitu, nálady, prožitku  

- umožňuje žákovi vyjádřit svůj názor 

- zapojuje žáka do školních akcí, při kterých se může prezentovat 

 

Kompetence sociální a personální 

Žák podle svých individuálních možností a schopností: 

- uplatňuje základní návyky společenského chování 

- navazuje a dodržuje vztahy s vrstevníky, respektuje druhé lidi 

- rozpoznává nevhodné a rizikové chování, je seznámen s jeho možnými důsledky 

- uvědomuje si nebezpečí možného psychického i fyzického zneužívání vlastní osoby 
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Učitel: 

- rozvíjí kladné vztahy mezi žáky 

- podporuje vztahy mezi žákem a učitelem  

- vyžaduje důsledné dodržování pravidel 

- zapojuje žáka do života školy 

- pomáhá žákovi eliminovat nežádoucí chování 

- posiluje u žáka sebeovládání v různých situacích 

- motivuje žáka k žádoucímu chování a respektování pravidel chování  

- umožňuje žákovi prožitek spokojenosti a úspěchu 

- vede žáka k orientaci mimo školu 

- denně procvičuje a upevňuje u žáka zásady hygieny učitel  

- vede žáka k pomoci spolužákům a k přijetí pomoci 

- poučuje žáka o rizikovém chování, o nebezpečí 

 

Kompetence občanské 

Žák podle svých individuálních možností a schopností: 

- využívá osvojené návyky a dovednosti k zapojení se do společnosti  

- dodržuje základní společenské normy a pravidla soužití  

- chrání své zdraví, dodržuje naučené stereotypy chování zdravého životního stylu 

a ochrany životního prostředí 

 

Učitel: 

- rozvíjí u žáka dodržování norem a pravidel společenského chování 

- zajišťuje praktický nácvik způsobů společenského chování a připravuje žáka na chování 

v situacích mimo školu 

- podporuje zdravý vývoj žáka prostřednictvím sportovních aktivit, vycházek a výletů do 

přírody 

- vede žáka k chápání nebezpečí 

 

Kompetence pracovní 

Žák podle svých individuálních možností a schopností: 

- má osvojené hygienické návyky, zvládá sebeobsluhu podle svých možností  

- podle instrukcí plní zadané jednoduché úkoly 

- soustředí se na pracovní výkon a je schopen vytrvat při jeho plnění 

- přijímá posouzení výsledku své práce  

- respektuje pravidla práce v týmu a svými pracovními činnostmi ovlivňuje kvalitu 

společné práce 

- dodržuje zásady bezpečnosti, ochrany zdraví 

 

Učitel: 

- podporuje u žáka dodržování hygienických návyků 

- vede žáka k samostatnosti v sebeobsluze 

- zařazuje do výuky praktické ukázky činností 

- pozitivně hodnotí jednotlivé kroky pracovního výkonu žáka a tím jej motivuje 

k dokončení činnosti 

- hodnotí konečný výsledek, podporuje sebehodnocení žáka i vzájemné hodnocení práce 

ostatních žáků 

- neustále upevňuje dodržování zásad bezpečnosti 

 

Do předmětu Tělesná výchova na 2. stupni jsou začleněny tematické okruhy průřezových 

témat:  
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- Osobnostní a sociální výchova (Osobnostní rozvoj - Sebepoznání a sebepojetí, 

Seberegulace a sebeorganizace, Psychohygiena, Sociální rozvoj – Mezilidské vztahy, 

Spolupráce a soutěživost, Morální rozvoj - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, 

Hodnoty, postoje, praktická etika) 

- Multikulturní výchova (Lidské vztahy) 

- Environmentální výchova (Vztah člověka k prostředí) 

 

 

 

 

Zdravotní tělesná výchova 
 

Charakteristika předmětu - 1. Stupeň 

 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

Zdravotní tělesná výchova je samostatným vyučovacím předmětem, který je určen žákům 

s trvale nebo přechodně změněným zdravotním stavem tzv. III. zdravotní skupiny. 

Do ZdrTV jsou zařazováni žáci s omezenými možnostmi pohybových schopností v důsledku 

vrozených nebo získaných vad pohybového aparátu, smyslových a nervových funkcí a 

oslabení vnitřních orgánů. Zařazení žáků do ZdrTV se provádí na doporučení ŠPZ. 

Specifické úkoly ZdrTV vycházejí ze základních charakteristik zdravotního oslabení žáků. 

Obsah je vždy upravován vzhledem k míře a druhu zdravotního oslabení. 

Zdravotní tělesná výchova má komplexní charakter a rovnoměrně posiluje osobnost dítěte. 

Součástí je od 4. ročníku plavecký výcvik. Obsah předmětu může být dále rozvíjen 

v nepovinném předmětu rehabilitační plavání. 

 

Časová dotace vyučovacího předmětu v jednotlivých ročnících: 

- 1. – 3. ročník: 3 hodiny týdně 

- 4. – 6. ročník: 4 hodiny týdně  

Předmět je organizován jako individuální nebo skupinové cvičení podle závažnosti 

pohybového postižení žáka. Může být realizován ve školní tělocvičně, prostorách třídy 

a na plaveckém bazéně. 

 

Cíl 
- Všestranný rozvoj osobnosti, zmírnit nebo odstranit zdravotní oslabení 

- Osvojit základní pohybové lokomoce, dovednosti a prostorovou orientaci podle 

individuálních předpokladů 

- Zlepšovat tělesnou zdatnost, pohybový projev a dosahovat správné držení těla 

- Zvládnout pohyb v prostoru malého bazénu bez zábran 

- Rozvíjet základní plavecké dovednosti – orientaci ve vodě, potápění, splývání 

- Učit se jednoduché pohybové hry ve vodě a soutěže ve vodě 

- Zvládat základní prvky plaveckých stylů 

 

Výchovné a vzdělávací strategie, které v tomto předmětu směřují k utváření 
a rozvíjení klíčových kompetencí:  
 

Kompetence k učení 

Žák podle svých individuálních možností a schopností: 

- Dodržuje návykové stereotypy učení, snaží se o koncentraci na cvičení 

- Chápe pochvalu jako motivaci k dalšímu učení 

- Uplatňuje získané pohybové dovednosti v praktických činnostech 

- Napodobí a provede požadovaný pohyb 
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- Poznává vlastní zdravotní oslabení a chápe důležitost pohybu jako nedílné součásti jeho 

života 

Učitel: 

- Používá vhodné metody s přihlédnutím na stupeň a druh postižení žáka 

- Upevňuje u žáka porozumění používaných tělovýchovných termínů a pojmů 

- Vede žáka k soustředění a koncentraci k učení 

- Vede žáka k prezentaci svých dovedností 

- Vede žáka k sebehodnocení a sebekontrole 

 

 

Kompetence k řešení problémů  

Žák podle svých individuálních možností a schopností: 

- Překonává problémy přiměřeně ke svým možnostem 

- Vnímá problémové situace a řeší je s pomocí naučených stereotypů 

- Provede samostatně opakující se pohybové činnosti na základě nápodoby 

- Zvládá samostatně postupy při řešení sebeobslužných činností 

 

Učitel: 

- Vede žáka k řešení známé a opakující se pohybové činnosti na základě nápodoby. 

- Pomáhá žákovi k vyřešení jednoduchého problému 

 

Kompetence komunikativní  

Žák podle svých individuálních možností a schopností: 

- Komunikuje s druhými lidmi přiměřeně svým schopnostem 

- Rozumí jednoduchým pokynům při cvičení a reaguje na ně podle svých možností 

- Chápe jednoduché, běžně užívané pohybové názvosloví 

- Vyjadřuje své pocity, prožitky a nálady vhodným způsobem 

Učitel: 

- Podporuje všestrannou komunikaci řízeným rozhovorem, formou dramatizace, navozuje 

oční kontakt 

- Používá jednoduché a srozumitelné pokyny a dbá na přiměřenou odpověď 

- Vede žáka k vyjadřování svých pocitů, prožitků doprovázených pohybovou aktivitou 

 

Kompetence personální a sociální  

Žák podle svých individuálních možností a schopností: 

- Dodržuje vztahy mezi vrstevníky 

- Podílí se na jednoduchých sociálních aktivitách (skupinové cvičení) 

- Spolupracuje a respektuje práci vlastní i druhých 

 

Učitel: 

- Motivuje žáka k žádoucímu chování a respektování pravidel  

- Posiluje sebevědomí žáka vyzvedáváním jeho kladných vlastností 

- Rozvíjí u žáka vnímání vlastní osoby, sebehodnocení, sebedůvěru 

- Umožňuje žákovi prožitek spokojenosti a úspěchu ze cvičení 

 

Kompetence občanské  

Žák podle svých individuálních možností a schopností: 

- Osvojuje si pohybové návyky a dovednosti k zapojení se do společnosti  

 

Učitel: 

- Respektuje individualitu každého žáka 

- Vede žáka k ochraně svého zdraví 
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Kompetence pracovní  

Žák podle svých individuálních možností a schopností: 

- Má osvojeny hygienické návyky, zvládá sebeobsluhu podle svých možností 

 

Učitel: 

- vede k osvojování hygienických návyků 

- vede ke zvládání sebeobsluhy podle svých možnosti 

- rozvíjí pohybové dovednosti pro praktické činnosti 

 

Do předmětu Zdravotní tělesná výchova na 1. stupni jsou začleněny tematické okruhy 

průřezových témat:  

- Osobnostní a sociální výchova (Osobnostní rozvoj - Rozvoj schopností poznávání, 

Sebepoznávání a sebepojetí, Sociální rozvoj - Poznávací schopnosti, Mezilidské vztahy, 

Komunikace, Morální rozvoj - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti) 

 

 

Zdravotní tělesná výchova 
 

Charakteristika předmětu - 2. stupeň 

 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

Zdravotní tělesná výchova je samostatným vyučovacím předmětem, který je doporučen 

žákům s trvale nebo přechodně změněným zdravotním stavem tzv. III. zdravotní skupiny. 

Do předmětu jsou zařazováni žáci s omezenými možnostmi pohybových schopností 

v důsledku vrozených nebo získaných vad pohybového aparátu, smyslových a nervových 

funkcí a oslabení vnitřních orgánů. Zařazení žáků do ZdrTV se provádí na doporučení lékaře. 

Specifické cíle vycházejí ze základních charakteristik zdravotního oslabení žáků. Obsah je 

vždy upravován vzhledem k míře a druhu zdravotního oslabení. 

Součástí předmětu je i na druhém stupni plavecký výcvik, který může být dále rozvíjen 

v nepovinném předmětu rehabilitační plavání. 

 

Časová dotace vyučovacího předmětu v jednotlivých ročnících:   

- 7. - 10. ročník:4 hodiny týdně (v každém ročníku doplněno jednou disponibilní hodinou  

3+1) 

Předmět je organizován jako individuální nebo skupinové cvičení podle závažnosti 

pohybového postižení žáka. Může být realizován ve školní tělocvičně, prostorách třídy 

a na plaveckém bazéně. 

 

Cíl 

- Všestranný rozvoj osobnosti, zmírnit nebo odstranit zdravotní oslabení 

- Reagovat na základní pokyny a povely k osvojované činnosti 

- Osvojit základní pohybové lokomoce, dovednosti a prostorovou orientaci podle 

individuálních předpokladů 

- Zlepšovat tělesnou zdatnost, pohybový projev a dosahovat správné držení těla 

- Rozvíjet základní pohybové dovednosti podle pohybových možností a schopností 

 

Výchovné a vzdělávací strategie, které v tomto předmětu směřují k utváření 
a rozvíjení klíčových kompetencí:  
 

Kompetence k učení  

Žák podle svých individuálních možností a schopností: 
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- Dodržuje návykové stereotypy učení, snaží se o koncentraci na cvičení 

- Ovládá základní pohybové činnosti s ohledem na své postižení  

- Chápe pochvalu jako motivaci k dalšímu učení 

- Ovládá základy pohybového názvosloví 

- Uplatňuje získané pohybové dovednosti v praktických činnostech 

- Poznává vlastní zdravotní oslabení a chápe důležitost pohybu jako nedílné součásti jeho 

života 

 

Učitel: 

- Používá vhodné metody s přihlédnutím na stupeň a druh postižení žáka 

- Upevňuje u žáka porozumění používaných tělovýchovných termínů a pojmů 

- Vede žáka k soustředění a koncentraci k učení 

- Vede žáka k prezentaci svých dovedností 

- Vede žáka k sebehodnocení a sebekontrole 

 

Kompetence k řešení problémů 

Žák podle svých individuálních možností a schopností: 

- Překonává problémy přiměřeně ke svým možnostem 

- Vnímá problémové situace a řeší je s pomocí naučených stereotypů 

- Provede samostatně opakující se pohybové činnosti na základě nápodoby  

 

Učitel: 

- Vede žáka k práci s chybou  

- Rozvíjí u žáka schopnost vyhodnotit problém a požádat o pomoc druhou osobu 

- Pomáhá žákovi k vyřešení jednoduchého problému 

 

Kompetence komunikativní 

Žák podle svých individuálních možností a schopností: 

- Komunikuje s druhými lidmi přiměřeně svým schopnostem 

- Rozumí pokynům při cvičení a reaguje na ně podle svých možností 

- Používá běžně užívané pohybové názvosloví 

 

Učitel: 

- Podporuje všestrannou komunikaci řízeným rozhovorem, formou dramatizace 

- Používá srozumitelné pokyny a dbá na přiměřenou odpověď 

- Vede žáka k vyjadřování svých pocitů, prožitků doprovázených pohybovou aktivitu 

 

Kompetence personální a sociální 

Žák podle svých individuálních možností a schopností: 

- Uplatňuje základní návyky společenského chování 

- Uvědomuje si rizika vlastního ohrožení v nebezpečných situacích 

 

Učitel: 

- motivuje žáka k žádoucímu chování a respektování pravidel  

- posiluje sebevědomí žáka a vyhledává jeho kladné vlastnosti 

- rozvíjí u žáka vnímání vlastní osoby, sebehodnocení, sebedůvěru 

- umožňuje žákovi prožitek spokojenosti z úspěchu 

 

Kompetence občanské 

Žák podle svých individuálních možností a schopností: 

- Osvojuje si pohybové návyky a dovednosti k zapojení se do společnosti  

- Chrání své zdraví, dodržuje naučené stereotypy chování zdravého životního stylu 
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Učitel: 

- Respektuje individualitu každého žáka 

- Vede žáka k ochraně svého zdraví 

 

Kompetence pracovní  

Žák podle svých individuálních možností a schopností: 

- Má osvojeny hygienické návyky, zvládá sebeobsluhu podle svých možností 

- Soustředí se na pohybovou činnost a je schopen vytrvat při jejím plnění 

- Přijímá posouzení výsledků své práce 

- Uplatňuje získané pohybové dovednosti při profesní orientaci 

 

Učitel: 

- motivuje žáka k zařazení pohybových činností a aktivit do jeho životního stylu 

- rozvíjí pohybové dovednosti pro praktické činnosti 

 

Do předmětu Zdravotní tělesná výchova na 2. stupni jsou začleněny tematické okruhy 

průřezových témat:  

- Osobnostní a sociální výchova (Osobnostní rozvoj - Rozvoj schopností poznávání, 

Sebepoznání a sebepojetí, Seberegulace a sebeorganizace, Sociální rozvoj – Mezilidské 

vztahy, Komunikace, Morální rozvoj – Řešení problémů a rozhodovací dovednosti) 

 

 

Pracovní výchova 
 

Charakteristika předmětu  - 1. stupeň 

 

Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 

Vyučovací předmět Pracovní výchova patří do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. 

Pracovní výchova na základní škole speciální patří mezi stěžejní předměty. 

Obsahem a zaměřením jsou žáci vedeni k rozvíjení a naplnění klíčových kompetencí, 

k naplnění stanovených priorit školy, zejména priority samostatnosti, práce a smysluplnosti 

učení. Vyučovací předmět Pracovní výchova souvisí a prolíná všemi ostatními předměty 

(výroba jednoduchých pomůcek, zvládání jednoduchých pracovních úkonů v rámci činností, 

projekty) se zaměřením na využití naučeného v praktickém životě. 

Časová dotace vyučovacích hodin v jednotlivých ročnících  činí: 

- 1., 2., 4. ročník - 3 hodiny týdně  

- 3., 5., 6. ročník - 4 hodiny týdně  

Vyučování probíhá v blocích ve druhé části vyučovacího dopoledne, nebo jako vyučovací 

hodina, a to ve třídě, na školní zahradě, výjimečně ve školní dílně. 

 

Cíl 

Vzdělávání v předmětu Pracovní výchova vede žáky na 1. stupni zejména k: 

- citlivému vnímání okolního světa 

- rozvíjení citu pro technické řešení problému 

- využívání a rozvíjení manuální, tvořivé dovednosti žáků 

- seznámení žáků s jinými kulturami a jejich tradicemi 

- ke komunikaci při společných činnostech 

 
Vyučovací předmět Pracovní výchova úzce souvisí s obsahem učiva ostatních vyučovacích 

předmětů na 1. stupni.   
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Výchovné a vzdělávací strategie, které v tomto předmětu směřují k utváření 
a rozvíjení klíčových kompetencí:  
 

Kompetence k učení 

Žák podle svých individuálních možností a schopností: 

- chápe pochvalu jako motivaci k dalšímu učení, má zájem o získání nových poznatků 

- uplatňuje získané zkušenosti v praktických situacích  

 

Učitel: 

- pomáhá žákovi slovními a obrázkovými návody plnit jednoduché pracovní činnosti 

- vhodně motivuje a hodnotí žáka v krátkých intervalech 

- nejen při vyučování upevňuje správné užívání obecných termínů, znaků a symbolů 

- vede žáka k ověření a použití naučených dovedností 

 

Kompetence k řešení problému 

Žák podle svých individuálních možností a schopností: 

- překonává problémy přiměřeně ke svým možnostem  

- řeší známé a opakující se situace na základě nápodoby a vlastních zkušeností 

- ví, na koho se může obrátit o pomoc při řešení problémů 

 

Učitel: 

- motivuje žáka k řešení jednoduchých problémů praktického života (navádění, krokování)  

- využívá k řešení problémů pro žáka praktické aktivity školy (projektové dny, škola 

v přírodě, různé akce školy) 

- vede žáka k samostatnému řešení standardní situace (pozdní příchod, omluva za něco, 

vzkaz) 

- vede žáka k toleranci jiných názorů a jiných přístupů k řešení problému 

 

Kompetence komunikativní 

Žák podle svých individuálních možností a schopností: 

- rozumí sdělení a reaguje na ně podle svých možností 

- vyjadřuje své pocity, prožitky a nálady vhodným způsobem 

- využívá získané komunikační dovednosti k vytváření vztahů potřebných ke společenské 

integraci 

 

Učitel: 

- osobním příkladem vytváří prostředí pro zdravou komunikaci  

- používá jednoduché a srozumitelné pokyny a dbá na přiměřenou odpověď 

- dává prostor pro názor žáka, naslouchá mu 

- vede žáka k naslouchání druhé osobě 

- podporuje přátelskou komunikaci ve třídě a nejen ve školním prostředí (gratulace 

k narozeninám, jmeninám, společenské aktivity) 

 

Kompetence personální a sociální 

Žák podle svých individuálních možností a schopností: 

- orientuje se v prostředí, ve kterém žije 

- podílí se na jednoduchých sociálních aktivitách 

- uplatňuje základní návyky společenského chování 

 

Učitel: 

- zapojuje žáka do života školy 

- umožňuje žákovi vyřizování jednoduchých vzkazů ve třídě, ve školním prostředí 
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- vyžaduje důsledné dodržování pravidel, na jejichž vytváření se žák podílel 

- posiluje sebevědomí žáka a vyzvedávání jeho kladných vlastností 

- pomáhá žákovi eliminovat nežádoucí chování 

- podporuje u žáka kamarádské vztahy s vrstevníky a sociální cítění při různých aktivitách 

školy (škola v přírodě aj.) 

 

Kompetence občanské 

Žák podle svých individuálních možností a schopností: 

- dodržuje základní společenské normy a pravidla soužití  

- chrání své zdraví, dodržuje naučené stereotypy chování zdravého životního stylu 

a ochrany životního prostředí 

- dokáže se chovat v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka 

podle pokynů kompetentních osob 

 

Učitel: 

- vede žáka k uvědomování si vlastní chyby, poučení z ní a případné omluvě 

- vede žáka k  dodržování pravidel soužití na akcích školy i mimo školní budovu 

- svým přístupem, pomocí, praktickými aktivitami ukazuje žákovi jak chránit přírodu 

(třídění odpadu, prvky EVVO)  

- vede žáka k chápání nebezpečí 

- vede žáka k jednání v krizové situaci 

 

Kompetence pracovní 

Žák podle svých individuálních možností a schopností: 

- má osvojené hygienické návyky, zvládá sebeobsluhu podle svých možností  

- zvládá základní pracovní dovednosti, operace a postupy, podle instrukcí plní zadané 

jednoduché úkoly 

- soustředí se na pracovní výkon a je schopen vytrvat při jeho plnění 

- přijímá posouzení výsledku své práce  

- dodržuje zásady bezpečnosti, ochrany zdraví, hygieny práce a ochrany životního 

prostředí při pracovních činnostech podle naučených stereotypů 

 

Učitel: 

- vede žáka k samostatnosti v sebeobsluze 

- vede žáka k aktivnímu zapojení do pracovní oblasti z okruhu práce s hlínou, práce 

na zahradě, domácí práce, práce v kuchyni, prodej výrobků 

- zadává žákovi takové úkoly, při kterých je schopen vytrvat až do jeho splnění 

- připravuje žákovi takové podmínky, při kterých je schopen se soustředit na výkon 

- vede žáka k respektování pravidel při společné práci 

- pozitivně hodnotí jednotlivé kroky pracovního výkonu žáka a tím jej motivuje 

k dokončení činnosti 

- hodnotí konečný výsledek, podporuje sebehodnocení žáka i vzájemné hodnocení práce 

ostatních žáků 

- neustále upevňuje dodržování zásad bezpečnosti 

- vede žáka k rozvoji estetického vnímání 

 

Do předmětu Pracovní výchova na 1. stupni jsou začleněny tematické okruhy průřezových 

témat:  

- Osobnostní a sociální výchova (Osobnostní rozvoj - Rozvoj schopností poznávání, 

Sebepoznání a sebepojetí, Sociální rozvoj - Poznávací schopnosti, Komunikace, 

Mezilidské vztahy, Morální rozvoj - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

- Multikulturní výchova (Lidské vztahy, Kulturní rozdíly) 
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- Environmentální výchova (Vztah člověka k prostředí, Základní podmínky života, 

Lidské aktivity a problémy životního prostředí) 

 

 

 

Pracovní výchova 
 

Charakteristika předmětu - 2. stupeň 

 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

Obsah vyučovacího předmětu Pracovní výchova na 2. stupni navazuje na získané pracovní 

znalosti, návyky a dovednosti z 1. stupně, patří do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. 

Pracovní výchova na základní škole speciální patří mezi stěžejní předměty. 

Obsahem a zaměřením jsou žáci vedeni k rozvíjení a naplnění klíčových kompetencí, 

k naplnění stanovených priorit školy, zejména priority samostatnosti, práce a smysluplnosti 

učení. Vyučovací předmět Pracovní výchova souvisí a prolíná všemi ostatními předměty 

(výroba jednoduchých pomůcek, zvládání jednoduchých pracovních úkonů v rámci činností, 

projekty) se zaměřením na využití naučeného v praktickém životě. 

Časová dotace vyučovacích hodin v jednotlivých ročnících  činí: 

- 7., 8. ročník - 5 hodin týdně   

- 9., 10. ročník - 6 hodin týdně  

Vyučování probíhá jako vyučovací hodina nebo v blocích ve druhé části vyučovacího 

dopoledne a v odpoledním vyučování, a to ve třídě, v kuchyňce, na školní zahradě, nebo 

ve školní dílně. 

 

Cíl 

- vést žáky k citlivému vnímání okolního světa 

- umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je k učení, zejména praktických 

dovedností 

- rozvíjet cit pro technické řešení problému 

- využívat a rozvíjet manuální, tvořivé dovednosti žáků 

- seznámit žáky s jinými kulturami a jejich tradicemi 

- vést žáky ke komunikaci při společných činnostech 

- rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastí i druhých 

- učit žáky chránit vlastní zdraví i zdraví druhých 

 

Vyučovací předmět Pracovní výchova úzce souvisí s obsahem učiva ostatních vyučovacích 

předmětů na 2. stupni a navazuje na získané vědomosti, dovednosti a návyky získané na 1. 

stupni.   

 

Výchovné a vzdělávací strategie, které v tomto předmětu směřují k utváření 
a rozvíjení klíčových kompetencí:  
 

Kompetence k učení 

Žák podle svých individuálních možností a schopností: 

- chápe pochvalu jako motivaci k dalšímu učení, má zájem o získání nových poznatků 

- používá termíny, znaky a symboly ve spojení s konkrétními situacemi každodenního 

života 

- uplatňuje získané zkušenosti v praktických situacích  
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Učitel: 

- se zaměřuje na práci s učebnicemi, pomůckami a materiály, které vycházejí z praktického 

života 

- pomáhá žákovi slovními a obrázkovými návody plnit jednoduché pracovní činnosti 

- vhodně motivuje a hodnotí žáka v krátkých intervalech 

- vede žáka k sebehodnocení a sebekontrole  

- nejen při vyučování upevňuje správné užívání obecných termínů, znaků a symbolů 

- vede žáka k ověření a použití naučených dovedností 

 

Kompetence k řešení problému 

Žák podle svých individuálních možností a schopností: 

- překonává problémy přiměřeně ke svým možnostem  

- řeší známé a opakující se situace na základě nápodoby a vlastních zkušeností 

- nenechá se při řešení problémů odradit nezdarem 

- ví, na koho se může obrátit o pomoc při řešení problémů 

 

Učitel: 

- podněcuje žáka k samostatnému vyřešení úkolů 

- motivuje žáka k řešení jednoduchých problémů praktického života (navádění, krokování)  

- využívá k řešení problémů pro žáka praktické aktivity školy (projektové dny, škola 

v přírodě, různé akce školy) 

- vede žáka k samostatnému řešení standardní situace (pozdní příchod, omluva za něco, 

vzkaz) 

- vede žáka k toleranci jiných názorů a jiných přístupů k řešení problému 

- pomáhá žákovi získat informace k řešení problému 

 

Kompetence komunikativní 

Žák podle svých individuálních možností a schopností: 

- komunikuje s druhými lidmi přiměřeně svým schopnostem  

- rozumí sdělení a reaguje na ně podle svých možností 

- vyjadřuje své pocity, prožitky a nálady vhodným způsobem 

- chápe jednoduché, běžné užívané texty, záznamy a obrazové materiály 

- zvládá jednoduchou formu písemné komunikace 

- využívá získané komunikační dovednosti k vytváření vztahů potřebných ke společenské 

integraci 

 

Učitel: 

- vede žáka k projevu v rámci jeho individuálních možností a schopností  

- osobním příkladem vytváří prostředí pro zdravou komunikaci  

- používá jednoduché a srozumitelné pokyny a dbá na přiměřenou odpověď 

- zapojuje žáka do školních akcí, při kterých se může prezentovat 

- dává prostor pro názor žáka, naslouchá mu 

- vede žáka k naslouchání druhé osobě 

- podporuje přátelskou komunikaci ve třídě a nejen ve školním prostředí (gratulace 

k narozeninám, jmeninám, společenské aktivity) 

 

Kompetence personální a sociální 

Žák podle svých individuálních možností a schopností: 

- má základní představu o vztazích mezi lidmi  

- orientuje se v prostředí, ve kterém žije 

- podílí se na jednoduchých sociálních aktivitách 

- uplatňuje základní návyky společenského chování 
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- rozpoznává nevhodné a rizikové chování, je seznámen s jeho možnými důsledky 

 

Učitel: 

- zapojuje žáka do života školy 

- umožňuje žákovi vyřizování jednoduchých vzkazů ve třídě, ve školním prostředí 

- napomáhá žákovi navazovat vztahy ve třídě, ve škole 

- vyžaduje důsledné dodržování pravidel, na jejichž vytváření se žák podílel 

- motivuje žáka k žádoucímu chování a respektování pravidel chování  

- posiluje sebevědomí žáka a vyzvedávání jeho kladných vlastností 

- pomáhá žákovi eliminovat nežádoucí chování 

- posiluje u žáka sebeovládání v různých situacích 

- žákovi zajišťuje možnost projevit se v neznámém prostředí 

- podporuje u žáka kamarádské vztahy s vrstevníky a sociální cítění při různých aktivitách 

školy (škola v přírodě aj.) 

 

Kompetence občanské 

Žák podle svých individuálních možností a schopností: 

- využívá osvojené návyky a dovednosti k zapojení se do společnosti  

- dodržuje základní společenské normy a pravidla soužití  

- chrání své zdraví, dodržuje naučené stereotypy chování zdravého životního stylu 

a ochrany životního prostředí 

- dokáže se chovat v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka 

podle pokynů kompetentních osob 

 

Učitel: 

- rozvíjí u žáka dodržování norem a pravidel společenského chování 

- seznamuje a vysvětlujeme žákovi základní práva a povinnosti občanů, konkrétně školní 

řád 

- vede žáka k uvědomování si vlastní chyby, poučení z ní a případné omluvě 

- vede žáka k  dodržování pravidel soužití na akcích školy i mimo školní budovu 

- využívá získané a upevněné normy chování a jednání žáka k chování k jiným etnickým 

skupinám a jinak postiženým spolužákům 

- svým přístupem, pomocí, praktickými aktivitami ukazuje žákovi jak chránit přírodu 

(třídění odpadu, prvky EVVO)  

- vede žáka k chápání nebezpečí 

- vede žáka k jednání v krizové situaci 

 

Kompetence pracovní 

Žák podle svých individuálních možností a schopností: 

- má osvojené hygienické návyky, zvládá sebeobsluhu podle svých možností  

- zvládá základní pracovní dovednosti, operace a postupy, podle instrukcí plní zadané 

jednoduché úkoly 

- pracuje podle naučeného pracovního postupu, podle instrukcí plní zadané jednoduché 

úkoly 

- soustředí se na pracovní výkon a je schopen vytrvat při jeho plnění 

- respektuje pravidla práce v týmu a svými pracovními činnostmi ovlivňuje kvalitu 

společné práce 

- přijímá posouzení výsledku své práce  

- dodržuje zásady bezpečnosti, ochrany zdraví, hygieny práce a ochrany životního 

prostředí při pracovních činnostech podle naučených stereotypů 
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Učitel: 

- vede žáka k samostatnosti v sebeobsluze 

- seznamuje žáka s pracovními nástroji a materiály a s jejich použitím 

- u žáka buduje povědomí o základních pracovních postupech 

- navozuje pracovní příležitosti, ve kterých žák aplikuje naučené pracovní postupy v praxi 

- vede žáka k aktivnímu zapojení do pracovní oblasti z okruhu práce s hlínou, práce 

na zahradě, domácí práce, práce v kuchyni, prodej výrobků 

- zadává žákovi takové úkoly, při kterých je schopen vytrvat až do jeho splnění 

- připravuje žákovi takové podmínky, při kterých je schopen se soustředit na výkon 

- vede žáka k respektování pravidel při společné práci 

- ukazuje žákovi, jak ovlivňuje kvalitu společné práce 

- pozitivně hodnotí jednotlivé kroky pracovního výkonu žáka a tím jej motivuje 

k dokončení činnosti 

- hodnotí konečný výsledek, podporuje sebehodnocení žáka i vzájemné hodnocení práce 

ostatních žáků 

- neustále upevňuje dodržování zásad bezpečnosti 

- vytváří u žáka vědomí nutnosti ochrany svého zdraví a ochrany životního prostředí  

- zařazuje do výuky exkurze v rámci profesní orientace  

- vede žáka k rozvoji estetického vnímání 

 

Do předmětu Pracovní výchova na 2. stupni jsou začleněny tematické okruhy průřezových 

témat:  

- Osobnostní a sociální výchova (Osobnostní rozvoj - Rozvoj schopností poznávání, 

Sebepoznání a sebepojetí, Seberegulace a sebeorganizace, Sociální rozvoj - Poznávací 

schopnosti, Komunikace, Mezilidské vztahy, Spolupráce a soutěživost, Morální rozvoj - 

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, Hodnoty, postoje, praktická etika) 

- Multikulturní výchova (Lidské vztahy, Kulturní rozdíly) 

- Environmentální výchova (Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah 

člověka k prostředí, Základní podmínky života) 

 

 
Etická výchova 

 

Charakteristika předmětu - 1.stupeň  

 

Obsahové, časové a organizační vymezení 
Etická výchova je zařazena do výchovně vzdělávacího procesu žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami v základní škole speciální jako povinný předmět. Etická výchova na 

1.stupni vede k upevňování základních forem slušné komunikace, dodržování vhodného 

chování a eliminaci chování nevhodného. Zároveň posiluje vědomí žáků o důležitosti 

sociálních vztahů v rodině i ve škole.   

 

Časová dotace vyučovacích hodin v ročnících: 

4.r., 5.r., 6.r.  - 1 hodina týdně (45 min.) z disponibilní časové dotace 

Vyučování probíhá v kmenové třídě, ale dle nácvikových situací může probíhat  i v širším 

sociálním prostředí. 

 

Cíl: 
Vzdělávání v předmětu Etická výchova vede žáky na 1. stupni: 

-    k rozvoji komunikace a mezilidských vztahů 

-    k nácviku a rozvíjení sociálních dovedností  

-    k řešení problémů  
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-    k učení rozlišit kladné emoce od záporných 

-    ke zdravé soutěživosti, sebeovládání 

-    k prosociálnímu chování - pomoc, darování, dělení se, spolupráce, přátelství 

-    k sebehodnocení 

Etická výchova a její obsah úzce prolíná celým výchovně vzdělávacím procesem. Je nedílnou 

součástí všech předmětů. 

Z průřezových témat jsou integrovány okruhy: 

-    Osobnostní a sociální výchova 

-    Multikulturní výchova 

-    Environmentální výchova 
 

Výchovné a vzdělávací strategie, které v tomto předmětu směřují k utváření 
a rozvíjení klíčových kompetencí:  
 

Kompetence k učení 
-        učitel rozvíjí u žáka schopnost uvědomit si důsledky svého chování a jednání 

-        učitel podporuje u žáka snahu získávat nové informace a dovednosti 

-    učitel vede žáka k naslouchání názorů a postojů jiných a vhodně na ně reagovat  

Kompetence k řešení problémů 
-        učitel předkládá žákovi náměty a materiál k vyhledávání, zjišťování daných informací 

-        učitel vede žáka k rozpoznání problému a k hledání možností jeho řešení 

Kompetence komunikativní 
-        učitel vede žáka ke správným způsobům každodenní vzájemné komunikace 

Kompetence sociální a personální 
-        učitel umožňuje žákovi navazovat a rozvíjet uspokojivé vztahy 

-        učitel vede žáka ke správné spolupráci a k respektování pravidel ve skupince 

-        učitel vede žáka k toleranci a pochopení potřeb druhých 

-        učitel vede žáka k ovládání vlastního chování 

-        učitel rozvíjí u žáka schopnost vcítit se do situací ostatních 

Kompetence občanské 
-        učitel vede žáka k objektivnímu sebehodnocení a hodnocení ostatn  
Kompetence pracovní 
-        učitel vytváří žákovi prostor  pro pracovní aktivity 

-        učitel vede žáka ke kladnému vnímání a ohodnocení práce jiných. 

 

Etická výchova 

 

Charakteristika předmětu - 2.stupeň  

 

Obsahové, časové a organizační vymezení 
Předmět Etická výchova u žáků na druhém stupni podporuje udržování kladných vzájemných 

vztahů, vede žáky k tvořivému řešení každodenních problémů, k formulaci svých názorů a 

postojů, ke zvládání agresivity a k sebeovládání. 

Etická výchova dále rozvíjí sociální dovednosti, které jsou zaměřeny nejen na vlastní 

prospěch, ale také na prospěch jiných lidí a celé společnosti. Upevňuje správné způsoby 

komunikace, respekt k názorům a přesvědčení jiných lidí. 

Etická výchova je samostatný předmět.  

     

Časová dotace vyučovacích hodin v ročnících: 

7.r., 8.r., 9.r.,10.r.  - 1 hodina týdně  
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Vyučování probíhá v kmenové třídě, ale dle výukových praktických  situací může probíhat  i 

v širším sociálním prostředí. 

Vyučovací jednotkou je vyučovací hodina (45min.). 

 

Etická výchova a její obsah úzce prolíná celým výchovně vzdělávacím procesem. Je nedílnou 

součástí všech předmětů. 

Cíl: 
Vzdělávání v předmětu Etická výchova vede žáky na 2. stupni: 

-    k navazování a udržování kladných vzájemných vztahů 

-    k rozvoji komunikace 

-    k poznávání svých práv a povinností 

-    k rozvoji odpovědnosti za své chování 

-    k vnímání emocí a prožitků svých i jiných 

-    k získávání sebedůvěry 

  

Z průřezových témat jsou integrovány okruhy: 

-    Osobnostní a sociální výchova 

-    Multikulturní výchova 

-    Environmentální výchova 

Kompetence k učení 
-    učitel rozvíjí u žáka schopnost uvědomit si důsledky svého chování a jednání 

-    učitel podporuje u žáka snahu získávat nové informace a dovednosti 

-    učitel vede žáka k naslouchání názorů a postojů jiných a vhodně na ně reagovat 

Kompetence k řešení problémů 
-    učitel předkládá žákovi náměty a materiál k vyhledávání, zjišťování daných informací 

-    učitel vede žáka k rozpoznání problému a k hledání možností jeho řešení 

Kompetence komunikativní 
-    učitel vede žáka ke správným způsobům každodenní vzájemné komunikace 

Kompetence sociální a personální 
-    učitel umožňuje žákovi navazovat a rozvíjet uspokojivé vztah 

-    učitel vede žáka ke správné spolupráci a k respektování pravidel ve skupince 

-    učitel vede žáka k toleranci a pochopení potřeb druhých 

-    učitel vede žáka k ovládání vlastního chování 

-    učitel rozvíjí u žáka schopnost vcítit se do situací ostatních 

Kompetence občanské 
-    učitel vede žáka k objektivnímu sebehodnocení a hodnocení ostatních 

 

 

Rehabilitační plavání (nepovinný předmět) 

 

Charakteristika předmětu -   1.  stupeň 

 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

Rehabilitační plavání je formou ZdrTv, do které jsou zařazováni žáci s kombinovaným 

postižením (mentálním postižením a dalším zdravotním postižením - tělesným, zrakovým, 

sluchovým a autismem). 

Rozsah a časové vymezení rehabilitačního plavání je upraveno podle individuálních potřeb a 

zdravotního stavu žáků. 

 

Cíl 
- získat důvěru a jistotu ve vodě 

- zlepšovat kloubní pohyblivost a rozsah pohybu  
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- zlepšit ekonomiku a funkci dýchání 

- zlepšit rozvoj termoregulačních schopností 

- otužovat organismus 

- rozvíjet sebeobslužné činnosti 

- zvládnout jednoduché pohybové hry ve vodě 

- zvládat základní prvky plaveckého stylu  

 

Výchovné a vzdělávací strategie, které v tomto předmětu směřují k utváření 
a rozvíjení klíčových kompetencí:  
 

Kompetence k učení  

Žák podle svých individuálních možností a schopností: 

- Zvládá pohybové aktivity a základy plaveckých stylů 

- Snaží se o koncentraci na cvičební aktivity ve vodě 

- Chápe pochvalu jako motivaci k dalšímu cvičení, spolupráci a zájmu o nové poznatky 

 

Učitel: 

- Používá vhodné metody s přihlédnutím na stupeň a druh postižení žáka 

- Vede žáky k poznání vlastního zdravotního oslabení a pochopení důležitosti cvičení 

a pohybu ve vodě 

- Vede žáka k soustředění a koncentraci na průpravná cvičení 

- Vede žáka k sebehodnocení a sebekontrole 

 

Kompetence k řešení problémů 

Žák podle svých individuálních možností a schopností: 

- Překonává problémy přiměřeně ke svým možnostem 

- Provede samostatně opakující se pohybové činnosti na základě nápodoby  

 

Učitel: 

- Navozuje u žáka pocit důvěry, pocit, že se může svěřit 

- Vede žáka k řešení známé a opakující se pohybové činnosti na základě nápodoby 

a vlastních zkušeností 

 

Kompetence komunikativní 

Žák podle svých individuálních možností a schopností: 

- Komunikuje s druhými lidmi přiměřeně svým schopnostem 

- Rozumí pokynům při pobytu ve vodě a reaguje na ně podle svých možností 

Učitel: 

- Používá srozumitelné pokyny a dbá na přiměřenou odpověď 

- Vede žáka k vyjadřování svých pocitů, prožitků doprovázených pohybovou aktivitu 

 

Kompetence personální a sociální 

Žák podle svých individuálních možností a schopností: 

- Uplatňuje základní návyky společenského chování 

- Uvědomuje si rizika vlastního ohrožení v nebezpečných situacích 

 

Učitel: 

- Motivuje žáka k žádoucímu chování a respektování pravidel  

- Posiluje sebevědomí žáka a vyhledává jeho kladné vlastnosti 

- Rozvíjí u žáka vnímání vlastní osoby, sebehodnocení, sebedůvěru 

- Umožňuje žákovi prožitek spokojenosti z úspěchu 
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Kompetence občanské 

Žák podle svých individuálních možností a schopností: 

- Chrání své zdraví, dodržuje naučené stereotypy chování zdravého životního stylu 

 

Učitel: 

- Respektuje individualitu každého žáka 

- Vede žáka k ochraně svého zdraví a bezpečnosti v prostředí bazénu 

 

Kompetence pracovní  

Žák podle svých individuálních možností a schopností: 

- Má osvojeny hygienické návyky, zvládá sebeobsluhu podle svých možností 

- Soustředí se na pohybovou činnost a je schopen vytrvat při jejím plnění 

 

Učitel: 

- Podporuje dodržování hygienických návyků 

- Vede žáka k samostatnosti v sebeobsluze 

- Upevňuje u žáků dodržování zásad bezpečnosti 

 

Do předmětu Rehabilitační plavání na 1. stupni jsou začleněny tematické okruhy průřezových 

témat:  

- Osobnostní a sociální výchova (Osobnostní rozvoj - Rozvoj schopností poznávání, 

Sociální rozvoj – Mezilidské vztahy, Komunikace)  

  

 

                              

Rehabilitační plavání (nepovinný předmět) 

 

Charakteristika předmětu – 2. stupeň 

 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

Rehabilitační plavání je formou ZdrTV, do které jsou zařazováni žáci s kombinovaným 

postižením (mentálním postižením a dalším zdravotním postižením - tělesným, zrakovým, 

sluchovým a autismem). 

Rozsah a časové vymezení rehabilitačního plavání je upraveno podle individuálních potřeb a 

zdravotního stavu žáků. 

 

Cíl 
- zlepšovat kloubní pohyblivost a rozsah pohybu  

- zlepšit ekonomiku a funkci dýchání 

- zlepšit rozvoj termoregulačních schopností 

- otužovat organismus 

- rozvíjet plavecké dovednosti - kraulové způsoby (kraul, znak) 

 

Výchovné a vzdělávací strategie, které v tomto předmětu směřují k utváření 
a rozvíjení klíčových kompetencí:  
 

Kompetence k učení  

Žák podle svých individuálních možností a schopností: 

- Zvládá pohybové aktivity a základy plaveckých stylů 

- Snaží se o koncentraci na cvičební aktivity ve vodě 

- Chápe pochvalu jako motivaci k dalšímu cvičení, spolupráci a zájmu o nové poznatky 
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Učitel: 

- Používá vhodné metody s přihlédnutím na stupeň a druh postižení žáka 

- Vede žáky k poznání vlastního zdravotního oslabení a pochopení důležitosti cvičení 

a pohybu ve vodě 

- Vede žáka k soustředění a koncentraci na průpravná cvičení 

- Vede žáka k sebehodnocení a sebekontrole 

 

Kompetence k řešení problémů  

Žák podle svých individuálních možností a schopností: 

- Překonává problémy přiměřeně ke svým možnostem 

- Vnímá problémové situace a řeší je s pomocí naučených stereotypů 

- Provede samostatně opakující se pohybové činnosti na základě nápodoby  

 

Učitel: 

- Navozuje u žáka pocit důvěry, pocit, že se může svěřit 

- Vede žáka k řešení známé a opakující se pohybové činnosti na základě nápodoby 

a vlastních zkušeností 

Kompetence komunikativní  

Žák podle svých individuálních možností a schopností: 

- Komunikuje s druhými lidmi přiměřeně svým schopnostem 

- Rozumí pokynům při pobytu ve vodě a reaguje na ně podle svých možností 

Učitel: 

- Používá srozumitelné pokyny a dbá na přiměřenou odpověď 

- Vede žáka k vyjadřování svých pocitů, prožitků doprovázených pohybovou aktivitu 

 

Kompetence personální a sociální  

Žák podle svých individuálních možností a schopností: 

- Uplatňuje základní návyky společenského chování 

- Uvědomuje si rizika vlastního ohrožení v nebezpečných situacích 

 

Učitel: 

- Motivuje žáka k žádoucímu chování a respektování pravidel  

- Posiluje sebevědomí žáka a vyhledává jeho kladné vlastnosti 

- Rozvíjí u žáka vnímání vlastní osoby, sebehodnocení, sebedůvěru 

- Umožňuje žákovi prožitek spokojenosti z úspěchu 

 

Kompetence občanské  

Žák podle svých individuálních možností a schopností: 

- Chrání své zdraví, dodržuje naučené stereotypy chování zdravého životního stylu 

 

Učitel: 

- Respektuje individualitu každého žáka 

- Vede žáka k ochraně svého zdraví a bezpečnosti v prostředí bazénu 

 

Kompetence pracovní  

Žák podle svých individuálních možností a schopností: 

- Má osvojeny hygienické návyky, zvládá sebeobsluhu podle svých možností 

- Soustředí se na pohybovou činnost a je schopen vytrvat při jejím plnění 

 

Učitel: 
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- Podporuje dodržování hygienických návyků 

- Upevňuje u žáků dodržování zásad bezpečnosti 

 

Do předmětu rehabilitační plavání na 2. stupni jsou začleněny tematické okruhy průřezových 

témat:  

- Osobnostní a sociální výchova (Osobnostní rozvoj - Sebepoznání a sebepojetí, 

Sociální rozvoj -  Mezilidské vztahy, Komunikace)                              

 

 

Zdravotní tělesná výchova (nepovinný předmět) 
 

Charakteristika předmětu – 1. stupeň 

 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

Zdravotní tělesná výchova jako nepovinný předmět je doporučena žákům s těžší formou 

tělesného postižení, které vyžaduje zvýšenou péči ve smyslu nápravy a korekce zdravotního 

oslabení. Rozsah a časová dotace je dána dle individuálních potřeb žáků a možností školy. 

Obsah předmětu je úzce vymezen specifikami postižení žáka. 

 

Cíl 

- uvolnit svalové kontraktury 

- Protáhnout a posílit jednotlivé svalové skupiny 

- Působit na zmírnění svalové nerovnováhy 

- Zlepšit svalovou sílu, rychlost, obratnost, vytrvalost a rovnováhu 

 

Výchovné a vzdělávací strategie, které v tomto předmětu směřují k utváření 
a rozvíjení klíčových kompetencí:  
 

Kompetence k učení  

Žák podle svých individuálních možností a schopností: 

- Dodržuje návykové stereotypy učení, snaží se o koncentraci na cvičení 

- Chápe pochvalu jako motivaci k dalšímu učení 

- Uplatňuje získané pohybové dovednosti v praktických činnostech 

- Napodobí a provede požadovaný pohyb 

- Poznává vlastní zdravotní oslabení a chápe důležitost pohybu jako nedílné součásti jeho 

života 

Učitel: 

- Používá vhodné metody s přihlédnutím na stupeň a druh postižení žáka 

- Upevňuje u žáka porozumění používaných tělovýchovných termínů a pojmů 

- Vede žáka k soustředění a koncentraci k učení 

- Vede žáka k prezentaci svých dovedností 

- Vede žáka k sebehodnocení a sebekontrole 

 

Kompetence k řešení problémů  

Žák podle svých individuálních možností a schopností: 

- Překonává problémy přiměřeně ke svým možnostem 

- Vnímá problémové situace a řeší je s pomocí naučených stereotypů 

- Provede samostatně opakující se pohybové činnosti na základě nápodoby  

- Zvládá samostatně postupy při řešení sebeobslužných činností 
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Učitel: 

- Vede žáka k řešení známé a opakující se pohybové činnosti na základě nápodoby 

- Pomáhá žákovi k vyřešení jednoduchého problému 

 

Kompetence komunikativní  

Žák podle svých individuálních možností a schopností: 

- Komunikuje s druhými lidmi přiměřeně svým schopnostem 

- Rozumí jednoduchým pokynům při cvičení a reaguje na ně podle svých možností 

- Chápe jednoduché, běžně užívané pohybové názvosloví 

- Vyjadřuje své pocity, prožitky a nálady vhodným způsobem 

Učitel: 

- Podporuje všestrannou komunikaci řízeným rozhovorem, formou dramatizace, navozuje 

oční kontakt 

- Používá jednoduché a srozumitelné pokyny a dbá na přiměřenou odpověď 

- Vede žáka k vyjadřování svých pocitů a prožitků doprovázených pohybovou aktivitou 

 

Kompetence personální a sociální  

Žák podle svých individuálních možností a schopností: 

- Dodržuje vztahy mezi vrstevníky 

- Podílí se na jednoduchých sociálních aktivitách (skupinové cvičení) 

- Spolupracuje a respektuje práci vlastní i druhých 

 

Učitel: 

- Motivuje žáka k žádoucímu chování a respektování pravidel  

- Posiluje sebevědomí žáka vyzvedáváním jeho kladných vlastností 

- Rozvíjí u žáka vnímání vlastní osoby, sebehodnocení, sebedůvěru 

- Umožňuje žákovi prožitek spokojenosti a úspěchu ze cvičení 

 

Kompetence občanské 

Žák podle svých individuálních možností a schopností 

- Osvojuje si pohybové návyky a dovednosti k zapojení se do společnosti  

 

Učitel: 

- Respektuje individualitu každého žáka 

- Vede žáka k ochraně svého zdraví 

 

Kompetence pracovní  

Žák podle svých individuálních možností a schopností: 

- Má osvojeny hygienické návyky, zvládá sebeobsluhu podle svých možností 

 

Učitel: 

- vede k osvojování hygienických návyků 

- vede ke zvládání sebeobsluhy podle svých možností 

- rozvíjí pohybové dovednosti pro praktické činnosti 

 

Do předmětu zdravotní tělesná výchova na 1. stupni jsou začleněny tematické okruhy  

průřezových témat:  

- Osobnostní a sociální výchova (Osobnostní rozvoj - Rozvoj schopností poznávání, 

Sociální rozvoj - Mezilidské vztahy, Komunikace) 
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Zdravotní tělesná výchova (nepovinný předmět) 
 

Charakteristika předmětu - 2. stupeň 

 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

Zdravotní tělesná výchova jako nepovinný předmět je doporučena žákům s těžší formou 

tělesného postižení, které vyžaduje zvýšenou péči ve smyslu nápravy a korekce zdravotního 

oslabení. Rozsah a časová dotace je dána dle individuálních potřeb žáků a možností školy. 

Obsah předmětu je úzce vymezen specifikami postižení žáka. 

 

Cíl 
- uvolnit svalové kontraktury 

- Protáhnout a posílit jednotlivé svalové skupiny 

- Působit na zmírnění svalové nerovnováhy 

- Zlepšit svalovou sílu, rychlost, obratnost, vytrvalost a rovnováhy 

 

Výchovné a vzdělávací strategie, které v tomto předmětu směřují k utváření 
a rozvíjení klíčových kompetencí:  
 

Kompetence k učení  

Žák podle svých individuálních možností a schopností: 

- Dodržuje návykové stereotypy učení, snaží se o koncentraci na cvičení 

- Ovládá základní pohybové činnosti s ohledem na své postižení  

- Chápe pochvalu jako motivaci k dalšímu učení 

- Ovládá základy pohybového názvosloví 

- Uplatňuje získané pohybové dovednosti v praktických činnostech 

- Poznává vlastní zdravotní oslabení a chápe důležitost pohybu jako nedílné součásti jeho 

života 

Učitel: 

- Používá vhodné metody s přihlédnutím na stupeň a druh postižení žáka 

- Upevňuje u žáka porozumění používaných tělovýchovných termínů a pojmů 

- Vede žáka k soustředění a koncentraci k učení 

- Vede žáka k prezentaci svých dovedností 

- Vede žáka k sebehodnocení a sebekontrole 

 

Kompetence k řešení problémů  

Žák podle svých individuálních možností a schopností: 

- Překonává problémy přiměřeně ke svým možnostem 

- Vnímá problémové situace a řeší je s pomocí naučených stereotypů 

- Provede samostatně opakující se pohybové činnosti na základě nápodoby  

 

Učitel: 

- Vede žáka k práci s chybou  

- Rozvíjí u žáka schopnost vyhodnotit problém a požádat o pomoc druhou osobu 

- Pomáhá žákovi k vyřešení jednoduchého problému 

 

Kompetence komunikativní 

Žák podle svých individuálních možností a schopností: 
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- Komunikuje s druhými lidmi přiměřeně svým schopnostem 

- Rozumí pokynům při cvičení a reaguje na ně podle svých možností 

- Používá běžně užívané pohybové názvosloví 

Učitel: 

- Podporuje všestrannou komunikaci řízeným rozhovorem, formou dramatizace 

- Používá srozumitelné pokyny a dbá na přiměřenou odpověď 

- Vede žáka k vyjadřování svých pocitů, prožitků doprovázených pohybovou aktivitu 

Kompetence personální a sociální 

Žák podle svých individuálních možností a schopností: 

- Uplatňuje základní návyky společenského chování 

- Uvědomuje si rizika vlastního ohrožení v nebezpečných situacích 

 

Učitel: 

- motivuje žáka k žádoucímu chování a respektování pravidel  

- posiluje sebevědomí žáka a vyhledává jeho kladné vlastnosti 

- rozvíjí u žáka vnímání vlastní osoby, sebehodnocení, sebedůvěru 

- umožňuje žákovi prožitek spokojenosti z úspěchu 

 

Kompetence občanské 

Žák podle svých individuálních možností a schopností: 

- Osvojuje si pohybové návyky a dovednosti k zapojení se do společnosti  

- Chrání své zdraví, dodržuje naučené stereotypy chování zdravého životního stylu 

Učitel: 

- Respektuje individualitu každého žáka 

- Vede žáka k ochraně svého zdraví 

 

Kompetence pracovní  

Žák podle svých individuálních možností a schopností: 

- Má osvojeny hygienické návyky, zvládá sebeobsluhu podle svých možností 

- Soustředí se na pohybovou činnost a je schopen vytrvat při jejím plnění 

- Přijímá posouzení výsledků své práce 

- Uplatňuje získané pohybové dovednosti při profesní orientaci 

 

Učitel: 

- Motivuje žáka k zařazení pohybových činností a aktivit do jeho životního stylu 

- Rozvíjí pohybové dovednosti pro praktické činnosti 

 

Do předmětu Zdravotní tělesná výchova na 2. stupni jsou začleněny tematické okruhy 

průřezových témat :  

- Osobnostní a sociální výchova (Osobnostní rozvoj - Rozvoj schopností poznávání, 

Sebepoznání a sebepojetí, Sociální rozvoj – Mezilidské vztahy, Komunikace) 

 

 

Hudebně pohybová výchova – nepovinný předmět 

 

Charakteristika předmětu  

 

Obsahové, časové a organizační vymezení 
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Hudebně pohybová výchova je vyučována jako nepovinný předmět. Obsahově vychází 

z edukační muzikoterapie. Je to plánovaný, cíleně řízený proces vzájemného působení, který 

využívá zvuku a hudby, je založený na odhadnutí a ocenění individuality specifických potřeb 

žáků, jejich sil a slabostí. Obsahem je zpěv, hra na hudební nástroj, poslech hudby, pohyb 

při hudbě, vlastní tvorba zvuků a hudby, diskuze o prožitcích spojených s hudbou. 

Prostřednictvím hudebně pohybových činností dochází k podpoře a rozvoji motorických 

funkcí, smyslového vnímání, emočního reagování, rozumových funkcí, komunikačních 

a sociálních dovedností. Techniky a postupy muzikoterapie je možné využívat i v ostatních 

předmětech.  

 

Indikace edukační muzikoterapie: 
- mentální retardace 

- duševní poruchy (psychózy, neurózy) 

- autismus a jiné pervazivní vývojové poruchy 

- Downův syndrom 

- tělesná postižení – DMO 

- sensorická postižení – zrakové, sluchové 

- onkologická onemocnění 

- poruchy komunikace 

- poruchy chování  

- ADHD 

 

Hudebně pohybová výchova je vyučována u žáků 1. - 10. ročníku jednu hodinu týdně 

(45 minut). Vyučování probíhá individuálně nebo ve skupinách. Do předmětu jsou žáci 

zařazeni na základě doporučení muzikoterapeuta a se souhlasem zákonných zástupců. Výuka 

probíhá ve třídě. Hudebně pohybová výchova je vyučována kvalifikovaným a kompetentním 

muzikoterapeutem ve spolupráci s dalším pedagogem.  

Žáci jsou hodnoceni podle individuálních pokroků v předmětu. 

 

Cíl  
V předmětu hudebně pohybová výchova jsou žáci vedeni k: 

- rozvíjení individuálních schopností (rozvoj narušeného sensorického vnímání, zlepšení 

koncentrace a rozvoj záměrné pozornosti, zlepšení sociálních interakcí s druhými, 

zlepšení schopnosti komunikovat – reedukace narušených funkcí) 

- napodobování různých hudebních a nehudebních zvuků 

- zvládání hry na tělo (zlepšení jemné a hrubé motoriky, rozvíjení citlivosti a taktilního 

vnímání, cílená pohybová aktivizace, podpora zvětšení rozsahu pohybu a zvýšení svalové 

síly) 

- soustředění na poslech krátkých skladeb a relaxační hudby (kontrola impulsivního 

jednání a agresivity, relaxace, zvládání zátěže) 

 

Výchovné a vzdělávací strategie, které v tomto předmětu směřují k utváření 
a rozvíjení klíčových kompetencí:  
 

Kompetence k učení 

Žák dle svých individuálních možností:  

- používá učební pomůcky a učební materiály 

- dodržuje návykové stereotypy učení, snaží se koncentrovat na učení 

- chápe pochvalu jako motivaci k dalšímu učení, má zájem o získání nových poznatků 

- uplatňuje získané zkušenosti v praktických situacích 

 

Učitel: 
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- zaměřuje se na práci s pomůckami a materiály 

- nabízí zajímavé hudební činnosti a často je střídá 

- pomáhá žákovi slovními a obrázkovými návody plnit jednoduché pracovní činnosti 

- vede žáka k soustředění a koncentraci k učení 

- vede žáka k  prezentaci svých dovedností 

- vhodně motivuje a hodnotí žáka v krátkých intervalech 

- vede žáka k sebehodnocení a sebekontrole 

- vytváří modelové situace z praktického života, kde si žák hravou formou procvičuje 

a upevňuje získané zkušenosti 

- vede žáka k ověření a použití naučených dovedností 

 

Kompetence k řešení problémů 

Žák dle svých individuálních možností: 

- překonává problémy přiměřeně ke svým možnostem  

- řeší známé a opakující se situace na základě nápodoby a vlastních zkušeností 

- nenechá se při řešení problémů odradit nezdarem 

- ví, na koho se může obrátit o pomoc při řešení problémů 

 

Učitel: 

- podněcuje žáka k samostatnému vyřešení úkolu 

- motivuje žáka k řešení jednoduchých problémů praktického života 

- předkládá žákovi osvědčené metody a postupy 

- vede žáka k toleranci jiných názorů a jiných přístupů k řešení problému 

- navozuje u žáka pocit důvěry, pocit, že se může svěřit 

 

Kompetence komunikativní 

Žák dle svých individuálních možností:  

- komunikuje s druhými lidmi přiměřeně svým schopnostem 

- vyjadřuje své pocity, prožitky a nálady vhodným způsobem 

- vyjadřuje své názory a postoje, vhodnou formou obhajuje svůj názor 

- využívá pro komunikaci běžné informační a komunikační prostředky 

 

Učitel: 

- vede žáka k projevu v rámci jeho individuálních možností a schopností  

- zařazuje do výuky skupinovou a týmovou spolupráci 

- navozuje komunikaci řízeným dialogem 

- vede žáka k vyjádření pocitu, nálady, prožitku  

- umožňuje žákovi vyjádřit svůj názor 

- zapojuje žáka do dramatizace  

- dává prostor pro názor žáka, naslouchá mu 

- vede žáka k naslouchání druhé osobě 

- podporuje jakoukoliv formu komunikace 

 

Kompetence sociální a personální 
Žák dle svých individuálních možností:  

- má základní představu o vztazích mezi lidmi 

- podílí se na jednoduchých sociálních aktivitách 

- navazuje a dodržuje vztahy s vrstevníky, respektuje druhé lidi 

- poukazuje získanou sebedůvěru při vystupování v neznámém prostředí 

 

Učitel: 

- umožňuje žákovi spolupodílet se na vytváření pravidel vzájemného soužití a respektování 
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- napomáhá žákovi navazovat vztahy ve třídě, ve škole 

- rozvíjí kladné vztahy mezi žáky 

- podporuje vztahy mezi žákem a učitelem  

- umožňuje žákovi prožitek spokojenosti a úspěchu 

- podporuje u žáka kamarádské vztahy s vrstevníky a sociální cítění při různých aktivitách  

Kompetence občanské 

Žák dle svých individuálních možností:  

- dodržuje základní společenské normy a pravidla soužití 

  

Učitel: 

- vedeme žáka k uvědomování si vlastní chyby, poučení z ní a případné omluvě 

- zajišťujeme praktický nácvik dodržování pravidel soužití na akcích školy i mimo školní 

budovu 

 

Kompetence pracovní 

Žák dle svých individuálních možností:  

- zvládá základní pracovní dovednosti, operace a postupy, podle instrukcí plní zadané 

jednoduché úkoly 

 

Učitel: 

- seznamuje žáka s pracovními nástroji a materiály a s jejich použitím při výrobě 

jednoduchého nástroje 

- napomáhá žákovi s plněním jednoduchého úkolu 
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5.1.2 Vzdělávací obsahy vyučovacích předmětů 

 

Vzdělávací oblast: Jazyková komunikace       

Vyučovací předmět:  Čtení   

Stupeň: I. 

Období: 1. (ročník 1. - 3.)                        

 

 

Očekávané výstupy - 1. období:  

žák by měl: 

- dbát na správnou výslovnost, tempo řeči a pravidelné dýchání 

- číst slabiky, dvojslabičná slova, skládá slova ze slabik 

- tvořit věty podle obrázků 

- orientovat se na stránce i řádku 

- chápat obsah krátkých vět doplněných obrázkem 

 

Učivo:  

- naslouchání - koncentrační cvičení, poslech pohádek, veršů a říkadel 

- seznámení s leporely, knihami, motivace ke čtení, čtení obrázků v řádku, orientace 

na stránce, tvoření vět k obrázkům, chápání obsahu vět 

- čtení analyticko - syntetické činnosti nebo alternativní způsoby čtení 

- diferenciační cvičení pro rozvoj zrakového a sluchového vnímání 

- vyvození hlásky a písmene pomocí říkanky a obrázků 

- hláska a písmeno a, A, i, I, e, E ve funkci spojky mezi obrázky 

- hláska a písmeno m, M, v, V a jejich slabiky, čtení dvouslabičných slov 

- hláska a písmeno o, O, u, U, l, L slabiky s těmito písmeny 

- čtení krátkých vět doplněný obrázkem 

- čtení psacích písmen a psaných slabik 

- dělení slov na slabiky s užitím říkadel a rozpočitadel 

- dramatizování 

 

Mezipředmětové vztahy:  

Hudební výchova - rytmizace, říkanky, rozpočitadla 

Věcné učení - čtení obrázků s pojmy les, pole, zvířata 

Pracovní výchova a Výtvarná výchova - modelování písmen, vybarvování písmen abecedy, 

malování písmen nebo malování z obsahu říkanek k písmenům 

Řečová výchova - výslovnost hlásek, říkadla, alternativní forma dorozumívání 

 

Do předmětu Čtení jsou začleněny tematické okruhy průřezových témat:  

- Osobnostní a sociální výchova (Osobnostní rozvoj - Rozvoj schopností poznávání, 

Psychohygiena, Sociální rozvoj - Poznávací schopnosti, Komunikace) 

- Multikulturní výchova (Lidské vztahy) 

 

 

Vzdělávací oblast: Jazyková komunikace       

Vyučovací předmět:  Čtení   

Stupeň: I. 

Období: 2. (ročník 4. - 6.)                        

 

Očekávané výstupy - 2. období:  

Žák by měl: 
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- zvládat čtení probraných tiskacích i psacích písmen 

- rozlišit stejně znějící slova různého významu 

- umět reprodukovat krátký text podle ilustrací a návodných otázek 

- orientovat se ve větě 

- číst s porozuměním jednoduché věty 

- přednášet krátké říkanky a básničky 

 

Učivo: 

- upevňování čtení slov zvládnutých v I období, čtení jednoslabičných slov s uzavřenou 

slabikou (mám, sám, tam) 

- osvojování a upevňování hlásek a písmen t, T, y, Y, s, S, j, J, p, P, n, N, š, Š, d, D, z, Z, k, 

K 

- čtení dvouslabičných a tříslabičných slov s otevřenými slabikami 

- čtení zavřených slabik a dvouslabičných slov, která mají zavřenou slabiku na konci 

- čtení vět a jejich porozumění 

- postupné osvojování hlásek a písmen b, B, c, C, r, R, č, Č, h, H, ou, au, ž, Ž 

- čtení dvouslabičných slov s otevřenými i uzavřenými slabikami na konci 

- plynulé čtení slabik, slov a snadných vět s porozuměním 

- orientování se ve větě tichým čtením 

- seznamování s literaturou a časopisy pro děti, poslech vyprávění 

 

Mezipředmětové vztahy:  

Hudební výchova - rytmizace, říkanky, rozpočitadla 

Věcné učení - čtení obrázků s pojmy rodinní příslušníci, vazby mezi nimi 

Pracovní výchova a Výtvarná výchova - modelování písmen, vybarvování písmen abecedy, 

malování písmen nebo malování z obsahu říkanek k písmenům 

Řečová výchova - výslovnost hlásek, říkadla, alternativní formy dorozumívání 

 

Do předmětu Čtení na 1. stupni jsou začleněny tematické okruhy průřezových témat:  

- Osobnostní a sociální výchova (Osobnostní rozvoj - Rozvoj schopností poznávání, 

Sebepoznání a sebepojetí, Seberegulace a sebeorganizace, Psychohygiena, Sociální 

rozvoj - Poznávací schopnosti, Mezilidské vztahy, Komunikace, Spolupráce a 

soutěživost, Morální rozvoj - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti) 

- Multikulturní výchova (Lidské vztahy) 

- Environmentální výchova (Ekosystémy, Vztah člověka k prostředí) 

 

 

 

Vzdělávací oblast: Jazyková komunikace       

Vyučovací předmět:  Čtení   

Stupeň: II. (ročník 7. - 10.)                   

 

Očekávané výstupy na 2. stupni:  

Žák by měl: 

- číst všechna tiskací a psací písmena 

- zvládat čtení krátkého jednoduchého textu 

- orientovat se ve čteném textu 

- zapamatovat si obsah přečteného textu a umět reprodukovat snadný krátký text 

- přednášet říkanky a básničky 

- získat pozitivní vztah k literatuře 

- orientovat se v jednoduchých návodech podle obrázků  
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Učivo:  

- postupné osvojování a upevňování hlásek a písmen f, F, g, G, ř, Ř, ch, Ch 

- čtení slov se souhláskovými skupinami v různé obtížnosti a slov se skupinami di, ti, ni, 

dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě 

- čtení slov, vět a obsahově přiměřených textů 

- čtení dětských knih, leporel, kalendářů, reklamních textů 

- učení zpaměti básniček 

- dramatizování pohádky, povídky 

- čtení obrázkových knih – encyklopedické povahy 

- čtení časopisů a denního tisku 

- čtení návodů k různým činnostem a návodů k použití na obalech výrobků 

- čtení mapy, plánů města 

- čtení básniček, pohádek  

 

Mezipředmětové vztahy:  

Hudební výchova - rytmizace, melodie 

Přírodověda - čtení textů o přírodě a zvířátkách, o životním prostředí 

Vlastivěda - čtení map 

Pracovní výchova a Výtvarná výchova - modelování písmen, čtení pracovních návodů, 

receptů na vaření  

Informatika - čtení pomocí počítače, vyhledávání pojmů 

Výchova ke zdraví - vyhledávání informací o lidském těle, zdravé výživě, životnímu stylu 

Řečová výchova - výslovnost hlásek, říkadla, alternativní forma dorozumívání 

 

Do předmětu Čtení na 2. stupni jsou začleněny tematické okruhy průřezových témat:  

- Osobnostní a sociální výchova (Osobnostní rozvoj - Rozvoj schopností poznávání, 

Sebepoznání a sebepojetí, Seberegulace a sebeorganizace, Psychohygiena, Sociální 

rozvoj - Poznávací schopnosti, Mezilidské vztahy, Komunikace, Spolupráce a 

soutěživost, Morální rozvoj - Řešení problémů a rozhodovací dovednost, Hodnoty 

postoje praktická etika) 

- Multikulturní výchova (Lidské vztahy, Etnický původ) 

- Environmentální výchova (Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah 

člověka k prostředí) 

 

 

Vzdělávací oblast: Jazyková komunikace       

Vyučovací předmět:  Psaní  

Stupeň: I.  

Období: 1. (ročník 1. - 3.)                        

 

Očekávané výstupy - 1. období:  

Žák by měl: 

- udržovat správně držení psacího náčiní 

- vyvodit písmena podle obrázků 

- odlišovat délky samohlásek 

- psát velká hůlková písmena 

- psát a spojovat písmena a tvořit slabiky 

- zvládat základní hygienické návyky spojené se psaním 

- napsat hůlkovým písmem své jméno 
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Učivo:  

- nácvik správného držení psacího náčiní 

- čmárání, kroužení 

- horní a dolní oblouky oběma směry. Horní a dolní oblouky opakovaně 

- vodorovné čáry zleva doprava 

- svislé čáry zleva doprava 

- svislé a šikmé čáry shora dolů a zdola nahoru 

- smyčky, ovály, vlnovky 

- šikmé čáry na obě strany -  „zuby na pile“ 

- horní a dolní zátrh 

- písmena e, i, m, M, l, u, v (psací abeceda nebo hůlkové písmo) 

- slabiky me, mi 

- postupný nácvik písmen o, O, a, A 

- psaní slabik s procvičenými písmeny se snadnými spojovacími tahy (ma, mu, mo, la, le, 

li, lo, lu) 

- opakování nacvičených prvků s užitím jiné motivace 

 

Mezipředmětové vztahy:  

Hudební výchova - rytmizace, říkanky, rozpočitadla 

Tělesná výchova - procvičování jemné motoriky, míčkování, masírování, držení menších 

tvarů, práce s prsty 

Pracovní výchova a Výtvarná výchova - modelování písmen, vybarvování písmen abecedy, 

malování písmen nebo malování z obsahu říkanek k písmenům 

Řečová výchova - výslovnost hlásek, říkadla, alternativní forma dorozumívání 

 

Do předmětu Psaní na 1. stupni jsou začleněny tematické okruhy průřezových témat:  

- Osobnostní a sociální výchova (Osobnostní rozvoj - Rozvoj schopností poznávání, 

Psychohygiena, Sociální rozvoj - Komunikace) 

 

 

Vzdělávací oblast: Jazyková komunikace       

Vyučovací předmět:  Psaní  

Stupeň: I. 

Období: 2. (ročník 4. - 6.)                        

 

Očekávané výstupy - 2. období:  

Žák by měl: 

- psát písmena, která umí číst 

- opisovat a přepisovat slabiky a jednoduchá slova 

- ovládat psaní hůlkového písma 

- psát písmena a slabiky podle diktátu 

- opsat číslice 

 

Učivo: 

- postupné nacvičování písmen V, t, y, s, j, n 

- psaní slov, která žáci četli v prvním období na 1. stupni (láme, mele) 

- psaní slov typu mám, tam 

- psaní malých písmen, která se žáci učí číst (p, n, š, d, z, k, ž) - pokud píší psací abecedou 

- psaní slabik s nově procvičenými písmeny 

- psaní písmen podle diktátu 
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- psaní malých písmen, která se žáci učí číst (b, c, r, č, h, ou) - pokud píší psací abecedou 

- psaní velkých písmen C, Č, I, N, Ž 

- psaní slov se snadným hláskovým složením 

- opisování a přepisování slabik a slov se snadným hláskovým složením 

- diktát nových písmen a slabik s těmito písmeny 

- psaní slovních spojení 

Mezipředmětové vztahy:  

Hudební výchova - rytmizace, říkanky, rozpočitadla 

Tělesná výchova - procvičování jemné motoriky, míčkování, masírování, držení menších 

tvarů, práce s prsty 

Pracovní výchova a Výtvarná výchova - modelování písmen, vybarvování písmen abecedy, 

malování písmen nebo malování z obsahu říkanek k písmenům 

Řečová výchova - výslovnost hlásek, říkadla, alternativní formy dorozumívání 

 

Do předmětu Psaní na 1. stupni jsou začleněny tematické okruhy průřezových témat:  

- Osobnostní a sociální výchova (Osobnostní rozvoj - Rozvoj schopností poznávání, 

Psychohygiena, Sociální rozvoj - Komunikace) 

 

 

 

 

Vzdělávací oblast: Jazyková komunikace       

Vyučovací předmět:  Psaní   

Stupeň: II. (ročník 7. - 10.)                        

 

Očekávané výstupy na 2. stupni: 

Žák by měl: 

- dbát na čitelný písemný projev 

- psát slabiky a jednoduchá slova i podle diktátu 

- opsat slova a jednoduché věty 

- napsat nebo opsat jednoduché sdělení podle předlohy 

- přepsat krátký jednoduchý text 

- podepsat se psacím písmem 

- napsat nebo opsat běžné písemnosti – adresu, přání, dopis podle vzoru 

- psát číslice i podle nápovědy 

 

Učivo:  

- psaní adresy pohlednice, krátkého dopisu, přání k Vánocům, k svátku, k narozeninám 

- psaní nápisů pod obrázky 

- psaní jednoduchých slov podle diktátu 

- psaní krátkých vět podle diktátu 

- vyplnění jednoduchého dotazníku 

- vedení deníku 

- ovládání klávesnice u počítače, zvládání psaní na klávesnici 

- orientování se v elektronické komunikaci - emailová pošta, vyzvednutí elektronické 

pošty, odepsání v elektronické podobě 

 

Mezipředmětové vztahy:  

Hudební výchova - rytmizace, melodie 

Přírodověda - psaní krátkých textů o přírodě a zvířátkách, o životním prostředí 

Vlastivěda - popis map  
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Pracovní výchova a Výtvarná výchova - modelování písmen, psaní jednoduchých pracovních 

návodů, receptů na vaření  

Informatika - psaní pomocí počítače 

Výchova ke zdraví - psaní o zdravé výživě, životnímu stylu 

Řečová výchova - výslovnost hlásek, říkadla, alternativní forma dorozumívání 

 

Do předmětu Psaní na 2. stupni jsou začleněny tematické okruhy průřezových témat:  

- Osobnostní a sociální výchova (Osobnostní rozvoj - Rozvoj schopností poznávání, 

Sebepoznání a sebepojetí, Seberegulace a sebeorganizace, Psychohygiena, Sociální 

rozvoj - Mezilidské vztahy, Komunikace, Spolupráce a soutěživost, Morální rozvoj - 

Řešení problémů a rozhodovací dovednost) 

- Multikulturní výchova (Lidské vztahy) 

- Environmentální výchova (Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah 

člověka k prostředí) 

 

 

Vzdělávací oblast: Jazyková komunikace       

Vyučovací předmět:  Řečová výchova 

Stupeň: I.      

Období: 1. (ročník 1. - 3.)                        

 

Očekávané výstupy - 1. období:  

Žák by měl: 

- reprodukovat jednoduché říkanky a básničky 

- odpovídat na otázky slovem, větou 

- dokázat se koncentrovat na poslech pohádek a krátkých příběhů 

- popsat jednoduché obrázky 

- reprodukovat krátký text podle otázek 

 

Učivo:  

- gymnastika mluvidel - cvičení jazyka, rtů a čelistí před zrcadlem 

- provádění základních dechových cvičení - správná technika dýchání, hospodaření 

s dechem 

- sluchová cvičení - hry určené pro posilování sluchového vnímání, diferenciace hlásek ve 

slově 

- provádění hlasových cvičení 

- rozvíjení řeči a zvukových prostředků řeči - tempo, melodie 

- rozvíjení fonematického sluchu  

- vyslovování hlásek 

- rozvíjení slovní zásoby - popisování jednoduchého obrázku s využitím slova či věty, 

procvičování adekvátní odpovědi na otázku 

- poslouchání předčítaných jednoduchých krátkých pohádek a příběhů 

- poslouchání jednoduchých pohádek z cd přehrávače 

- rozvíjení komunikace jako prostředku orientace v sociálních situacích - rozlišení způsobů 

zdravení, pojmenovávání a oslovování pracovníků ve škole 

- užívání AAK 

        

Mezipředmětové vztahy:  

Čtení - poslech čteného textu, poznávání písmen, vyslovování 

Psaní - grafomotorická cvičení s říkankami, psaní písmen 

Hudební výchova - rytmizace, říkanky, rozpočitadla 

Věcné učení - čtení a popisování obrázků, příběhy 
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Pracovní výchova a Výtvarná výchova - modelování písmen, vybarvování písmen abecedy, 

malování písmen nebo malování z obsahu říkanek k písmenům 

Tělesná výchova - pohybové hry s říkadly 

 

Do předmětu Řečová výchova na 1. stupni jsou začleněny tematické okruhy průřezových 

témat:  

- Osobnostní a sociální výchova (Osobnostní rozvoj - Rozvoj schopností poznávání, 

Psychohygiena, Sociální rozvoj - Poznávací schopnosti, Komunikace) 

 

- Multikulturní výchova (Lidské vztahy) 

 

 

Vzdělávací oblast: Jazyková komunikace       

Vyučovací předmět:  Řečová výchova  

Stupeň: I.      

Období: 2. (ročník 4. - 6.)                      

 

Očekávané výstupy - 2. období:  

Žák by měl: 

- reprodukovat krátké texty podle jednoduché osnovy 

- vyprávět zhlédnutý filmový nebo divadelní příběh podle návodných otázek 

- vyprávět jednoduchý příběh podle obrázku 

- popsat osoby, předměty podle reálu nebo vyobrazení za pomoci doprovodných otázek 

- domluvit se v běžných situacích 

- zvládat slovní formy společenského styku - pozdrav, prosba, poděkování 

- dramatizovat jednoduchý krátký příběh z oblasti, která je žákům blízká 

 

Učivo: 

- provádění dechových, artikulačních, sluchových cvičení 

- rozvíjení zvukových prostředků (tempo, melodie) 

- stavba věty, tvoření vět 

- pracování s obrázky a texty - rozvíjení slovní zásoby za pomoci doprovodných otázek 

- tvoření odpovědí na otázky 

- provádění hudebně - pohybových činností 

- přednes krátké básničky, říkanky 

- vyprávění s pomocí doprovodných otázek pedagoga 

- vyprávění jednoduché dětské pohádky podle obrázků  

- samostatná reprodukce krátké říkanky či básničky 

- dramatizování jednoduchých říkanek, básniček, příběhů 

- procvičování základních forem společenského styku - zdravení, oslovení, poděkování, 

tykání, vykání 

- rozvíjení a užívání AAK 

 

Mezipředmětové vztahy:  

Čtení - čtení textu, poznávání a vyslovování písmen  

Psaní - provádění grafomotorických cvičení s říkadly, psaní slov 

Věcné učení - čtení obrázků s různou tématikou  

Hudební výchova - rytmizace, říkanky, rozpočitadla  

Pracovní výchova a Výtvarná výchova - modelování písmen, vybarvování písmen abecedy, 

malování písmen nebo malování z obsahu říkanek k písmenům 

Tělesná výchova - pohybové hry 
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Do předmětu Řečová výchova na 1. stupni jsou začleněny tematické okruhy průřezových 

témat:  

- Osobnostní a sociální výchova (Osobnostní rozvoj - Rozvoj schopností poznávání, 

Sebepoznání a sebepojetí, Seberegulace a sebeorganizace, Psychohygiena, Sociální 

rozvoj  - Poznávací schopnosti, Mezilidské vztahy, Komunikace, Spolupráce a 

soutěživost, Morální rozvoj - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti) 

- Multikulturní výchova (Lidské vztahy) 

- Environmentální výchova (Ekosystémy, Vztah člověka k prostředí) 

 

 

 

Vzdělávací oblast: Jazyková komunikace       

Vyučovací předmět:  Řečová výchova 

Stupeň: II. (ročník 7. - 10.)                        

 

Očekávané výstupy: 

Žák by měl: 

- dosáhnout srozumitelného mluveného projevu, širší slovní zásoby, snažit se o zřetelnou 

výslovnost 

 

- používat věty se správnými gramatickými strukturami 

 

- dbát na kulturu mluveného projevu 

 

- komunikovat vhodně v běžných situacích a zvládat základní pravidla komunikace 

 

- popsat děje, jevy a osoby na obrázcích 

 

- vyprávět vlastní zážitky a popsat své pocity 

 

- převyprávět vyslechnutý, přiměřeně náročný příběh, divadelní nebo filmové představení 

 

- dramatizovat jednoduchý příběh nebo pohádku  

 

Učivo:  

- provádění dechových, sluchových, hlasových, artikulačních cvičení - správně dýchání, 

výslovnost, intonace a rytmizace řeči 

- užívání AAK 

- konverzační cvičení – tvoření otázek a odpovědí  

- popisování obrázků, fotografií s využitím jednoduchých vět i souvětí s důrazem 

na správnou a zřetelnou výslovnost 

- dramatizování jednoduchého příběhu či pohádky s využitím zvládnutých základních 

prvků komunikace  

- zdokonalování techniky čtení - hlasité i tiché čtení textu 

- provádění hudebně - pohybových činností 

- posilování základních prvků mluveného projevu - správné dýchání, výslovnost, intonace 

a rytmizace 

- vyprávění vlastních příběhů, zážitků 

- popisování vlastních pocitů 

- reprodukování čtených pohádek, příběhů či říkanek 

- užívání základních komunikačních pravidel, komunikace v běžných situacích - obchod, 

škola, třída, dopravní prostředek apod. 
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- využití osvojených základních pravidel dramatizace 

- dramatizování jednoduchého příběhu bez zásahu učitele 

- používání mimojazykových prostředků řeči - mimika, gesta 

 

Mezipředmětové vztahy:  

Čtení - porozumění čtenému textu, přednes básní, srozumitelné vyjadřování 

Věcné učení - skládání obrázků, textu, popisování situací, komunikace v běžných situacích, 

sdělování prožitků 

Psaní - sdělování dojmů psaným textem 

Hudební výchova - dechová, sluchová, artikulační cvičení, říkadla a písně 

Tělesná výchova - pohybové hry s hudebním doprovodem 

 

Do předmětu Řečová výchova na 2. stupni jsou začleněny tematické okruhy průřezových 

témat:  

- Osobnostní a sociální výchova (Osobnostní rozvoj - Rozvoj schopností poznávání, 

Sebepoznání a sebepojetí, Seberegulace a sebeorganizace, Psychohygiena, Sociální 

rozvoj - Poznávací schopnosti, Mezilidské vztahy, Komunikace, Spolupráce a 

soutěživost, Morální rozvoj - Řešení problémů a rozhodovací dovednost, Hodnoty, 

postoje praktická etika) 

- Multikulturní výchova (Lidské vztahy, Etnický původ) 

- Environmentální výchova (Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah 

člověka k prostředí) 

 

 

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace       

Vyučovací předmět:  Matematika   

Stupeň: I.      

Období: 1. (ročník 1. - 3.)                        

 

Řazení a třídění předmětů 

Očekávané výstupy - 1. období:  

Žák by měl: 

- orientovat se v pojmech všechno - nic, hodně - málo, malý - velký, dlouhý - krátký, stejně 

- více - méně, široký - úzký 

- orientovat se v prostoru - nad, pod, před, za, vedle, na začátku, na konci, nahoře, dole 

- řadit předměty zleva doprava 

- třídit předměty podle velikosti, barev, tvaru, obsahu 

 

Učivo: 

- porovnávání prvků 

- tvoření skupin 

- orientování se a manipulace s předměty v prostoru a na ploše 

- manipulování s předměty 

- řazení a třídění předmětů podle daných vlastností 

- úlohy na orientování se v prostoru 

 

Číslo a početní operace 

Očekávané výstupy - 1. období:  

Žák by měl: 

- číst, psát a používat číslice v oboru do 5, numerace do 10 

- orientovat se v číselné řadě 1 - 10 

- sčítat a odčítat s užitím názoru v oboru do 5 
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- znát matematické pojmy +, -, = a umět je zapsat 

- umět rozklad čísel v oboru do 5 

- psát číslice 1 - 5 i podle diktátu 

 

Učivo: 

- pojem čísla a číslice 1, 2 

- zapisování a čtení číslic 1, 2 

- matematické pojmy +, -, = 

- zapisování matematických pojmů 

- pojem čísla a číslice 3, 4 

- čtení a diktát číslic 1 - 4 

- pojem čísla a číslice 5 

- zapisování dle diktátu, čtení číslic 1 - 5 

- rozkládání čísel v oboru do 5 

- numerace do 10 

- orientování se v číselné řadě 1 - 10, 10 - 1 

- jednoduché úlohy z praktického života 

- počítání s mincemi 1, 2, 5 Kč 

- porovnávání čísel 

 

Závislosti, vztahy a práce s daty 

Očekávané výstupy - 1. období:  

Žák by měl: 

- používat výrazy pod, nad, před, za, nahoře, dole, vpředu, vzadu 

- modelovat jednoduché situace podle pokynů a s využitím pomůcek 

- doplňovat jednoduché tabulky, schémata a posloupnosti čísel v oboru do 10 

- uplatňovat matematické znalosti při manipulaci s drobnými mincemi 

 

Učivo: 

- úlohy na orientaci v prostoru 

- hraní se stavebnicí a pomůckami denní potřeby 

- jednoduché tabulky 

- manipulování s drobnými mincemi 

  

Základy geometrie 

Očekávané výstupy - 1. období:  

Žák by měl: 

- poznat a pojmenovat základní geometrické tvary (čtverec, obdélník, kruh, trojúhelník) 

- rozlišit základní geometrické tvary na různých předmětech 

- porovnat délky různých předmětů, rozlišit kratší - delší 

 

Učivo: 

- základní geometrické tvary (čtverec, obdélník, kruh, trojúhelník) 

- porovnávání délky předmětů, používání pravítka 

 

Mezipředmětové vztahy: 

Výtvarná výchova - kresba šablon - domeček, strom a další, nákresy geometrických tvarů 

Tělesná výchova - pořadová cvičení, hry na orientaci v prostoru, orientace v prostoru 

při cvičení, hrách a soutěžích 

Pracovní výchova - hry se stavebnicemi, hry s manipulačními hrami, modelování 

geometrických tvarů, vkládání tvarů do otvorů 

Věcné učení - poznávání a užívání předmětů denní potřeby, manipulace s mincemi 
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Čtení - čtení číslic 1-5 

Psaní - psaní číslic 1-5 

 

Do předmětu Matematika na 1. stupni jsou začleněny tematické okruhy průřezových témat:  

- Osobnostní a sociální výchova (Osobnostní rozvoj - Rozvoj schopností poznávání, 

Sebepoznání a sebepojetí, Psychohygiena, Sociální rozvoj - Poznávací schopnosti, 

Komunikace) 

- Multikulturní výchova (Lidské vztahy)  

- Environmentální výchova (Ekosystémy)  

 

 

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace        

Vyučovací předmět:  Matematika 

Stupeň: I.      

Období: 2. (ročník 4. - 6.)                        

 

Řazení a třídění předmětů 

Očekávané výstupy - 2. období:  

Žák by měl: 

- orientovat se v pojmech větší - menší, kratší - delší, širší - užší 

- rozlišovat vlevo - vpravo, uprostřed 

- orientovat se na ploše 

- porovnávat množství a tvořit skupiny o daném počtu prvků 

- třídit předměty podle pořadí ve skupinách 

- přiřazovat předměty podle číselné řady 

- zvládat základy práce s výukovými programy Méďa, Alík 

 

Učivo: 

- porovnávání, třídění prvků 

- tvoření skupin, manipulování s předměty 

- řazení předmětů podle vlastnosti 

- orientování se na ploše 

- kvantitativní vztahy 

- porovnávání množství a čísel 

- řešení úloh na PC 

 

Číslo a početní operace 

Očekávané výstupy - 2. období:  

Žák by měl: 

- číst, psát a porovnávat čísla v oboru do 20 i na číselné ose, numerace do 100 

- umět rozklad čísel do 20 bez přechodu přes desítku 

- sčítat a odčítat s názorem do 20 s přechodem přes desítku 

- psát čísla do 100 

- zvládat snadné příklady v oboru do 100 bez přechodu přes desítku 

- zapsat jednoduché příklady v oboru do 20 podle diktátu 

- řešit jednoduché slovní úlohy na sčítání a odčítání v oboru do 20 

- umět použít kalkulátor 

- zvládat základy počítání na PC ve výukových programech 

 

Učivo: 

- sčítání a odčítání v oboru do 5 

- početní spoje s nulou 
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- pojem přirozeného čísla 6 - 7 

- pojem čísla 8, 9, 10 

- čtení a psaní číslic 6 - 10 

- sčítání a odčítání do 10 

- řešení praktických úloh 

- diktát číslic a příkladů 

- numerace do 20 

- pojem přirozených čísel v oboru do 20 

- zapisování a čtení číslic 0-20, porovnávání čísel 

- rozkládání čísel 0 - 20 

- řešení slovních úloh do 20 

- sčítání a odčítání do 20 bez přechodu přes desítku 

- sčítání a odčítání do 20 s přechodem přes desítku 

- obor přirozených čísel do 100, psaní a čtení číslic do 100 

- zapisování příkladů podle diktátu 

- zapisování čísel v oboru do 100 

- řešení slovních úloh z praktického života, sčítání, odčítání 

- počítání pomocí kalkulátoru 

- řešení úloh na PC 

 

Závislosti, vztahy a práce s daty 

Očekávané výstupy - 2. období:  

Žák by měl: 

- používat výrazy vpravo - vlevo 

- rozlišovat pojmy rok, měsíc, den 

- určit čas s přesností na celé hodiny 

- znát základní jednotky délky a hmotnosti - metr, kilogram 

- doplňovat jednoduché tabulky posloupnosti čísel do 20 

- uplatňovat matematické znalosti při manipulaci s penězi 

 

Učivo: 

- úlohy na orientaci v prostoru a čase - rok, měsíc, den 

- manipulování s penězi  

- řešení jednoduchých slovních úloh z praktického života 

- doplňování jednoduché tabulky 

- praktické seznamování s pojmem polovina 

- jednotky délky 

- jednotky hmotnosti 

- jednotky času 

- určování času na půlhodiny 

- manipulování s penězi (bankovky 100, 50 Kč, mince 10, 20, 50 Kč) 

- používání pravítka, tužky, měření délky 

 

Základy geometrie 

Očekávané výstupy – 2. období:  

Žák by měl: 

- kreslit křivé a přímé čáry 

- poznat rozdíl mezi čárou a přímkou 

- používat pravítko při rýsování přímek 

- změřit délku předmětu 
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Učivo: 

- křivé a přímé čáry, přímky 

- používání pravítka  

- měření pomocí různých délkových měřidel 

- porovnávání délky předmětů 

 

Mezipředmětové vztahy: 

Výtvarná výchova - kresba čar, přímek 

Pracovní výchova - modelování číslic, modelování přímek, práce s přírodninami, 

manipulačními hrami, měření, vážení, práce s hodinami, nákup potravin, ovoce, zeleniny 

Psaní - grafomotorická cvičení - spojování čar, psaní číslic 

Tělesná výchova - cvičení v daném směru, hry na orientaci v prostoru, běh, skok, hod míčkem 

Věcné učení - časové pojmy, manipulace s penězi 

Čtení - čtení číslic 

Informatika - práce s úkoly v rámci programů 

 

Do předmětu Matematika na 1. stupni jsou začleněny tematické okruhy průřezových témat:  

- Osobnostní a sociální výchova (Osobnostní - Rozvoj schopností poznávání, 

Sebepoznání a sebepojetí, Sociální rozvoj - Poznávací schopnosti, Mezilidské vztahy, 

Komunikace, spolupráce a soutěživost, Morální - Řešení problémů a rozhodovací 

dovednosti) 

- Multikulturní výchova (Lidské vztahy) 

- Environmentální výchova (Základní podmínky život)a  

 

 

 

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace       

Vyučovací předmět:  Matematika   

Stupeň: II. (ročník 7. - 10.)                      

 

Číslo a početní operace 

Očekávané výstupy na 2. stupni: 

Žák by měl: 

- psát, číst a používat čísla v oboru do 100, numerace do 1000 po 100 

- orientovat se na číselné ose 

- sčítat a odčítat písemně dvojciferná čísla do 100 bez přechodu přes desítku s použitím 

názoru 

- používat násobkové řady 2, 5, 10 s pomocí tabulky 

- umět řešit praktické početní příklady a jednoduché slovní úlohy 

- pracovat s kalkulátorem 

- pracovat s matematickými výukovými programy na PC 

 

Učivo: 

- sčítání a odčítání desítek do 100 

- násobky čísla 10 

- číselná osa, porovnávání čísel v oboru do 100 

- manipulace s kalkulátorem 

- přičítání jednociferného čísla k dvoucifernému bez přechodu přes desítku v oboru do 100 

- odčítání jednociferného čísla od dvouciferného bez přechodu přes desítku v oboru do 100 

- násobky čísla 2 

- sčítání, odčítání dvou dvouciferných čísel bez přechodu přes desítku v oboru do 100  

- násobky čísla 5 
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- počítání s bankovkami 

- obor přirozených čísel do 1000, číselná řada, osa 

- násobky čísla 10 

- manipulování a pracování s penězi (upevňování, prohlubování), bankovky 200, 500, 1000 

- pracování s kalkulátorem 

- řešení početních příkladů a jednoduchých slovních úloh 

- řešení úloh na PC 

 

Závislosti, vztahy a práce s daty 

Očekávané výstupy na 2. stupni: 

Žák by měl: 

- znát a užívat základní jednotky délky, hmotnosti, času, objemu 

- zvládat početní úkony s penězi 

- orientovat se v čase, určit čas s přesností na půlhodiny 

- doplňovat údaje v jednoduché tabulce 

 

Učivo: 

- praktické seznamování s pojmem čtvrtina 

- určování času - čtvrthodina, půlhodina, minuta, hodina 

- používání digitálních hodin, určování času 

- jednotky délky (1m, 1cm), měření, odhad délky 

- jednotky hmotnosti (1kg, 1g), vážení 

- jednotky času, určování času na hodinách 

- jednotky objemu - 1l, ½ l, ¼ l 

- počítání s bankovkami a mincemi 

- pracování s tabulkami 

 

Základy geometrie 

Očekávané výstupy na 2. stupni: 

Žák by měl: 

- umět zacházet se základními rýsovacími pomůckami a potřebami 

- používat základní geometrické pojmy 

- znázornit a pojmenovat základní rovinné útvary 

- rozeznat přímku a úsečku, umět je narýsovat a označit 

- měřit a porovnávat délku úsečky 

- poznat a pojmenovat základní geometrická tělesa  

 

Učivo: 

- rovinné útvary - přímka, polopřímka, úsečka, měření délky úseček 

- práce s tužkou a pravítkem 

- rovinné útvary - přímka, polopřímka, úsečka, kruh, kružnice, měření délky úseček, 

porovnávání pomocí pravítka 

- práce s tužkou, pravítkem a kružítkem 

- povinné útvary - přímka, polopřímka, úsečka, kruh, kružnice, trojúhelník, čtverec, 

obdélník 

- práce s pravítkem, tužkou a kružítkem 

- prostorové útvary - krychle, koule, válec 

 

Mezipředmětové vztahy: 

Čtení - čtení čísel 

Psaní - psaní čísel 
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Pracovní výchova, Přírodověda - vážení v kuchyni, výroba pokrmu nebo nápoje, šití, měření 

látek, vlastní míry, odhad vzdálenosti budov, výšky budov, porovnávání, výroba 

geometrických tvarů, stavění komínů, mostů 

Tělesná výchova - měření vlastního výkonu 

Vlastivěda, Výchova ke zdraví - odjezdy MHD, hodnota poštovní známky, nákup ingrediencí, 

manipulace s penězi 

Informatika - práce s různými výukovými programy 

 

Do předmětu Matematika na 2. stupni jsou začleněny tematické okruhy průřezových témat:  

- Osobnostní a sociální výchova (Osobnostní rozvoj - Rozvoj schopností poznávání, 

Seberegulace a sebeorganizace, Psychohygiena, Sociální rozvoj - Mezilidské vztahy, 

Komunikace, Spolupráce a soutěživost, Morální rozvoj - Řešení problémů a 

rozhodovací dovednosti, Hodnoty, postoje, praktická etika) 

 

- Multikulturní výchova (Kulturní rozdíly)  

- Environmentální výchova (Vztah člověka k prostředí)  

 

 

 

Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie 

Vyučovací předmět: Informatika 

Stupeň: I. 

Období: 2. (ročník 5. - 6.) 

 

Očekávané výstupy - 2. období: 

Žák by měl: 

- zvládat základní obsluhu počítače- zapnutí, vypnutí, práci s myší 

- pracovat s vybranými a přiměřenými výukovými a zábavnými programy podle pokynu 

- zvládat psaní známých písmen na klávesnici 

- dodržovat pravidla bezpečné a zdravotně nezávadné práce s výpočetní technikou 

 

Učivo: 

- části počítače - monitor, klávesnice myš 

- bezpečnost při práci, pracovní místo 

- zapnutí PC 

- vypnutí PC 

- klik myší 

- dvojklik 

- kurzor na ploše monitoru 

- znaky alfanumerické klávesnice 

- klávesa ENTER 

- klávesa SHFIFT 

- klávesa BACKSPACE 

- editovací šipky 

- výukové programy 

 

Mezipředmětové vztahy: 

Čtení - čtení naučených písmen z monitoru 

Psaní - opis, přepis naučených písmen 

Řečová výchova - říkadla 

Hudební výchova - písničky, rozpočítadla 

Pracovní a výtvarná výchova - malování v programu 
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Do předmětu Informatika na 1. stupni jsou začleněny tematické okruhy průřezových témat: 

- Osobnostní a sociální výchova (Osobnostní rozvoj - rozvoj osobností poznávání, 

psychohygiena, Sociální rozvoj - komunikace, spolupráce a soutěživost) 

- Multikulturní výchova (Lidské vztahy) 

- Environmentální výchova (Lidské aktivity a problémy životního prostředí) 

 

 

 

Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie 

Vyučovací předmět: Informatika 

Stupeň: II. (ročník 7. - 10.) 

 

Očekávané výstupy na 2. stupni: 

Žák by měl: 

- zvládat psaní jednoduchých slov, krátkých vět, popřípadě pracovat se základními 

symboly alternativní komunikace 

- zvládat práci s vybranými jednoduchými výukovými a herními programy 

- vyhledávat informace na internetu podle pokynů 

- dodržovat pravidla zacházení s výpočetní technikou 

- zvládat základní funkce mobilního telefonu - přijetí hovoru, případně SMS zprávy 

 

Učivo: 

- textový editor - orientování na stránce 

- jednoduché editace textu - velikost písma 

- opisování, přepisování slov a vět 

- psaní vět na diktát 

- přídavná zařízení počítače – tiskárna 

- aplikační okno pro tisk 

- internet – orientování se na webu 

- vyhledávač SEZNAM a GOOGLE 

- výukové programy – alternativní komunikace – Mentio, Altík, Brepta 

- mobilní telefon – přijetí hovoru, odchozí hovor 

- čtení SMS zpráv 

- seznámení s emailem 

 

Mezipředmětové vztahy: 

Čtení - čtení naučených písmen, slov a vět z monitoru 

Psaní - opis, přepis naučených písmen, slov a vět, diktát 

Řečová výchova - říkadla 

Hudební výchova - písničky, rozpočítadla 

Pracovní a výtvarná výchova - malování v programu 

 

Do předmětu Informatika na 2. stupni jsou začleněny tematické okruhy průřezových témat: 

- Osobnostní a sociální výchova (Osobnostní rozvoj - rozvoj osobností poznávání, 

psychohygiena, Sociální rozvoj - komunikace, spolupráce a soutěživost, Morální rozvoj 

- Řešení problémů a rozhodovací dovednosti) 

- Multikulturní výchova (Lidské vztahy) 

- Environmentální výchova (Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah 

člověka k prostředí) 



148 

 

 

Vzdělávací obsahy předmětů 

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět       

Vyučovací předmět:  Věcné učení  

Stupeň: I.  

Období: 1. (ročník 1. - 3.)                        

 

Místo, kde žijeme  

Očekávané výstupy - 1. období:  

Žák by měl: 

- znát název své obce a adresu bydliště 

- zvládnout orientaci v okolí svého bydliště, v budově školy a jejím okolí 

- poznat a pojmenovat předměty ze svého nejbližšího okolí (domov, třída, škola) 

- ovládat základní pravidla bezpečnosti při cestě do školy 

 

Učivo:  

- vnímání a pojmenování předmětů a činností z oblastí rodina a škola 

- pojmenování svého bydliště a částečná znalost adresy 

- orientování se v budově školy a jejím okolí pod vedením, pojmenování   

- poznávání a pojmenování předmětů denní potřeby a školních pomůcek, vybavení třídy  

- pozorování, rozlišování a pojmenování dopravních prostředků  

- popisování cesty do školy - moje cesta do školy, zásady dopravní bezpečnosti  

- určování a dodržování základních pravidel silničního provozu pro chodce 

 

Lidé kolem nás 

Očekávané výstupy - 1. období:  

Žák by měl: 

- znát rodinné příslušníky, rozlišovat jejich stáří (starý, mladý, starší, mladší) a blízké 

příbuzenské vztahy  

- znát jména spolužáků a svých učitelů 

- mít osvojené základy společenského chování – umět pozdravit, poprosit, poděkovat 

- poznat a pojmenovat různé lidské činnosti  

- vědět, jak se chovat při setkání s neznámými lidmi 

 

Učivo: 

- pojmenování členů své rodiny - rodina, domov, vztahy mezi členy rodiny  

- rozlišování stáří členů rodiny a jejich role 

- znalost svého jména a příjmení, jmen spolužáků a třídních učitelů 

- používání základních pravidel společenského chování, pozdrav, rozloučení, prosba, 

poděkování   

- pojmenování a rozlišování lidské činnosti a základních povolání, didaktické hry 

- pojmenování, určování druhů zboží při nakupování, hry, modelové situace  

- znalost chování k neznámým lidem, modelové situace, dramatizace 

 

Lidé a čas 

Očekávané výstupy - 1. období:  

Žák by měl: 

- zvládnout jednoduchou orientaci v čase (ráno, poledne, večer) 

- znát rozvržení svých denních činností 

- znát dny v týdnu 

- rozlišit roční období podle charakteristických znaků 
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Učivo: 

- rozlišování a pojmenování základních částí dne 

- orientování se ve svých denních činnostech, předmětová lišta 

- vnímání a rozlišování jednoduchých časových pojmů 

- vyjmenování dnů v týdnu 

- rozlišování a pojmenování ročních období podle znaků 

 

Rozmanitost přírody  

Očekávané výstupy - 1. období:  

Žák by měl: 

- popsat viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích  

- poznat nejběžnější druhy domácích zvířat  

- pojmenovat základní druhy ovoce a zeleniny  

- popsat počasí podle obrázku (déšť, sníh, bouřku, vítr)  

- znát základní zásady pobytu v přírodě  

 

Učivo: 

- pozorování změn v přírodě  

- vnímání rozdílu jednotlivých ročních období, osvojování základních pojmů  

- určování základních rostlin, dřevin a květin 

- rozlišování a pojmenování základních druhů domácích a volně žijících zvířat 

- určování a pojmenování základních druhů ovoce a zeleniny 

- pozorování a určování aktuálního počasí, oblékání, ochrana  

- zvládání základních zásad chování v přírodě 

 

Člověk a zdraví 

Očekávané výstupy - 1. období:  

Žák by měl:  

- dodržovat zásady osobní hygieny a zvládat základní sebeobsluhu 

- pojmenovat hlavní části lidského těla 

- dokázat upozornit na své zdravotní potíže 

- vědět o zásadách bezpečného chování při hrách, na výletech a při koupání 

 

Učivo:  

- zvládání základních hygienických návyků 

- zvládání základních sebeobslužných činností 

- vnímání a pojmenování hlavních částí lidského těla 

- vyjadřování nepříjemných pocitů, zdraví a nemoci, lékař, chování v době nemoci 

- osvojování zásad osobní hygieny, zdravé výživy  

- dodržování základní bezpečnosti v prostorách třídy a školy 

- zvládání základních zásad chování v přírodě, bezpečnost při hrách, výletech a koupání  

 

Mezipředmětové vztahy:  

Řečová výchova - rozvíjení řečového projevu a porozumění, alternativní formy komunikace, 

rozvoj slovní a pojmové zásoby k tématu, říkadla, rozpočitadla, jazykové hry, hádanky  

Pracovní výchova a Výtvarná výchova - výtvarné zpracování tématu 

Hudební výchova - zpěv písní k tématu, říkadla  

 

Do předmětu Věcné učení na 1. stupni jsou začleněny tematické okruhy průřezových témat:  

- Osobnostní a sociální výchova (Osobnostní rozvoj - Rozvoj schopností poznávání 

- Sociální rozvoj – Poznávací schopnosti, Komunikace) 
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- Multikulturní výchova (Lidské vztahy) 

- Environmentální výchova (Základní podmínky života, Vztah člověka k prostředí) 

 

 

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 

Vyučovací předmět:  Věcné učení 

Stupeň: I. 

Období: 2. (ročník 4. - 6.)                        

 

Místo, kde žijeme  

Očekávané výstupy - 2. období:  

Žák by měl: 

- popsat cestu do školy podle otázek  

- znát nejbližší důležitá místa v okolí školy a bydliště  

- sdělit poznatky a zážitky z výletů a vlastních cest  

- dodržovat zásady bezpečnosti při hrách  

 

Učivo: 

- pojmenování dopravních prostředků, chování v dopravních prostředcích, nácvik, 

modelové situace 

- znalost základních pravidel silničního provozu pro chodce, světelná znamení, důležité 

dopravní značky, praktické řešení dopravní situace   

- orientování se v místě bydliště, znalost adresy, určování a popis důležitých míst 

- orientace ve škole a okolí školy, vycházky do okolí, určování místa - komunikace, 

budovy, obchody, parky 

- vyprávění o vlastních zážitcích, popis aktivit mimo školu, trávení volného času 

- uplatňování zásad bezpečnosti při školních i mimoškolních aktivitách 

 

LIDÉ KOLEM NÁS 

Očekávané výstupy - 2. období:  

Žák by měl:  

- dodržovat pravidla pro soužití v rodině, ve škole, mezi kamarády  

- projevovat toleranci k odlišnostem spolužáků  

- pojmenovat nejběžnější pracovní činnosti  

- rozpoznat ve svém okolí nevhodné jednání a chování vrstevníků a dospělých  

- vědět, kde hledat pomoc v případě ohrožení vlastní osoby 

- reagovat na pokyny dospělých při mimořádných událostech 

 

Učivo: 

- rozlišování, respektování a vytváření pravidel soužití třídy 

- rozvíjení kladných vztahů ve třídě, rozlišování vhodného a nevhodného chování 

- informování o individuálních rozdílech mezi lidmi 

- posilování respektu k druhým lidem, vyučujícím, rozvíjení ohleduplného chování  

- zapojování žáků do činností, které vedou k pomoci druhým 

- rozlišování a pojmenování lidské činnosti, pracovních činností, povolání 

- posilování vnímání osobního bezpečí a nebezpečí, informace o krizových situacích 

a nebezpečích ve společnosti 

- nacvičování vyhledání pomoci při ohrožení, modelové situace, dramatizace 

- nacvičování chování při požáru, nehodě, znalost důležitých telefonních čísel 
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Lidé a čas 

Očekávané výstupy - 2. období:  

Žák by měl:  

- poznat, kolik je hodin (celé hodiny)  

- rozlišovat děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti (včera, dnes, zítra)  

- znát roční období a měsíce  

- porovnat rozdíly mezi současným způsobem života a života v minulosti podle obrázků  

- seznámit se s významnými událostmi a pověstmi, které se vztahují k regionu nebo kraji  

 

Učivo: 

- procvičování a určování času na ciferníku 

- osvojování a určování časových pojmů - včera, dnes, zítra 

- určování ročního období, měsíce, nácvik orientace v kalendáři 

- rozvržení denních činností - můj den 

- vnímání a porovnávání způsobu života lidí v současnosti a minulosti na obrázcích, 

příběhy, výstava, poznávání lidových tradic a svátků  

- ukázky způsobu života lidí v minulosti - pravěk  

- seznámení s historickými objekty v regionu - zámek, zahrady, muzeum, stavby, pověsti 

regionu   

 

Rozmanitost přírody 

Očekávané výstupy - 2. období:  

Žák by měl: 

- poznat rozdíly mezi stromy a keři  

- poznat nejběžnější volně žijící zvířata  

- rozlišit listnaté a jehličnaté stromy 

- vědět o škodlivých vlivech na přírodní prostředí 

- znát základní pravidla ochrany přírody a životního prostředí  

 

Učivo: 

- rozlišování a pojmenování prací na zahradě, na poli, pojmenování a použití nářadí 

- vnímání a pojmenování rozdílů mezi stromy a keři 

- určování a pojmenování stromů a keřů - ovocné, okrasné  

- rozlišování a pojmenování listnatých a jehličnatých stromů 

- rozlišování a pojmenování, třídění, ochutnávání ovoce a zeleniny 

- poznávání a pojmenování volně žijících zvířat - na poli, v lese, na louce, plazi, ptáci, 

hmyz 

- znalost chovu zvířat, péče o zvířata a ptáky 

- procvičování zásad chování v přírodě  

- praktické nacvičování ochrany zvířat a živočichů, rostlin a péče o ně  

 

Člověk a zdraví 

Očekávané výstupy - 2. období:  

Žák by měl:  

- uplatňovat hygienické návyky, sebeobslužné dovednosti a zásady zdravé výživy  

- dokázat sdělit a popsat své zdravotní obtíže  

- vědět, na koho se obrátit o pomoc  

- zvládnout ošetření drobného poranění  

- uplatňovat základní pravidla silničního provozu pro chodce  

- reagovat přiměřeně na pokyny dospělých při mimořádných událostech  
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Učivo: 

- praktické zvládání zásad osobní hygieny, péče o chrup, hygiena rukou, vlasů, úprava 

zevnějšku 

- orientace na lidském těle, pojmenování částí těla a smyslů  

- osvojování základů správné výživy a pitného režimu, prevence nemocí  

- rozlišování a pojmenování příznaků nemoci, nácvik chování v době nemoci, sdělování 

pocitů  

- nacvičování chování u lékaře a ošetření drobných poranění 

- uplatňování základních zásad bezpečného chování chodce v silničním provozu 

- informování o osobním nebezpečí, zneužívání, obtěžování, demonstrace situací 

- informování o zneužívání nebezpečných látek 

 

Mezipředmětové vztahy:  

Řečová výchova - rozvíjení řečového projevu a porozumění, alternativní formy komunikace, 

rozvoj slovní a pojmové zásoby k tématu, modelové situace, demonstrace, hádanky 

Čtení - vyhledávání informací v knize, encyklopedii, hádanky 

Psaní - křížovka, jednoduchý popis 

Informatika - vyhledávání informací na PC, hry 

Pracovní výchova a Výtvarná výchova - výtvarné zpracování tématu, práce na zahradě 

Hudební výchova - zpěv písní k tématu 

 

Do předmětu Věcné učení na 1. stupni jsou začleněny tematické okruhy průřezových témat:  

- Osobnostní a sociální výchova (Osobnostní rozvoj - Rozvoj schopností poznávání, 

Sebepoznání a sebepojetí, Seberegulace a sebeorganizace, Psychohygiena, Sociální 

rozvoj -  Poznávací schopnosti, Mezilidské vztahy, Komunikace, Spolupráce a 

soutěživost, Morální rozvoj - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti) 

- Multikulturní výchova (Kulturní rozdíly, Lidské vztahy) 

- Environmentální výchova (Ekosystémy, Základní podmínky života, Vztah člověka 

k prostředí) 

 

 

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost       

Vyučovací předmět:  Vlastivěda  

Stupeň: II. (ročník 7. - 10.)                      

 

Historie našeho národa 

Očekávané výstupy na 2. stupni:  

Žák by měl: 

- poznat rozdíly ve způsobu života pravěkých a současných lidí 

- mít základní poznatky z období počátku českého státu  

- vědět o význačných osobnostech našich dějin  

- mít představu o významných historických událostech v naší zemi  

 

Učivo:  

- prohlubování orientace v čase, přiblížení časových souvislostí současnosti a minulosti, 

výstava, návštěva muzea, tradice a svátky  

- poznávání hodin, orientace v kalendáři, vyhledávání dat 

- porovnání ilustračních obrázků znázorňujících život dnešních lidí a lidí v dávných dobách 

- výstava, ilustrační film 

- četba a vyprávění událostí a pověstí, které se vážou k našemu regionu 

- prohlubování informací o památkách města a regionu, významných budovách, úřadech a 

osobnostech 
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- osvojování informací o historii našeho státu, vzniku České republiky, světových válkách, 

revoluci 1989, vstupu ČR do EU 

- informace o významných osobnostech republiky - první prezident Československého 

státu T. G. Masaryk, prezidenti České republiky 

- seznámení s mapou Evropy, České republiky, vyhledávání měst, hlavní město, region 

 

Člověk ve společnosti 

Očekávané výstupy na 2. stupni:  

Žák by měl: 

- mít základní informace o otázkách rodinného života a rozlišovat postavení a role 

rodinných příslušníků  

- respektovat pravidla společenského soužití  

- uplatňovat vhodné způsoby chování a komunikace v různých situacích, rozlišit projevy 

nepřiměřeného chování  

- znát hodnoty přátelství a vztahů mezi lidmi a být ohleduplný ke starým, nemocným 

a postiženým spoluobčanům  

- vědět o nebezpečí rasismu a projevech vandalismu  

- tolerovat názory a zájmy minoritních skupin ve společnosti  

 

Učivo:  

- prohlubování informací o rodině, její funkci, vznik rodiny, vztahy mezi manželi, 

odpovědnosti rodičů za výchovu dětí, rozlišování rolí v rodině, vztahy v rodině a širší 

rodině 

- objasňování významu mateřství, úcta k mamince  

- definování práv a povinnosti žáků, objasňování pravidel společenského soužití, vzájemné 

vztahy, přátelství, láska 

- uplatňování vhodných způsobů chování a komunikace, úcta k rodičům, prarodičům, 

učitelům, a všem lidem, praktické uplatňování, modelové situace - vztahy ve škole   

- rozlišování nevhodného a nepřiměřeného chování - demonstrace, modelové situace, 

formy společenského styku  

- objasňování pomoci druhým, starým a postiženým spoluobčanům, význam přátelských 

vztahů mezi lidmi, modelové situace - pomoc mladšímu spolužákovi 

- demonstrování projevů vandalismu a nebezpečí rasismu 

- vysvětlování rovnoprávného postavení mužů a žen, rovnoprávnost menšin 

  

Poznatky o společnosti 

Očekávané výstupy na 2. stupni:  

Žák by měl: 

- znát symboly našeho státu a jeho hlavní představitele  

- být seznámen se základními právy a povinnostmi občanů  

- uvědomovat si rizika a důsledky protiprávního jednání  

- být seznámen s právy občanů ČR v rámci EU  

 

Učivo:  

- rozlišování a rozpoznání symbolů našeho státu a jeho hlavní představitele - státní znak, 

vlajka, hymna, prezident, předseda vlády, seznámení s pojmy - parlament, vláda, 

občanství   

- seznámení s historií a pamětihodnostmi hlavního města Prahy, významné budovy a úřady 

- seznámení se základními právy a povinnostmi občanů - základní lidská práva, svoboda, 

práva dítěte a jejich ochrana, rodinné právo, šikana a diskriminace  

- demonstrace chování v nebezpečných situacích, ukázky jak reagovat v ohrožení  
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- uvědomování si rizika a důsledky protiprávního jednání - práva a povinnosti občana, 

policie, soudy, druhy a postihy protiprávního jednání, trestná činnost 

- seznámení s právy občanů ČR v rámci EU - evropská integrace, postavení ČR v rámci 

EU, vzdělávání v ČR, právo na vzdělání, příprava na profesní uplatnění   

 

Péče o občana 

Očekávané výstupy na 2. stupni:  

Žák by měl: 

- dokázat vyřizovat své osobní záležitosti, v případě potřeby požádat o radu  

- rozeznat nebezpečí ohrožení sociálně patologickými jevy  

- vědět o možnostech sociální péče o potřebné občany  

- využívat, v případě potřeby, služeb pomáhajících organizací  

- mít osvojeny nezbytné dovednosti potřebné k ochraně osob za mimořádných událostí  

 

Učivo:  

- informování o pracovním uplatnění, odměně za práci, pracovních a sociálních úřadech, 

finanční podpoře v nezaměstnanosti, vyhledávání informací 

- seznámení s funkcí peněz a hospodaření s penězi, návštěva pošty, odesílání dopisů, 

zásilek  

- seznámení s obchody, praktický nácvik nakupování např. hygienické potřeby, oděvy, 

obuv - návštěva nákupního střediska 

- seznámení se službami pro občany - holičství, kadeřnictví, kosmetika, opravna  

- objasňování vhodného využívání volného času, zájmy, kultura, sport, cestování  

- objasňování nevhodného využívání volného času, nebezpečí drog, ohrožení sociálně 

patologickými jevy, alkoholismus, kouření 

- informování o zdravotní a sociální péči, zdravotním a sociálním pojištění, úřady  

- seznámení s orgány a institucemi zdravotní a sociální péče a pomáhajícími organizacemi, 

návštěva úřadu  

- osvojování informací o ohrožení zdraví, ohrožení života, vyhledání první pomoci, využití 

tísňové linky, lékaři, zdraví, nemoc, úraz, návštěva zdravotnického zařízení  

- poučení, ukázky pomoci při poranění, při pádu, při záchvatu 

 

Mezipředmětové vztahy:  

Čtení - čtení textu, vyhledávání informací, řešení úkolů 

Psaní - jednoduchý text, popis, tajenka, pohlednice, dopis  

Řečová výchova - komunikace, modelové situace, demonstrace, objasňování problému 

Pracovní a výtvarná výchova - návody, instrukce  

Informatika - vyhledávání informací, obrazového materiálu, adres, úřadů   

Výchova ke zdraví - vyhledávání informací o životním stylu, nebezpečí 

 

Do předmětu Vlastivěda na 2. stupni jsou začleněny tematické okruhy průřezových témat:  

- Osobnostní a sociální výchova (Osobnostní rozvoj - Rozvoj schopností poznávání, 

Sebepoznání a sebepojetí, Seberegulace a sebeorganizace, Psychohygiena, Sociální 

rozvoj - Poznávací schopnosti, Mezilidské vztahy, Komunikace, Spolupráce a 

soutěživost, Morální rozvoj - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, Hodnoty, 

postoje, praktická etika) 

- Multikulturní výchova (Kulturní rozdíly, Lidské vztahy, Etnický původ) 

- Environmentální výchova (Vztah člověka k prostředí) 
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Vzdělávací oblast: Člověk a příroda      

Vyučovací předmět:  Přírodověda  

Stupeň: II. (ročník 7. - 10.)                        

 

Základní poznatky z fyziky 

Očekávané výstupy – 2. stupeň: 

Žák by měl: 

- poznat, zda je těleso v klidu či pohybu vůči jinému tělesu  

- rozeznat zdroje tepla  

- rozpoznat jednotlivá skupenství  

- rozeznat zdroje zvuku  

- vědět o vlivu nadměrného hluku na životní prostředí a zdraví člověka  

- být informován o zdrojích elektrického proudu  

- rozpoznat zdroje světla  

- znát zásady bezpečnosti při práci s elektrickými přístroji  

- být seznámen s pohyby planety Země a jejich důsledky - střídání dne a noci, ročních 

období  

 

Učivo:  

- rozlišování látek a těles, příklady látek a těles 

- rozlišování klidu a pohybu těles a určování jaký druh pohybu těleso vykonává vzhledem 

k jinému tělesu - pohyby těles, pohyb a klid těles 

- rozlišování látek pevných, kapalných a plynných, popisování rozdílu skupenství - 

pozorování a pokusy - tání, tuhnutí, teplota a var tekutiny 

- seznámení s vlastnostmi  látek - barva, skupenství, hustota 

- rozlišování fyzikálních veličin - délka, hmotnost,objem - vyjádření  hodnoty, měření 

délky a vážení hmotnosti a odměřování  objemu - jednoduchá  měření   

- rozlišování zdroje zvuku a popis jeho vlastností - vlastnosti zvuku, vznik a zdroje zvuku, 

zvuky zvířat, strojů, přírodní zvuky, hudební nástroje, ozvěna  

- seznámení s negativním vlivem nadměrného hluku  

- seznámení s jednoduchými stroji a jejich užitím v praxi  

- seznámení s poznatky o různých formách energie - elektrická, jaderná, vodní, větrná, 

příklady využití 

- seznámení s vybranými druhy paliv jako zdroji tepla -  ropa, uhlí, zemní plyn - příklady 

využití 

- informování o elektrickém proudu - jeho zdroje a účinky 

- rozlišování a pojmenování elektrických spotřebičů  

- dodržování pravidel bezpečné práce při zacházení s elektrickými přístroji 

- rozlišování a pojmenování zdrojů světla -  zrcadla a optické přístroje a jejich využití   

- seznámení s pohybem Země kolem své osy a kolem Slunce a jeho účinky na život 

na Zemi, střídání dne a noci a ročních období  

 

Základní poznatky z chemie 

Očekávané výstupy - 2. stupeň: 

Žák by měl:  

- rozlišit základní vlastnosti látek -  rozpustné, nerozpustné  

- rozlišovat druhy vody -  pitná, užitková, odpadní  

- vědět o kyslíku jako složce vzduchu a jeho nezbytnosti pro život člověka, zvířat i rostlin  

- vědět o znečišťování vody a vzduchu ve svém nejbližším okolí -  továrny, auta  

- poznat, podle etikety, chemické výrobky používané v domácnosti a bezpečně s nimi 

pracovat 
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- získat základní vědomosti o léčivech a návykových látkách  

 

Učivo:  

- rozlišování fyzikálních a chemických vlastností látek - barva, skupenství, hustota, 

rozpustnost, nerozpustnost  

- seznámení s rozpouštěním látek, vliv teploty a míchání 

- rozpoznávání skupenství látek a jejich změny 

- seznámení s nebezpečnými látkami a přípravky a zásadami bezpečnosti, první pomoc při 

úrazu  

- informování o bezpečném používání chemických látek - označení a užití běžných 

chemikálií 

- seznámení, sledování mimořádných událostí - úniky nebezpečných látek, havárie 

chemických provozů, ekologické katastrofy 

- seznámení s důležitostí vody v přírodě a pro život člověka 

- rozlišování druhů vody a uvádění příkladů jejich výskytu - voda destilovaná, pitná, 

odpadní, užitková 

- seznámení s termíny vzduch, kyslík, čistota ovzduší, smog -  nezbytnost  kyslíku 

a vzduchu pro život člověka, zvířat i rostlin -  informování o znečišťování vzduchu 

- uvádění příkladů znečišťování vody a vzduchu  

- pojmenování důležitých přírodních látek - bílkoviny, tuky, sacharidy, vitamíny a jejich 

zdrojích, vliv těchto látek na zdraví člověka  

- informování o látkách - cement, sádra, vápno a jejich požití ve stavebnictví 

- rozlišování plastů, pojmenování druhů výrobků z plastů, jejich použití a význam třídění a 

recyklace 

- seznámení s označením nebezpečných látek - hořlaviny, zásady zacházení, první pomoc  

- seznámení s léčivy a návykovými látkami -  základní informace  

 

Základní poznatky z přírodopisu 

Očekávané výstupy - 2. stupeň: 

Žák by měl: 

- získat základní vědomosti o dění v přírodě během ročních období  

- vědět o způsobu péče o rostliny a zvířata během roku  

- poznat naše nejběžnější jedlé a jedovaté houby  

- vědět o významu hospodářsky důležitých rostlin a jejich pěstování  

- znát vybrané zástupce rostlin a živočichů  

- znát význam lesa, společenství stromů, rostlin a hub  

- znát jednotlivé části lidského těla a umět je pojmenovat, vědět o základních životních 

funkcích  

- vědět, které činnosti přírodnímu prostředí pomáhají a které ho poškozují  

- dodržovat základní pravidla bezpečného chování při poznávání přírody  

- vědět, jak chránit přírodu na úrovni jedince 

 

Učivo:  

- charakteristika a pojmenování základních změn a dění v přírodě během ročních období 

- pozorování a zaznamenávání změn v počasí a přírodě v průběhu roku - kalendář přírody 

- rozlišování základních ekosystémů - les, potok, rybník, louka, zahrada, pole 

- znalost a pojmenování podmínek života rostlin -  půda, světlo, teplo, vláha, koloběh látek 

v přírodě, propojení živé a neživé přírody 

- zkoumání vlastností vody, vzduchu a půdy, jednoduché pokusy 

- pojmenování části rostlin a porovnávání jejich rozdílů - kořen, stonek, list, květ, semeno, 

plod, význam jednotlivých částí rostlin  

- seznámení s důležitostí a významem rostlin a jejich ochranou  
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- poznávání a pojmenování základních druhů rostlin a dřevin, léčivých bylin 

- poznávání a pojmenování hospodářsky významných rostlin, jejich využití  

- seznámení s významem lesa, stromy, rostliny a houby – rozlišování vybraných jedlých a 

jedovatých hub, zásady sběru a první pomoc při otravě   

- poznávání a pojmenování běžné druhů živočichů podle prostředí, ve kterém žijí -    voda, 

vzduch, země 

- seznámení se základním rozdělením živočichů - savci, ptáci, obojživelníci, ryby, hmyz 

- rozlišování znaků a popis stavby těla živočichů 

- znalost způsobu péče o živočichy během roku 

- znalost základních údajů o domácích a hospodářských zvířatech  

- pojmenování jednotlivých části lidského těla a rozlišování funkce jednotlivých orgánů 

- objasňování pojmů racionální výživa a zdravý životní styl 

- informování o škodlivém vlivu kouření a pití alkoholu 

- seznámení s ošetřováním drobných poranění a orientace v základním vybavení lékárničky 

- seznámení s vlivem činnosti člověka na přírodu, nutnost ochrany přírody 

- dodržování základních pravidel bezpečného chování v přírodě, pobyt v přírodě  

- praktický nácvik ochrany přírody, úklid, třídění odpadů 

 

Základní poznatky ze zeměpisu 

Očekávané výstupy - 2. stupeň: 

Žák by měl: 

- orientovat se na mapě podle barev, rozlišit vodstvo, horstvo, nížiny  

- najít na mapě zeměpisnou polohu České republiky a její sousední státy, vědět, co jsou 

státní hranice  

- vyhledat na mapě České republiky kraj (region) podle bydliště nebo místa školy  

- orientovat se na mapě města podle významných bodů  

- vědět o druzích a způsobech dopravy v regionu, na území ČR, do zahraničí  

- vědět o přírodních zvláštnostech a kulturních zajímavostech svého regionu  

- uplatňovat v praxi zásady bezpečného pohybu a pobytu ve volné přírodě  

- adekvátně jednat při nebezpečí živelné pohromy a ohrožení života  

 

Učivo:  

- rozlišování různých druhů map, orientace na mapě podle barev - města, vodní toky, 

pohoří, nížiny, hranice státu 

- vyhledávání pevnin a oceánů na mapě světa  

- vyhledávání na mapě Evropy - Česká republika a její sousední státy, hranice států 

- vyhledávání v mapě regionu - města, obce, řeky  

- orientace v mapě města a vyhledávání významných míst a kulturních památek 

- seznámení s přírodními podmínkami České republiky 

- seznámení s významnými průmyslovými a rekreačními a chráněnými oblastmi České 

republiky 

- seznámení s přírodními a kulturními zajímavostmi regionu  

- uplatňování ekologických zásad při pobytu v přírodě, reagování na nebezpečí v přírodě 

- seznámení s nebezpečím a způsobem ochrany při živelných pohromách a v ohrožení 

života -  modelové situace  

 

Mezipředmětové vztahy:  

Čtení - čtení textu, vyhledávání v mapě, atlase, řešení úkolů 

Psaní - jednoduchý text, popis, tajenka, pohlednice, dopis  

Matematika -  jednoduchá měření a vážení  

Řečová výchova -  komunikace, modelové situace, demonstrace, objasňování problému 

Pracovní výchova a Výtvarná výchova -  návody, instrukce  
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Informatika -  vyhledávání informací, obrazového materiálu, doplňování mapy  

Výchova ke zdraví - vyhledávání informací o životním stylu, nebezpečí 

Vlastivěda -  vzájemné doplňování informací -  mapy, atlasy 

 

Do předmětu Přírodověda na 2. stupni jsou začleněny tematické okruhy průřezových témat:  

- Osobnostní a sociální výchova (Osobnostní rozvoj - Rozvoj schopností poznávání, 

Sebepoznání a sebepojetí, Seberegulace a sebeorganizace, Psychohygiena, Sociální 

rozvoj - Poznávací schopnosti, Komunikace, Spolupráce a soutěživost, Morální rozvoj -  

Hodnoty, postoje praktická etika) 

- Multikulturní výchova (Kulturní rozdíly) 

- Environmentální výchova (Ekosystémy, Základní podmínky života, Lidské aktivity 

problémy životního prostředí, Vztah člověka k prostředí) 

 

 

 

Vzdělávací oblast: Umění a kultura 

Vyučovací předmět: Hudební výchova 

Období: I. (ročník 1. - 3.)                      

 

Očekávané výstupy – 1. období:  

Žák by měl: 

- zpívat jednoduché melodie či písně přiměřené jeho hlasovému rozsahu a individuálním 

schopnostem 

- užívat při hudebních aktivitách různé hudební nástroje přiměřeně svým schopnostem 

a dovednostem 

- vnímat, rozlišovat a napodobovat různé nehudební i hudební zvuky 

- soustředit se na poslech jednoduché krátké známé písně či skladby 

- naučit se správně hospodařit s dechem a snažit se srozumitelně vyslovovat 

- reagovat pohybem na hudbu 

 

Učivo: 

Vokální a instrumentální činnosti 

- zpěv lidových a umělých písní přiměřeného rozsahu 

- správné držení těla při dýchání, pravidelné dýchání 

- hra na jednoduché nástroje, nástroje Orfeova instrumentáře 

- hra na tělo 

- rytmizace říkadel 

 

Poslechové činnosti 

- rozlišování zvuků (zvonek, bubínek, hudební nástroj – klavír, housle, kytara) 

- melodie a skladby určené dětem 

- rozpoznávání tempa a rytmu 

- výška, síla a délka tónu 

 

Hudebně pohybové činnosti 

- pohyb podle jednoduchých rytmických doprovodů 

- pohybové hry s říkadly a dětskými popěvky 

- pohybový projev podle hudby – improvizace 

- hudebně relaxační techniky 

 

Mezipředmětové vztahy:  

čtení – rytmizace říkadel, čtení textu písně, vyhledávání informací z hudebního světa 
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věcné učení – tematicky zaměřené písničky k aktuálnímu ročnímu období 

pracovní výchova - výroba hudebních pomůcek 

výtvarná výchova – výtvarné projev při poslechu 

tělesná výchova – pohyb na hudbu 

řečová výchova – nácvik správného dýchání, výslovnosti 

 

Do předmětu hudební výchova na 1. stupni jsou začleněny tematické okruhy průřezových 

témat:  

- Osobnostní a sociální výchova (Osobnostní rozvoj - Rozvoj schopností poznávání, 

Psychohygiena, Sociální rozvoj – Poznávací schopnosti, Mezilidské vztahy, 

Komunikace, Spolupráce a soutěživost) 

 

Vzdělávací obsahy předmětů 

Vzdělávací oblast: Umění a kultura 

Vyučovací předmět: Hudební výchova 

Období: I. (ročník 4. - 6.)                        

 

Očekávané výstupy – 2. období: 

Žák by měl: 

- zpívat písně přiměřené jeho hlasovému rozsahu a individuálním schopnostem 

- rozlišit hudební a nehudební zvuk, mluvený a zpívaný hlas, rozeznat tóny: krátké – 

dlouhé, vyšší – nižší 

- správně, hospodárně a pravidelně dýchat a snažit se o co nejlepší vyslovování při zpěvu i 

při rytmizaci říkadel 

- soustředit se na poslech jednoduchých skladeb 

- poznat vybrané rytmické hudební nástroje a užívat je při hudebních aktivitách propojit 

vlastní pohyb s hudbou, zvládnout jednoduché taneční hry 

 

Učivo: 

Vokální a instrumentální činnosti 

- pochopení a interpretace rytmu podle koordinace motorické, zrakové a sluchové 

- zpěv lidových a umělých písní přiměřeného rozsahu 

- zřetelná výslovnost textů písní a říkadel 

- zpěv lidových i umělých písní s doprovodem hudebního nástroje 

- správné držení těla při dýchání, pravidelné dýchání 

- hra na jednoduché nástroje, nástroje Orfeova instrumentáře 

- hra na tělo 

- rytmická cvičení s využitím Orfeova instrumentáře 

- vytleskávání rytmu 

 

Poslechové činnosti 

- rozlišování zvuků (zvonek, bubínek, hudební nástroj – klavír, housle, kytara) 

- melodie a skladby určené dětem 

- rozpoznávání tempa a rytmu 

- výška, síla a délka tónu 

- poslech hudby 

- poslech zpěvu a hry na hudební nástroj 

- návštěva besídky, koncertu pro děti 

 

Hudebně pohybové činnosti 

- pohyb podle jednoduchých rytmických doprovodů 

- pohybové hry s říkadly a dětskými popěvky 
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- pohybový projev podle hudby – improvizace 

- rytmické taneční prvky 

- hudebně relaxační techniky 

 

Mezipředmětové vztahy:  

čtení – rytmizace říkadel, čtení textu písně, vyhledávání informací z hudebního světa 

věcné učení – tematicky zaměřené písničky k aktuálnímu ročnímu období 

pracovní výchova - výroba hudebních pomůcek 

výtvarná výchova – výtvarné ztvárnění písničky 

tělesná výchova – pohyb na hudbu 

řečová výchova – rytmizace říkadel 

 

Do předmětu Hudební výchova na 1. stupni jsou začleněny tematické okruhy průřezových 

témat:  

- Osobnostní a sociální výchova (Osobnostní rozvoj - Rozvoj schopností poznávání, 

Sebepoznání a sebepojetí, Seberegulace a sebeorganizace, Psychohygiena, Sociální 

rozvoj – Poznávací schopnosti, Mezilidské vztahy, Komunikace, Spolupráce a 

soutěživost) 

- Multikulturní výchova (Kulturní rozdíly, Lidské vztahy) 

 

 

 

Vzdělávací oblast: Umění a kultura 

Vyučovací předmět: Hudební výchova 

Stupeň: II. (ročník 7. - 10.)                        

 

Očekávané výstupy: 

Žák by měl: 

- zpívat písně přiměřené jeho hlasovému rozsahu a individuálním schopnostem 

- rozlišit hudební a nehudební zvuk, mluvený a zpívaný hlas, rozeznat tóny: krátké – 

dlouhé, vyšší – nižší 

- správně, hospodárně a pravidelně dýchat a snažit se o co nejlepší vyslovování při zpěvu i 

při rytmizaci říkadel 

- soustředit se na poslech jednoduchých skladeb 

- poznat vybrané rytmické hudební nástroje a užívat je při hudebních aktivitách 

- propojit vlastní pohyb s hudbou, zvládnout jednoduché taneční hry 

 

Učivo: 

Vokální a instrumentální činnosti 

- zpěv lidových i umělých písní, rozvíjení hudební paměti 

- upevňování správných pěveckých návyků, zřetelná výslovnost, správné dýchání 

- rytmická cvičení a rytmizace říkadel 

- hra na tělo, hra na Orffovy rytmické i melodické nástroje 

 

Poslechové činnosti 

- rozpoznávání zvuků vybraných hudebních nástrojů 

- poslech písní a skladeb různých hudebních žánrů a vybraných ukázek našich i 

zahraničních skladatelů a interpretů 

- seznámení s významnými hudebními osobnostmi 

- návštěva koncertu 
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Hudebně pohybové činnosti 

- hudebně pohybové hry 

- improvizovaný pohyb podle hudby 

- relaxační techniky, muzikoterapie 

 

Mezipředmětové vztahy:  

čtení – rytmizace říkadel, čtení textu písně, vyhledávání informací z hudebního světa 

věcné učení – tematicky zaměřené písničky k aktuálnímu ročnímu období 

pracovní výchova - výroba hudebních pomůcek 

výtvarná výchova – výtvarné ztvárnění písničky 

tělesná výchova – pohyb na hudbu 

řečová výchova – rytmizace říkadel, správné dýchání, výslovnost 

 

Do předmětu hudební výchova na 2. stupni jsou začleněny tematické okruhy průřezových 

témat:  

- Osobnostní a sociální výchova (Osobnostní rozvoj - Rozvoj schopností poznávání, 

Sebepoznání a sebepojetí, Seberegulace a sebeorganizace, Psychohygiena, Sociální 

rozvoj – Poznávací schopnosti, Mezilidské vztahy, Komunikace, Spolupráce a 

soutěživost) 

- Multikulturní výchova (Kulturní rozdíly, Lidské vztahy) 

 

 

 

Vzdělávací oblast: Umění a kultura 

Vyučovací předmět:  Výtvarná výchova 

Stupeň: I.      

Období: 1. (ročník 1. - 3.)                        

 

Očekávané výstupy – 1. období: 

Žák by měl: 

- zvládnout nejzákladnější dovednosti pro vlastní tvorbu 

- rozpoznávat, pojmenovat a porovnat s dopomocí učitele barvy, tvary, objekty 

na příkladech z běžného života a ve výsledcích vlastní tvorby i tvorby ostatních 

- uplatňovat vlastní zkušenosti, prožitky a fantazii při tvůrčích činnostech 

 

Učivo:  

- mačkání papíru do kuliček, trhání papíru na menší a menší kousky 

- vytrhávání předkreslených tvarů 

- překládání papíru, skládanky 

- lepení papíru, mozaika 

- vytváření tvarů z různých materiálů (korálky, písek, přírodniny) 

- hnětení modelovací hmoty jednou a oběma rukama 

- modelování z písku, plastelíny, moduritu 

- hnětení, stlačování, vyvalování tvarů prsty, dlaněmi 

 

Mezipředmětové vztahy:  

Pv – stříhání, lepení, práce s nářadím 

Vu – malování a kreslení z jednotlivých událostí v běžném roce 

Tv – správné držení těla při práci, práce ve stoje 

Čtení, psaní – označování výkresů, četba o výtvarných umělcích 
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Do předmětu Výtvarná výchova na 1. stupni jsou začleněny tematické okruhy průřezových 

témat:  

- Osobnostní a sociální výchova (Osobnostní rozvoj - Rozvoj schopností poznávání, 

Sociální rozvoj - Poznávací schopnosti, Komunikace 

- Multikulturní výchova (Lidské vztahy) 

- Environmentální výchova (Lidské aktivity a problémy životního prostředí) 

 

Vzdělávací obsahy předmětů 

Vzdělávací oblast: Umění a kultura 

Vyučovací předmět:  Výtvarná výchova 

Stupeň: I.   Období: 2. (ročník 4. - 6.)                        

 

Očekávané výstupy: 

Žák by měl: 

- uplatňovat základní dovednosti pro vlastní tvorbu 

- rozlišovat, porovnávat, třídit a pojmenovat linie, barvy, tvary, objekty, a uplatnit je podle 

svých schopností při vlastní tvorbě 

- při tvorbě vycházet ze svých zrakových, hmatových i sluchových vjemů, vlastních 

prožitků, zkušenosti a fantazie 

- vyjádřit pocit z vnímání vlastní tvůrčí činnosti (mimoslovně, graficky) 

 

Učivo:  

- stříhání papíru, vystřihování bez předkreslené linie 

- vystřihování podle předkreslené linie 

- skládání, překládání papíru, lepení 

- polepování předmětů papírem 

- rozkládání a skládání krabic 

- modelování složitějších předmětů – zvířat, pletení vánočky 

- vykrajování tvarů formičkami, tvarování dřívkem, špachtlí 

- modelování v písku, z plastelíny, moduritu 

- účelné a estetické oblékání 

- propichování přírodnin a jiných materiálů a navlékání na nit 

 

Mezipředmětové vztahy:  

Pv – stříhání, lepení, práce s nářadím 

Vu – malování a kreslení z jednotlivých událostí v běžném roce 

Tv – správné držení těla při práci, práce ve stoje 

Čtení, psaní – označování výkresů, četba o výtvarných umělcích, práce na PC 

Počty – poměřování velikostí, rozdělování na části 

 

Do předmětu Výtvarná výchova na 1. stupni jsou začleněny tematické okruhy průřezových 

témat:  

- Osobnostní a sociální výchova (Osobnostní rozvoj - Rozvoj schopností poznávání, 

sociální rozvoj - Poznávací schopnosti, Komunikace, Mezilidské vztahy, Morální 

rozvoj (Řešení problémů a rozhodovací dovednosti) 

- Multikulturní výchova (Lidské vztahy, Kulturní rozdíly) 

- Environmentální výchova (Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah 

člověka k prostředí) 
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Vzdělávací oblast: Umění a kultura 

Vyučovací předmět:  Výtvarná výchova 

Stupeň: II. (ročník 7. - 10.)                        

 

Očekávané výstupy: 

Žák by měl: 

- uplatňovat základní dovednosti při realizaci a prezentaci vlastní tvorby 

- uplatňovat linie, barvy, tvary a objekty v ploše i prostoru podle vlastního tvůrčího 

záměru, využívat jejich vlastnosti a vztahy 

- při vlastní tvorbě vycházet z vlastních zkušeností a představ 

- hledat a zvolit pro jejich vyjádření nejvhodnější prostředky a postupy s dopomocí učitele 

 

Učivo:  

- vystřihování papíru a kartonu podle předkreslené linie 

- obkreslování šablony a vystřihování tvarů 

- vystřihování ozdobných předmětů z přeloženého papíru 

- rozlišování různých druhů papíru i hmatem 

- lepení barevných papírů do mozaiky 

- balení předmětů do papíru 

- zhotovení prostorových předmětů z papíru 

- modelování náročnějších tvarů, využívání špachtlí, dřívek 

- péče o zevnějšek a okolní prostředí 

- estetické požadavky na zevnějšek člověka 

- udržování estetického prostředí ve třídě, v prostorách školy, doma 

- kombinovaná práce s použitím různých materiálů 

 

Mezipředmětové vztahy:  

Pv – stříhání, lepení, práce s nářadím 

Vu – malování a kreslení z jednotlivých událostí v běžném roce 

Tv – správné držení těla při práci, práce ve stoje, rozvoj jemné motoriky 

Čtení, psaní – označování výkresů a výrobků, četba o výtvarných umělcích, práce na PC 

Počty – poměřování velikostí, rozdělování na části 

 

Do předmětu Výtvarná výchova na 2. stupni jsou začleněny tematické okruhy průřezových 

témat:  

- Osobnostní a sociální výchova (Osobnostní rozvoj - Rozvoj schopností poznávání, 

Sebepoznání a sebepojetí, Seberegulace a sebeorganizace, Sociální rozvoj - Poznávací 

schopnosti, Komunikace, Mezilidské vztahy, Spolupráce a soutěživost, Morální rozvoj - 

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, Hodnoty, postoje, praktická etika) 

 

- Multikulturní výchova (Lidské vztahy, Kulturní rozdíly) 

- Environmentální výchova (Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah 

člověka k prostředí, Základní podmínky života) 
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Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví       

Vyučovací předmět:  Výchova ke zdraví  

Stupeň: II. (ročník 7. - 10.)                        

 

Očekávané výstupy: 

Žák by měl: 

- vědět o významu dobrého soužití mezi vrstevníky i členy rodiny 

- respektovat zdravotní stav svůj i svých vrstevníků, umět popsat své zdravotní problémy a 

potíže 

- znát správné stravovací návyky a v rámci svých možností dodržovat a uplatňovat zásady 

správné výživy 

- chápat základní životní potřeby a jejich naplňování ve shodě se zdravím 

- vědět o souvislosti mezi konzumací návykových psychoaktivních látek a poškozováním 

zdraví 

- zaujímat odmítavé postoje ke všem formám brutality a násilí 

- uplatňovat osvojené sociální dovednosti při kontaktu se sociálně patologickými jevy 

- uplatňovat způsoby bezpečného chování v sociálním kontaktu s vrstevníky, při 

komunikaci s neznámými lidmi, vědět, kde vyhledat pomoc 

- použít důležitá telefonní čísla v případě potřeby pomoci 

- řídit se pokyny odpovědných osob při mimořádných událostech 

 

Učivo:  

- vztahy a chování ve dvojici, kamarádství, přátelství, partnerské vztahy,  

- manželství a rodičovství 

- vztahy a soužití v prostředí  rodiny, školy, vrstevnické skupiny 

- dětství, puberta a dospívání, tělesné změny  

- sexuální dospívání, prevence rizikového sexuálního chování 

- antikoncepce, těhotenství 

- tělesná hygiena, zásady osobní a intimní hygieny, otužování, význam pohybu pro zdraví 

- režim dne- ve škole, doma 

- výživa a zdraví, zásady zdravého stravování, vliv životních podmínek a způsobu   

- stravování na zdraví, specifické druhy výživy 

- civilizační choroby, zdravotní rizika, preventivní a lékařská péče 

- relaxační techniky 

- ochrana před přenosnými i nepřenosnými chorobami, před chronickým onemocněním   

- a úrazy 

- bezpečné způsoby chování 

- chování v situaci úrazu a život ohrožujících stavů- při sportu, v domácnosti, v dopravě 

- zdravotní a sociální rizika zneužívání návykových látek 

- skryté formy a stupně individuálního násilí a zneužívání, šikana a jiné projevy násilí 

- bezpečné chování, komunikace s vrstevníky a s neznámými lidmi 

- dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví, bezpečné prostředí ve škole 

- ochrana zdraví při různých činnostech ve škole, doma, venku 

- ochrana člověka za mimořádných událostí 

 

Mezipředmětové vztahy:  

Řečová výchova - porozumění novým pojmům, rozvíjení slovní zásoby 

Člověk a příroda - chování člověka při mimořádných událostech- živelné pohromy 

Člověk a společnost - člověk a zdraví, výživa, péče o zdraví, chování v nemoci, osobní 

bezpečí, preventivní chování  

Zdravotní TV - otužování, význam pohybu pro zdraví 
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Do předmětu Výchova ke zdraví jsou začleněny tematické okruhy průřezových témat:  

- Osobnostní a sociální výchova (Osobnostní rozvoj - Rozvoj schopností poznávání, 

Sebepoznání a sebepojetí, Seberegulace a sebeorganizace, Psychohygiena, Sociální 

rozvoj – Poznávací schopnosti, Mezilidské vztahy, Komunikace, Morální rozvoj – 

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti) 

- Multikulturní výchova (Lidské vztahy) 

- Environmentální výchova (Vztah člověka k prostředí) 

 

 

 

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 

Vyučovací předmět: Tělesná výchova 

Období: I. (ročník 1. - 3.)                        

 

Očekávané výstupy – 1. období:  

Žák by měl: 

- mít kladný postoj k pohybovým aktivitám 

- zvládat podle pokynů přípravu na pohybovou činnost 

- reagovat na základní pokyny a povely k osvojené činnosti 

- mít osvojeny základní pohybové lokomoce, dovednosti a prostorovou orientaci podle 

individuálních předpokladů 

- dodržovat základní zásady bezpečnosti při pohybových činnostech a mít osvojeny 

základní hygienické návyky při pohybových aktivitách 

 

Učivo: 

Činnosti ovlivňující zdraví 

- význam pohybu pro zdraví, pohybový režim, délka a intenzita pohybu, spontánní 

pohybové činnosti a hry 

- příprava organismu, příprava před pohybovou činností, uklidnění po zátěži, protahovací 

cvičení 

- zdravotně zaměřené činnosti; správné držení těla, průpravná, koordinační, kompenzační, 

relaxační, psychomotorická, dechová a jiná zdravotně zaměřená cvičení 

- hygiena při TV, osobní hygiena, hygiena cvičebního prostředí, vhodné oblečení a obuv 

- bezpečnost při pohybových činnostech v různém prostředí 

 

Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností 

- pohybové hry, pohybové hry s různým zaměřením a s využitím tradičního i netradičního 

náčiní, bez náčiní; motivační, tvořivé napodobivé hry 

- základy atletiky, průpravné atletické činnosti; varianty chůze; běhy na krátké vzdálenosti, 

skok do dálky; hod míčkem 

- základy sportovních her, průpravné hry; základní manipulace s míčem či jiným herním 

náčiním odpovídající velikosti a hmotnosti; hry s upravenými pravidly 

- turistika a pobyt v přírodě, chování v přírodě, ochrana přírody, chůze v terénu 

- pobyt v zimní přírodě; hry na sněhu a na ledě; základní techniky pohybu a jízdy 

na saních, a bobech; bezpečnost při pohybových aktivitách na sněhu 

- další pohybové činnosti a netradiční sporty podle podmínek školy, podle zájmu 

a možností žáků 

 

Činnosti podporující pohybové učení 

- organizace při TV, základní organizační činnosti 

- komunikace v TV, smluvené povely a signály 
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Mezipředmětové vztahy:  

hudební výchova – pohyb s hudbou 

věcné učení – aktuální dění sportovního světa, různě motivované hry 

matematika – seskupování dle počtu, hry 

pracovní výchova – rozvoj hrubé a jemné motoriky 

 

Do předmětu Tělesná výchova na 1. stupni jsou začleněny tematické okruhy průřezových 

témat:  

- Osobnostní a sociální výchova (Osobnostní rozvoj - Sebepoznání a sebepojetí, 

Psychohygiena, Sociální rozvoj – Mezilidské vztahy, Spolupráce a soutěživost) 

- Multikulturní výchova (Lidské vztahy) 

 

 

 

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 

Vyučovací předmět: Tělesná výchova 

Období: I. (ročník 4. - 6.)                        

 

Očekávané výstupy – 2. období: 

Žák by měl: 

- zlepšovat svou tělesnou zdatnost, pohybový projev a správné držení těla 

- podle pokynu uplatňovat v pohybovém režimu korektivní cvičení v souvislosti s vlastním 

zdravotním oslabením 

- rozvíjet základní pohybové dovednosti podle svých pohybových možností a schopností 

- rozumět základním termínům tělocvičné terminologie a reagovat na pokyny k provádění 

vlastní pohybové činnosti 

- zvládat podle pokynu základní přípravu organismu před pohybovou činností i uklidnění 

organismu po ukončení činnosti 

- využívat osvojené pohybové dovednosti při hrách a soutěžích 

- uplatňovat hygienické a bezpečnostní zásady pro provádění zdravotně vhodné a bezpečné 

pohybové činnosti 

 

Učivo: 

Činnosti ovlivňující zdraví 

- význam pohybu pro zdraví, pohybový režim, délka a intenzita pohybu, spontánní 

pohybové činnosti a hry 

- příprava organismu, příprava před pohybovou činností, uklidnění po zátěži, protahovací 

cvičení 

- zdravotně zaměřené činnosti; správné držení těla, průpravná, koordinační, kompenzační, 

relaxační, psychomotorická, dechová a jiná zdravotně zaměřená cvičení 

- hygiena při TV, osobní hygiena, hygiena cvičebního prostředí, vhodné oblečení a obuv 

- bezpečnost při pohybových činnostech v různém prostředí 

 

Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností 

- pohybové hry, pohybové hry s různým zaměřením a s využitím tradičního i netradičního 

náčiní, bez náčiní; motivační, tvořivé   napodobivé hry 

- základy gymnastiky, průpravná cvičení; cvičení s náčiním a na vybraném nářadí 

- rytmická a kondiční cvičení, vyjádření rytmu pohybem, sladění jednoduchého pohybu s 

hudbou, jednoduché tanečky 

- základy atletiky, průpravné atletické činnosti; varianty chůze; běhy na krátké vzdálenosti, 

motivovaný vytrvalostní běh (podle schopností žáků); skok do dálky; hod míčkem 



167 

 

- základy sportovních her, průpravné hry; základní manipulace s míčem či jiným herním 

náčiním odpovídající velikosti a hmotnosti; hry s upravenými pravidly 

- pobyt ve vodním prostředí, hygiena plavání; adaptace na vodní prostředí; hry ve vodě, 

aquagymnastika, plavání (podle podmínek školy) 

- turistika a pobyt v přírodě, chování v přírodě, ochrana přírody, chůze v terénu 

- pobyt v zimní přírodě; hry na sněhu a na ledě; základní techniky pohybu a jízdy 

na saních, a bobech; bezpečnost při pohybových aktivitách na sněhu 

- další pohybové činnosti a netradiční sporty podle podmínek školy, podle zájmu 

a možností žáků 

 

Činnosti podporující pohybové učení 

- organizace při TV, základní organizační činnosti 

- komunikace v TV, smluvené povely a signály 

- pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových činností a her 

- zásady sportovního jednání a chování; fair play 

 

Mezipředmětové vztahy:  

hudební výchova – pohyb s hudbou 

věcné učení – aktuální dění sportovního světa, různě motivované hry 

matematika – seskupování dle počtu, hry 

pracovní výchova – rozvoj hrubé a jemné motoriky 

 

Do předmětu tělesná výchova na 1. stupni jsou začleněny tematické okruhy průřezových 

témat:  

- Osobnostní a sociální výchova (Osobnostní rozvoj - Sebepoznání a sebepojetí, 

Seberegulace a sebeorganizace, Psychohygiena, Sociální rozvoj – Mezilidské vztahy, 

Spolupráce a soutěživost, Morální rozvoj - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti) 

- Multikulturní výchova (Lidské vztahy) 

 

 

 

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 

Vyučovací předmět: Tělesná výchova 

Období: II. (ročník 7. - 10.)                        

 

Očekávané výstupy: 

 

Činnosti ovlivňující zdraví 

Žák by měl: 

- usilovat o zlepšení a udržení úrovně pohybových schopností a o zdokonalování 

základních lokomocí a pohybových dovedností 

- cíleně se připravit na pohybovou činnost a její ukončení 

- využívat základní kompenzační a relaxační techniky 

- uplatňovat bezpečné chování v přírodě a v silničním provozu 

- znát zásady ošetření drobných poranění, umět požádat o pomoc 

 

Učivo: 

- význam pohybu pro zdraví, pohybový režim, pohybové aktivity 

- rozvoj rychlostních, vytrvalostních, silových a koordinačních schopností 

- prevence a korekce svalových dysbalancí, průpravná, kondiční, koordinační, 

koncentrační a postřehová cvičení, kompenzační, vyrovnávací, relaxační cvičení, cvičení 

ke správnému držení těla a jiná zdravotně zaměřená cvičení 
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- hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech, vhodný oděv a obuv ve specifickém 

prostředí 

 

Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností 

Žák by měl: 

- zvládat v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 

využívat je ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech 

- snažit se o co nejsprávnější provedení pohybové činnosti 

Učivo 

- pohybové hry s různým zaměřením, pohybové hry s netradičními pomůckami 

- gymnastika, cvičení s náčiním a na vybraném nářadí 

- rytmické a kondiční formy cvičení s hudbou a rytmickým doprovodem 

- atletika, starty; běhy na dráze, v terénu (podle schopností a možností žáků), skok do 

dálky, skok do výšky, hod míčkem, hod granátem, vrh koulí (podle možností a vybavení 

školy) 

- sportovní hry s upravenými pravidly (výběr podle možností školy) 

- plavání, prvky zdravotního plavání (podle podmínek školy) 

- turistika a pobyt v přírodě, základní poznatky z turistiky, chůze a orientace v terénu; 

táboření, základní turistické dovednosti, ochrana přírody 

- základní techniky jízdy na lyžích, na sáňkách a bobech; pobyt v zimní přírodě; 

bezpečnost pohybu v zimní horské krajině a při pohybových aktivitách na sněhu (podle 

podmínek školy) 

- další (i netradiční) pohybové činnosti (podle podmínek školy a zájmu žáků) 

 

Činnosti podporující pohybové učení 

Žák by měl: 

- dodržovat dohodnutou spolupráci v družstvu při kolektivních hrách 

- sledovat určené prvky pohybové činnosti a výkony 

Učivo: 

- komunikace v TV, smluvené povely, signály, gesta, základy odborné terminologie, 

vzájemná komunikace při osvojovaných pohybových činnostech 

- historie a současnost sportu, významné sportovní soutěže 

- pravidla osvojovaných pohybových činností, základní pravidla her 

 

Mezipředmětové vztahy:  

hudební výchova – pohyb s hudbou 

věcné učení – aktuální dění sportovního světa, různě motivované hry 

matematika – seskupování dle počtu, hry 

pracovní výchova – rozvoj hrubé a jemné motoriky 

 

Do předmětu Tělesná výchova na 2. stupni jsou začleněny tematické okruhy průřezových 

témat:  

- Osobnostní a sociální výchova (Osobnostní rozvoj - Sebepoznání a sebepojetí, 

Seberegulace a sebeorganizace, Psychohygiena, Sociální rozvoj – Mezilidské vztahy, 

Spolupráce a soutěživost, Morální rozvoj - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, 

Hodnoty, postoje, praktická etika) 

- Multikulturní výchova (Lidské vztahy) 

- Environmentální výchova (Vztah člověka k prostředí) 
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Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví      

Vyučovací předmět:  Zdravotní tělesná výchova  

Stupeň: I.  Období: 1. (ročník 1. - 3.)                     

 

Očekávané výstupy – 1. období:  

Žák by měl: 

- uplatňovat správné způsoby držení těla v různých polohách a při pracovních činnostech  

- zaujímat správné základní cvičební polohy 

- zvládat jednoduchá speciální cvičení 

Učivo:  

- základní cvičební polohy těla 

- základní pohyby paží a dolních končetin 

- jednoduchá speciální cvičení podle typu oslabení - základní techniky cvičení  

- cvičení s náčiním 

- cvičení na nářadí 

- dechová cvičení 

- cvičení pohybové a prostorové orientace 

- zásady správného držení těla v sedu, ve stoji 

 

Mezipředmětové vztahy:  

Hudební výchova  - rytmizace, cvičení s písničkami, hra na tělo 

Pracovní výchova - převlékání  

Řečová výchova - říkanky, rozvíjení slovní zásoby  

 

Do předmětu Zdravotní tělesné výchovy na 1. stupni jsou začleněny tematické okruhy 

průřezových témat:  

- Osobnostní a sociální výchova (Osobnostní rozvoj - Rozvoj schopností poznávání, 

Sociální rozvoj - Poznávací schopnosti, Komunikace 

 

 

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví   

Vyučovací předmět:  Zdravotní tělesná výchova 

Stupeň: I.   Období: 2. (ročník 4. – 6)/                        

 

Očekávané výstupy – 2. období:  

Žák by měl: 

- zvládat základní techniku speciálních cvičení 

- korigovat techniku cvičení podle pokynů učitele 

Učivo: 

- speciální cvičení podle typu oslabení - vyrovnávací cvičení na protažení, posílenía 

uvolnění svalstva trupu a končetin 

- správné držení hlavy a těla v nízkých i vyšších polohách 

- cvičení s náčiním 

- cvičení na nářadí 

- dechová cvičení 

- relaxační cvičení 

- cvičení obratnosti 

- korekce cvičení podle slovního pokynu 
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Mezipředmětové vztahy:  

Hudební výchova  - rytmizace, cvičení s písničkami 

Pracovní výchova – sebeobsluha, úklid pomůcek 

Řečová výchova – říkanky, rozvíjení slovní zásoby a komunikačních dovedností 

Člověk a společnost - člověk a zdraví 

 

Do předmětu Zdravotní tělesná výchova na 1. stupni jsou začleněny tematické okruhy 

průřezových témat:  

- Osobnostní a sociální výchova (Osobnostní rozvoj - Rozvoj schopností poznávání, 

Sociální rozvoj - Mezilidské vztahy, Komunikace, Morální rozvoj - Řešení problémů a 

rozhodovací dovednosti  

 

 

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví   

Vyučovací předmět:  Zdravotní tělesná výchova 

Stupeň: II. (ročník 7. - 10.)                        

 

Očekávané výstupy:  

Žák by měl: 

- mít odpovídající vytrvalost při korekci zdravotního oslabení 

- zařazovat do svého pohybového režimu speciální kompenzační cvičení související 

s vlastním oslabením 

- snažit se o jejich optimální provedení 

Učivo: 

- vyrovnávací cvičení na protažení, posílení a uvolnění svalstva trupu a končetin, 

upevňování provedení speciálních cvičení podle typu oslabení 

- cvičení zaměřená na korekci a prevenci zdravotního oslabení 

- cvičení s náčiním 

- cvičení na nářadí 

- dechová cvičení 

- relaxační cvičení 

- upevňování správného držení těla a motorických stereotypů 

- cvičení na rozvíjení pohybových dovedností - cvičení s hudbou, herní činnosti 

- správný pohybový režim ve škole, doma 

- poučení o nevhodných cvicích 

 

Mezipředmětové vztahy:  

Hudební výchova - rytmizace, cvičení s písničkami 

Řečová výchova -   rozvoj slovní zásoby a komunikačních dovedností 

Výchova ke zdraví - režim dne, význam pohybu pro zdraví 

 

Do předmětu Zdravotní tělesná výchova na 2. stupni jsou začleněny tematické okruhy 

průřezových témat:  

- Osobnostní a sociální výchova (Osobnostní rozvoj - Rozvoj schopností poznávání, 

Sebepoznání a sebepojetí, Seberegulace a sebeorganizace, Sociální rozvoj – Mezilidské 

vztahy, Komunikace, Morální rozvoj – Řešení problémů a rozhodovací dovednosti) 
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Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 

Vyučovací předmět:  Pracovní výchova 

Stupeň: I.     Období: 1. (ročník 1. - 3.)                        

 

Sebeobsluha 

Očekávané výstupy: 

Žák by měl: 

- zvládnout oblékání a svlékání oděvu, skládání a uložení oděvu, obouvání 

- udržovat pořádek ve svých věcech i ve svém okolí 

- zvládnout základní hygienické návyky a sebeobslužné činnosti 

 

Učivo:  

- rozepínání a zapínání knoflíků a zdrhovadel, šněrování, oblékání a svlékání oděvů  

- obouvání a zouvání obuvi, šněrování 

- osobní hygiena – umývání rukou, obličeje, používání kapesníku, čištění zubů, používání 

WC 

 

Práce s drobným materiálem 
Očekávané výstupy: 

Žák by měl: 

- třídit různé druhy drobného materiálu podle velikosti, tvaru, barev 

- zvládat základní manuální dovednosti při práci s jednoduchými materiály a pomůckami 

- vytvářet jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních materiálů 

- pracovat podle slovního návodu 

 

Učivo:  

- třídění různých druhů materiálů podle velikosti, barvy, tvaru, ukládání do různých nádob 

- navíjení provázku na cívku, splétání, stříhání provázků, vlny, navlékání korálků 

- sbírání a rozlišování listů, nalepování listů 

- nácvik uzlu a kličky 

 

Práce montážní a demontážní 

Očekávané výstupy: 

Žák by měl: 

- zvládat elementární dovednosti a činnosti při práci se stavebnicemi 

 

Učivo:  

- práce se stavebnicemi 

- stavění jednoduchých objektů z kostek 

- skládání kostek do krabice 

- skládání, rozkládání, šroubování hraček a předmětů 

- skládání stavebnic různých velikostí a z různých materiálů 

- sestavování tvarů ze špejlí, tyček, dřívek... 

 

Pěstitelské práce 

Očekávané výstupy: 

Žák by měl: 

- provádět pozorování přírody v jednotlivých ročních obdobích 

- pečovat o nenáročné rostliny v bytě i na zahradě 

- používat lehké zahradnické nářadí 
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Učivo:  

- zalévání pokojových rostlin a rostlin na pozemku 

- klíčení rostlin 

- pozorování podmínek života pro život rostlin – voda, světlo, teplo, půda, vzduch 

- práce se zahradnickým nářadím 

- sbírání plodů stromů a keřů 

 

Práce v domácnosti 

Očekávané výstupy: 

Žák by měl 

- upravit stůl pro jednoduché stolování 

- připravit jednoduchý pokrm 

- chovat se vhodně při stolování 

- orientovat se v základním vybavení kuchyně 

- zvládat drobné úklidové práce 

 

Učivo:  

- otevírání, zavírání dveří, odemykání, rozsvěcování a zhasínání světla 

- péče o osobní věci a školní pomůcky  

- stolování ve třídě a školní jídelně  

- úprava prostředí třídy, okolí školy 

- utírání prachu, vynášení odpadků, zachovávání čistoty 

 

Mezipředmětové vztahy:  

Vv – kreslení, malování, práce s malířskými potřebami 

Vu – zhotovování drobných výrobků v návaznosti na události v životě (karnevalové masky, 

pletení pomlázky, dárky ...) 

Tv – správné držení těla při práci, práce ve stoje 

Čtení, psaní – označování výrobků 

Počty – počítání v praxi 

 

Do předmětu Pracovní výchova na 1. stupni jsou začleněny tematické okruhy průřezových 

témat:  

- Osobnostní a sociální výchova (osobnostní rozvoj - Rozvoj schopností poznávání, 

Sociální rozvoj - Poznávací schopnosti, Komunikace) 

- Multikulturní výchova (Lidské vztahy) 

- Environmentální výchova (Lidské aktivity a problémy životního prostředí) 

 

 

 

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 

Vyučovací předmět:  Pracovní výchova 

Stupeň: I.   Období: 2. (ročník 4. - 6.)                        

 

Sebeobsluha  

Očekávané výstupy: 

Žák by měl: 

- pečovat o své tělo, svůj zevnějšek i své osobní věci 

- zvládat běžnou údržbu oděvu i obuvi 

- dodržovat zásady účelného oblékání 
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Učivo:  

- opakování naučených činností z 1. období 

- skládání oděvů na určené místo, věšení na háček a na ramínko 

- čištění a ukládání obuvi 

- sprchování, mytí celého těla 

Práce s drobným materiálem 

Očekávané výstupy: 

Žák by měl: 

- pracovat podle předlohy a vytvářet přiměřenými pracovními postupy různé výrobky 

z drobných materiálů 

- využívat při tvořivých činnostech vlastní fantazii i prvky lidových tradic 

- volit vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní vzhledem k použitému materiálu 

- udržovat pořádek na pracovním místě; dodržovat zásady hygieny a bezpečnosti práce 

 

Učivo:  

- opakování naučených činností z 1. období 

- namotávání provázku, vlny na klubko 

- vázání uzlu a kličky 

- navlékání korálků podle vzoru 

- propichování a navlékání papíru různé kvality na nit 

- proplétání provázků, vlny, bužírky  

- opracování povrchu dřeva brusným papírem 

- zatloukání, vytahování hřebíků 

- úprava dřeva rašplí, pilníkem 

 

Práce montážní a demontážní  

Očekávané výstupy: 

Žák by měl: 

- provádět při práci se stavebnicemi jednoduchou montáž a demontáž 

- pracovat podle slovního návodu, předlohy 

- spojovat a rozpojovat různé jednoduché předměty 

- udržovat pořádek na svém pracovním místě, dodržovat zásady hygieny a bezpečnosti 

práce 

 

Učivo:  

- spojování špejlí, prutů drátem, provázkem 

- sestavování modelů ze stavebnic, demontáž, ukládání do krabic 

 

 

Pěstitelské práce 
Očekávané výstupy: 

Žák by měl: 

- znát základní podmínky a postupy pro pěstování vybraných rostlin 

- ošetřovat a pěstovat nenáročné pokojové i venkovní rostliny 

- volit podle druhu pěstitelských činností správné pomůcky, nástroje a náčiní 

- vědět o léčivých i jedovatých rostlinách 

- dodržovat zásady hygieny a bezpečnosti práce při práci s rostlinami na zahradě 

 

Učivo:  

- ošetřování pokojových rostlin – omývání listů, kypření půdy,odstraňování starých listů 

- příprava půdy před setím – rytí, hrabání, kolíkování 
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- setí do řádků a jamek, pozorování klíčení hrachu 

- pěstování ředkviček a hrachu, pletí záhonů, pěstování květin 

- podzimní práce na zahradě 

- sbírání a uchovávání léčivých rostlin 

 

Práce v domácnosti 

Očekávané výstupy: 

Žák by měl: 

- znát základní vybavení kuchyně 

- připravit jednoduché pohoštění 

- uplatňovat zásady správné výživy 

- dodržovat pravidla správného stolování a společenského chování při stolování 

- zvládat práci s jednoduchými kuchyňskými nástroji 

- vědět, jakým způsobem udržovat pořádek v bytě, ve třídě 

- udržovat pořádek a čistotu pracovních ploch, dodržovat základy hygieny a bezpečnosti 

práce v domácnosti 

 

Učivo:  

- zamykání, odemykání dveří klíčem 

- ukládání pomůcek ve třídě, ukládání do aktovky 

- utírání prachu, zametání podlahy, péče o okolní prostředí 

- zdokonalování stolování – používání příboru, ubrousku, prostírání 

- základy vaření – čaj, kakao, brambory, čištění zeleniny 

- mazání pečiva máslem, pomazánkami, krájení pečiva 

 

Mezipředmětové vztahy:  

Vv – kreslení, malování, práce s malířskými potřebami, zobrazování okolního světa 

Vu – zhotovování drobných výrobků v návaznosti na události v životě (karnevalové masky, 

pletení pomlázky, dárky k vánocům ...), práce na školním pozemku 

Tv – správné držení těla při práci, práce ve stoje, zvyšování fyzické zdatnosti při práci na 

školním pozemku 

Čtení, psaní – označování výrobků, čtení pokynů, receptů a návodů 

Počty – počítání v praxi, měření 

 

Do předmětu Pracovní výchova na 1. stupni jsou začleněny tematické okruhy průřezových 

témat:  

- Osobnostní a sociální výchova (Osobnostní rozvoj - Rozvoj schopností poznávání, 

Sebepoznání a sebepojetí, Sociální rozvoj - Poznávací schopnosti, Komunikace, 

Mezilidské vztahy, Morální rozvoj - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti) 

- Multikulturní výchova (Lidské vztahy, Kulturní rozdíly) 

- Environmentální výchova (Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah 

člověka k prostředí) 

 

 

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 

Vyučovací předmět:  Pracovní výchova 

Stupeň: II.  (ročník 7. - 10.)                        

 

Práce s technickými materiály 

Očekávané výstupy: 

Žák by měl: 

- rozlišovat různé druhy materiálů 
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- získat základní vědomosti o materiálech, nástrojích a pracovních postupech 

- zvolit vhodný pracovní postup v souladu s druhem zpracovávaného materiálu 

- orientovat se v jednoduchých pracovních postupech a návodech 

- vybrat a správně používat vhodné pracovní nástroje a pomůcky 

- dodržovat obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci i zásady bezpečnosti a  

- ochrany při práci s nástroji a nářadím 

Učivo:  

- sbíjení a slepování různých materiálů 

- povrchová úprava dřev barvami a laky 

- vrtání děr do dřeva vrtáky 

- spojování dřeva pomocí vrutů, práce se šroubovákem 

- řezání dřeva, sololitu pilkami 

- spojování dřeva hřebíky  

- řezání dřeva pilou, povrchová úprava dřeva 

- měření materiálů 

- vrtání ručním vrtákem, zacházení s elektrickými spotřebiči 

- práce s dalšími materiály drát, plech, plast, sklo 

- pravidla bezpečnosti 

 

Práce montážní a demontážní 

Očekávaný výstup: 

Žák by měl: 

- sestavit podle plánu, návodu jednoduchý model 

- zvládnout jednoduchou montáž a demontáž při práci se stavebnicemi 

- provádět údržbu jednoduchých předmětů 

- dodržovat zásady bezpečnosti a hygieny práce a bezpečnostní předpisy 

 

Učivo:  

- sestavování modelů konstrukčních stavebnic 

- demontování modelů, ukládání součástek do krabic 

- rozebírání a složení jednoduchých mechanických strojů 

- výměna žárovky, výměna baterií v elektrospotřebiči 

 

Pěstitelské práce 

Očekávaný výstup: 

Žák by měl: 

- volit vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin 

- pěstovat a ošetřovat květiny v interiéru a využívat je k výzdobě 

- znát hlavní zásady pěstování zeleniny 

- používat vhodné pracovní pomůcky při práce na zahradě 

- znát běžné druhy ovoce 

- seznámit se s běžnými léčivými rostlinami a znát nebezpečí jedovatých rostlin 

- vědět o způsobu chovu drobných zvířat a zásad bezpečného kontaktu se zvířaty 

- dodržovat zásady hygieny a bezpečnosti práce na zahradě 

 

Učivo:  

- ošetřování pokojových rostlin 

- pěstování květin a zeleniny 

- sběr léčivých rostlin 

- příprava půdy k setí, příprava setby 

- příprava záhonů k setí 
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- pletí záhonů 

- sklizeň zeleniny, uskladnění, zavařování 

- sklizeň, třídění a uskladnění ovoce 

- sběr padaného ovoce, třídění, využití 

- konzervování ovoce a zeleniny 

- choroby a škůdci ovocných stromů a ochrana proti nim 

- úprava zahrady na podzim 

- zakládání kompostu 

- údržba zahradního nářadí 

 

Práce v domácnosti 

Očekávaný výstup: 

Žák by měl: 

- zvládat jednoduché pracovní postupy při základních činnostech v domácnosti 

- požívat vhodné prostředky při práci v domácnosti 

- používat základní kuchyňský inventář a bezpečně obsluhovat spotřebiče 

- připravit pokrmy podle daných postupů v souladu se zásadami zdravé výživy 

- dodržovat základní principy stolování a obsluhy u stolu 

- dodržovat základní hygienická a bezpečnostní pravidla a předpisy při zacházení 

s elektrospotřebiči a používanými prostředky 

 

Učivo:  

- úklidové práce v domácnosti - zametání, mytí podlahy, vysávání 

- stolování, mytí nádobí 

- vaření polévky, kaše, rýže 

- nákupy a uchovávání potravin 

- příprava teplých i studených pokrmů dle zásad zdravé výživy, správné stolování 

- manipulace s elektrospotřebiči 

- základy šití – přišívání knoflíků, patentek, opravy oděvů 

- rozšířené šití – knoflíky, zipy, sešívání zadním stehem, vyšívání 

- opakování a zdokonalování hygienických návyků 

- praní ruční i v pračce, sušení prádla 

- praní, sušení osobního prádla, žehlení rovných kusů prádla i oděvů 

- ošetřování rány – odřeniny, řezné rány, popáleniny 

- předprofesní příprava - práce ve výrobním podniku, zemědělském podniku či podniku 

služeb, na chráněném pracovišti 

 

Mezipředmětové vztahy:  

Vv – kreslení, malování, práce s malířskými potřebami, zobrazování okolního světa 

Vu – zhotovování drobných výrobků v návaznosti na události v životě (karnevalové masky, 

pletení pomlázky, dárky k vánocům, svátkům v rodině, spolužákům atp.), práce na školním 

pozemku, stolování při slavnostních příležitostech 

Tv – správné držení těla při práci, práce ve stoje, rozvoj hrubé motoriky, zvyšování fyzické 

zdatnosti při práci na školním pozemku 

Čtení, psaní – označování výrobků, čtení pokynů, receptů a návodů, čtení a vytváření 

technických výkresů 

Počty – počítání v praxi, měření 

 

Do předmětu Pracovní výchova na 2. stupni jsou začleněny tematické okruhy průřezových 

témat:  
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- Osobnostní a sociální výchova (Osobnostní rozvoj - Rozvoj schopností poznávání, 

Sebepoznání a sebepojetí, Seberegulace a sebeorganizace, Sociální rozvoj - Poznávací 

schopnosti, Komunikace, Mezilidské vztahy, Spolupráce a soutěživost, Morální rozvoj -

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, Hodnoty, postoje, praktická etika) 

- Multikulturní výchova (Lidské vztahy, Kulturní rozdíly) 

- Environmentální výchova (Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah 

člověka k prostředí, Základní podmínky života) 

 

 

Vzdělávací oblast:     Etická výchova 

Vyučovací předmět:    Etická výchova 

Stupeň: I.  (ročník 4. - 6.)                     

 

Základní komunikační dovednosti 

Očekávané výstupy: 
Žák by měl: 

-         používat vhodné formy pozdravu 

-         si osvojit jednoduché formy vyjádření prosby, poděkování, omluvy 

-         dodržovat jednoduchá komunikační pravidla ve třídě 

-         rozvíjet svoji trpělivost a neskákat druhým do řeči 

-         učit se a rozvíjet schopnost naslouchat druhým 

-         učit se položit otázku 

-         vnímat základní prvky neverbální komunikace u sebe a u druhých 

Učivo: 
-         představení se 

-         jména spolužáků a učitele 

-         používání správné formy pozdravu, rozlišení spolužáci, učitel 

-         pozdrav a jeho formy 

-         vytvoření základních komunikačních pravidel ve třídě, v kolektivu 

-         sezení v kruhu, pravidlo neskákat si do řeči 

-         prosba, poděkování, omluva 

-         tvoření otázky 

-         důležitost naslouchání v životě člověk především v rodině a ve škole 

-         důsledky nepozornosti při naslouchání 

-         naslouchání, výhody naslouchání 

-         seznámení se s možnostmi a se zásadami neverbální komunikace 

-         postoje těla, mimika, úsměv, gesta 

-         oční kontakt 

-         podání ruky 

 

Pozitivní hodnocení sebe a druhých 

Očekávané výstupy: 
Žák by měl: 

-         vnímat třídu jako společenství 

-         dodržovat pravidla nejen ve třídě, ale i jiných skupinách 

-         rozlišovat odměnu a trest 

-         vnímat své základní práva a povinnosti 

-         uvědomovat si hodnotu rodiny a význam rodičovské lásky 

-         zachovávat vzájemnou úctu při mezilidské interakci 

-         učit se starat se o svoje věci 

-         vnímat odlišnosti a podobnosti lidí 

-         pozitivně hodnotit druhé v běžných podmínkách 
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-         uvědomovat si pozitivní vlastnosti lidí ve svém okolí 

-         zvládat projevovat pozornost, laskavost a uznání vůči druhým 

-         sdělit, co se mu daří, co se mu zatím nedaří, co by pro to měl udělat 

-         správně reagovat na pochvalu, kterou obdržel 

-         vhodně vyjádřit odpuštění druhým 

Učivo: 
-         význam třídy v životě žáka 

-         význam pravidel 

-         dodržování dohodnutých pravidel 

-         základní práva a povinnosti 

-         systém odměn a trestů 

-         pravidla třídy 

-         školní řád 

-         význam rodičovské lásky 

-         základy sebepoznání 

-         sebeovládání 

-         oslava narozenin, svátku 

-         kamarádství 

-         vzájemná úcta při mezilidské interakci-pozdravit se, pěkně se oslovovat atd. 

-         starostlivost o své věci 

-         hledání toho, v čem jsem výjímečný 

-         moje silné – slabé stránky 

-         já a lidé v mém okolí – odlišnosti a podobnosti 

-         poznávání pozitivních vlastností lidí v mém okolí, zejména v rodině a ve třídě 

-         projevování pozornosti, laskavosti 

-         reakce na pochvalu 

-         základy sebereflexe 

-         připisování pozitivních vlastností druhým 

-         formy, význam a účinnost pochvaly 

 

Tvořivost a základy spolupráce 

Očekávané výstupy: 
Žák by měl 

-         zvládat dovednost dělit se 

-         zvládat dovednost darovat 

-         nabízet pomoc druhému 

Učivo: 
-         pomoc v běžných rodinných a školních situacích 

-         dělení se, darování a jejich význam pro mezilidské vztahy 

-         vymýšlení a vytvoření dárků pro druhé atd. 

-         nácvik možností pomoci kamarádovi 

Mezipředmětové vztahy: 
Řečová výchova - rozvíjení řečového projevu a porozumění, alternativní formy komunikace, 

rozvoj slovní a pojmové zásoby k tématu, modelové situace, demonstrace, hádanky 

Čtení - vyhledávání informací v knize, encyklopedii, hádanky 

Psaní - jednoduchý popis 

Informatika - vyhledávání informací na PC, hry 

Pracovní výchova a Výtvarná výchova - výtvarné zpracování tématu 

Hudební výchova - zpěv písní k tématu 

 

Do předmětu Etická výchova na 1. stupni jsou začleněny tematické okruhy průřezových 

témat: 
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-    Osobnostní a sociální výchova (Osobnostní rozvoj - Rozvoj schopností poznávání,    

     Sebepoznání a sebepojetí, Seberegulace a sebeorganizace, Psychohygiena, Sociální  

     rozvoj -  Poznávací schopnosti, Mezilidské vztahy, Komunikace, Spolupráce a  

     soutěživost, Morální rozvoj - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti) 

-    Multikulturní výchova ( Lidské vztahy) 

-    Environmentální výchova ( Vztah člověka k prostředí) 

 

 

 

Vzdělávací oblast:       Doplňující vzdělávací obor 

Vyučovací předmět:    Etická výchova 

Stupeň: II. (ročník 7. - 10.)                      

 

Základní komunikační dovednosti 

Očekávané výstupy: 
Žák by měl: 

-         používat jednoduché formy vyjádření prosby, poděkování, omluvy 

-         dodržovat jednoduchá komunikační pravidla ve třídě, škole 

-         rozvíjet svoji trpělivost a neskákat druhým do řeči 

-         posilovat schopnost naslouchat druhým 

-         zvládat vést jednoduchý rozhovor s druhými 

-         dodržovat základní pravidla slušné komunikace 

-         eliminovat hrubé výrazy ve vyjadřování 

-         otevřeně a citlivě komunikovat 

-         uvědomovat si příčiny komunikačních chyb 

-         uvědomovat si nebezpečí lži pro mezilidské vztahy 

-         vnímat základní prvky neverbální komunikace u sebe a u druhých 

Učivo: 
-         význam a zásady dialogu 

-         formulace prosby, poděkování, omluvy 

-         nácvik dialogu s učiteli a vrstevníky 

-         uplatňování základních komunikačních pravidel ve třídě, v kolektivu 

-         sezení v kruhu, pravidlo neskákat si do řeči 

-         tvoření otázky 

-         nebezpečí polopravd a lži 

-         čest a dobré jméno 

-         tajemství 

-         autentičnost v komunikaci, souhlasnost verbální a neverbální komunikace 

-         postoje těla, mimika, úsměv, gesta 

-         oční kontakt 

-         podání ruky 

 

Pozitivní hodnocení sebe a druhých 

Očekávané výstupy 
Žák by měl: 

-         si uvědomovat své schopnosti a silné stránky 

-         pozitivně hodnotit druhé v běžných podmínkách 

-         vnímat a reflektovat svoje úspěchy 

-         rozvíjet své sebeovládání 

-         utvářet své pozitivní hodnocení 

Učivo: 
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-         význam úspěchu 

-         sebehodnocení 

-         vliv a význam pozitivního naladění na zdraví 

-         způsoby vhodné a nevhodné sebeprezentace 

-         sebeovládání, práce s vůlí 

-         překonávání překážek při dosahování cílů 

-         cílevědomost 

Tvořivost a základy spolupráce 

Očekávané výstupy 
Žák by měl: 

-         těšit se z radosti a úspěchu jiných 

-         vyjadřovat účast na radosti a bolesti druhých 

-         dokázat vyjádřit soucit 

-         identifikovat základní city 

-         vést rozhovor s druhými o jejich prožitcích a na základě empatického vnímání    

          přemýšlet  

          nad konkrétní pomocí 

-         projevovat zájem o spolužáky a vrstevníky 

-         dokázat být druhým prospěšný 

-         být tolerantní, respektovat druhé 

-         projevovat úctu k druhým lidem 

-         dokázat se usmířit s druhými 

Učivo: 
-         povzbuzení druhých 

-         zájem o spolužáky a vrstevníky 

-         respektování druhých 

-         zodpovědnost za svá rozhodnutí 

-         umění odpustit 

-         usmíření 

-         úcta k handicapovaným, starým lidem 

-         soucit 

-         usměrňování základních citů 

-         problematika sympatie 

-         pocity smutku a obav a jejich usměrňování 

-         hněv a jeho zvládání 

Základy asertivního chování 

Očekávané výstupy 
Žák by měl: 

-         vnímat důležitost asertivity pro svůj život 

-         dokázat rozlišit vhodnost přijetí nabízené aktivity 

-         reagovat asertivně na nevhodné nabídky k aktivitě 

-         zvládat techniku odmítání 

-         neagresivním způsobem obhajovat svá práva 

Učivo: 
-         základy asertivity 

-         význam asertivity 

-         schopnost odmítnout nabídku k podvodu, krádeži, pomlouvání, lži 

-         schopnost odmítnout nabídku k užívání návykových látek a k sexuálnímu obtěžování 

-         technika odmítání 

-         vysvětlení a nácvik asertivních technik 

-         asertivní komunikační dovednosti 

-         zdravé sebeprosazení se 
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-         žádost o laskavost 

-         kompromis 

-         stížnost 

Mezipředmětové vztahy: 
Řečová výchova - rozvíjení řečového projevu a porozumění, alternativní formy komunikace, 

rozvoj slovní a pojmové zásoby k tématu, modelové situace, demonstrace, hádanky 

Čtení - vyhledávání informací v knize, encyklopedii, hádanky 

Psaní - jednoduchý popis 

Informatika - vyhledávání informací na PC, hry 

Pracovní výchova a Výtvarná výchova - výtvarné zpracování tématu 

Hudební výchova - zpěv písní k tématu 

 

Do předmětu Etická výchova na 2. stupni jsou začleněny tematické okruhy průřezových 

témat: 

-    Osobnostní a sociální výchova (Osobnostní rozvoj - Rozvoj schopností poznávání, 

      Sebepoznání a sebepojetí, Seberegulace a sebeorganizace, Psychohygiena, Sociální  

      rozvoj -  Poznávací schopnosti, Mezilidské vztahy, Komunikace, Spolupráce a  

      soutěživost, Morální rozvoj - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti) 

-     Multikulturní výchova (Lidské vztahy) 

-    Environmentální výchova (Vztah člověka k prostředí) 

 

 

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví      

Vyučovací předmět:  Zdravotní tělesná výchova  

                                    (nepovinný předmět) 

Stupeň: I.   Období: 1. (ročník 1. - 3.)                        

 

Očekávané výstupy – 1. období:  

Žák by měl: 

- uplatňovat správné způsoby držení těla v různých polohách 

- zaujímat správné základní cvičební polohy 

- zvládat jednoduchá speciální cvičení 

Učivo:  

- základní cvičební polohy těla 

- základní pohyby paží a dolních končetin 

- jednoduchá speciální cvičení podle typu oslabení - základní techniky cvičení  

- cvičení s náčiním 

- cvičení na nářadí 

- dechová cvičení 

- cvičení pohybové a prostorové orientace 

 

Mezipředmětové vztahy:  

Hudební výchova  - rytmizace, cvičení s písničkami, hra na tělo 

Pracovní výchova -  sebeobsluha 

Řečová výchova -  říkanky, rozvíjení slovní zásoby  

 

Do předmětu Zdravotní tělesná výchova na 1.stupni jsou začleněny tematické okruhy 

průřezových témat:  

- Osobnostní a sociální výchova (Osobnostní rozvoj - Rozvoj schopností poznávání, 

Sociální rozvoj -  Komunikace) 
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Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví   

Vyučovací předmět:  Zdravotní tělesná výchova 

                                    (nepovinný předmět) 

Stupeň: I.   Období: 2. (ročník 4. - 6.)                       

 

Očekávané výstupy – 2. období:  

Žák by měl: 

- zvládat základní techniku speciálních cvičení 

- korigovat techniku cvičení podle pokynů učitele 

Učivo: 

- vyrovnávací cvičení na protažení, posílení a uvolnění svalstva trupu a končetin 

- cvičení s náčiním 

- cvičení na nářadí 

- dechová cvičení 

- relaxační cvičení 

- cvičení obratnosti 

- cvičení rytmická 

- korekce cvičení podle slovního pokynu 

 

Mezipředmětové vztahy:  

Hudební výchova - rytmizace, písničky 

Řečová výchova -  říkanky, rozvoj slovní zásoby  

Pracovní výchova -  sebeobsluha, úklid pomůcek 

 

Do předmětu Zdravotní tělesná výchova na 1.stupni jsou začleněny tematické okruhy 

průřezových témat:  

- Osobnostní a sociální výchova (Osobnostní rozvoj  - Rozvoj schopností poznávání, 

Sociální rozvoj - Mezilidské vztahy,  Komunikace) 

 

 

Vzdělávací oblast:  Člověk a zdraví   

Vyučovací předmět:  Zdravotní tělesná výchova 

                                     (nepovinný předmět) 

Stupeň: II. (ročník 7. - 10.)                       

 

Očekávané výstupy:  

Žák by měl: 

- mít odpovídající vytrvalost při korekci zdravotního oslabení 

- zařazovat do svého pohybového režimu speciální kompenzační cvičení 

souvisejícís vlastním oslabením 

- snažit se o jejich optimální provedení 

Učivo: 

- speciální cvičení podle typu oslabení - vyrovnávací a kompenzační  

- cvičení zaměřená na korekci a prevenci zdravotního oslabení 

- cvičení s náčiním 

- cvičení na nářadí 

- dechová cvičení 

- relaxační cvičení 

- upevňování správného držení těla a motorických stereotypů 

- cvičení na rozvíjení pohybových dovedností  
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- cvičení rytmická 

- herní činnost 

Mezipředmětové vztahy:  

Hudební výchova - rytmizace, písničky 

Řečová výchova - říkanky, rozvoj slovní zásoby a komunikačních dovedností 

Člověk a společnost - člověk a zdraví 

 

Do předmětu Zdravotní tělesná výchova na 2. stupni jsou začleněny tematické okruhy 

průřezových témat:  

- Osobnostní a sociální výchova (Osobnostní rozvoj - Rozvoj schopností poznávání, 

Sebepoznání a sebepojetí, Sociální rozvoj -  Mezilidské vztahy, Komunikace) 

 

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví      

Vyučovací předmět:  Rehabilitační plavání  

                                    (nepovinný předmět) 

Stupeň: I.   Období: 1. (ročník 1. - 3.)                        

 

Očekávané výstupy:  

Žák by měl: 

- zvládnout převlékání a hygienu 

- odbourat strach z vody 

- orientovat se ve vodním prostředí 

- zlepšit stav a funkci pohybového aparátu 

 

Učivo: 

- hry pro seznámení s vodou 

- hry pro orientaci ve vodě 

- hry pro nácvik potápění 

- hry pro nácvik správného dýchání 

 

Mezipředmětové vztahy:  

Hudební výchova - rytmizace, písničky,  

Řečová výchova -   říkanky, rozvoj slovní zásoby 

Pracovní výchova -  sebeobsluha, hygiena 

 

Do předmětu Rehabilitační plavání na 1. stupni jsou začleněny tematické okruhy průřezových 

témat:  

- Osobnostní a sociální výchova (Osobnostní rozvoj - Rozvoj schopností poznávání, 

Sociální rozvoj -  Komunikace) 

 

 

 

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví      

Vyučovací předmět:  Rehabilitační plavání 

                              (nepovinný předmět) 

Stupeň: I.   Období: 2. (ročník 4.- 6.)                        

 

 

Očekávané výstupy:  

Žák by měl: 

- zlepšit stav a funkci pohybového aparátu 

- osvojit si základy pohybových dovedností ve vodním prostředí 
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Učivo: 

- hry pro orientaci ve vodě 

- hry pro nácvik potápění 

- hry pro nácvik správného dýchání 

- hry pro nácvik splývání 

- průpravná cvičení pro nácvik plaveckých stylů  

 

Mezipředmětové vztahy 

Řečová výchova - rozvoj slovní zásoby a komunikačních dovedností 

Hudební výchova - rytmizace, písničky,  

Člověk a společnost - člověk a zdraví 

Pracovní výchova -  sebeobsluha, úklid pomůcek 

 

Do předmětu Rehabilitační plavání na 1. stupni jsou začleněny tematické okruhy průřezových 

témat:  

- Osobnostní a sociální výchova (Osobnostní rozvoj - Rozvoj schopností poznávání  

- Sociální rozvoj -  Mezilidské vztahy, Komunikace) 

 

 

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví      

Vyučovací předmět:  Rehabilitační plavání 

                              (nepovinný předmět) 

Stupeň: II. (7. - 10. ročník)                                       

 

Očekávané výstupy:  

Žák by měl: 

- zlepšit stav a funkci pohybového aparátu 

- osvojit si základy pohybových dovedností ve vodním prostředí 

- osvojit si základy plaveckých dovedností- kraulové způsoby (kraul, znak)                                                    

 

Učivo: 

- hry pro nácvik potápění 

- hry pro nácvik správného dýchání 

- hry pro nácvik splývání 

- průpravná cvičení pro nácvik plaveckých stylů  

- nácvik plaveckých stylů – kraul, prsa 

 

Mezipředmětové vztahy 

Řečová výchova  - rozvoj slovní zásoby a komunikačních dovedností 

Člověk a společnost - člověk a zdraví 

Pracovní výchova -  sebeobsluha, úklid pomůcek 

 

Do předmětu Rehabilitační plavání na 2. stupni jsou začleněny tematické okruhy průřezových 

témat:  

- Osobnostní a sociální výchova (Osobnostní rozvoj -  Sebepoznání a sebepojetí, 

Sociální rozvoj - Mezilidské vztahy, Komunikace) 

 

 

Vyučovací předmět nepovinný : Hudebně pohybová výchova     

Stupeň: I.     Období: 1. (ročník 1. - 3.)                       

 



185 

 

Očekávané výstupy – 1. období:  

Žák by měl: 

- tvořit zvuky pohybem s rytmickými nástroji 

- vnímat vibrace, hudbu a reagovat pohybem 

- zapojovat se do zpěvu písní spontánním hlasovým projevem 

- hlasově a pohybově vyjadřovat své emoce 

- doprovodit písně hrou na tělo 

- vnímat charakter hudby, reagovat na relaxační hudbu zklidněním 

Učivo: 

- vnímání vibrací 

- rytmický pohyb -  nápodoba zvířat a počasí 

- neverbální komunikace, navazování očního kontaktu 

- spontánní reakce pohybem na hudbu: 

- hry s ozvučenými předměty 

- uchopování nástrojů, manipulace k vytvoření zvuku 

- improvizační hra na klavír a kytaru 

- dechová cvičení 

- spontánní hlasové projevy 

- písně podle strukturovaného učení 

- zpěv s podporou učitelky 

- spontánní hlasové a pohybové projevy 

- kresba při reprodukované hudbě – náladové kreslení 

- hravá sebeprezentace 

- vyjádření hudby volným pohybem 

- zvyšování rozsahu pohybu – prvky FMT 

- doprovod písní hrou na tělo – ukazovačky 

- neverbální komunikace 

- vnímání ticha a zvuků 

- poznávání nástrojů hmatem 

- vnímání hudby v relaxační poloze 

 

Mezipředmětové vztahy:  

Hudební výchova- rytmizace, říkanky, rozpočitadla 

Pracovní a výtvarná výchova - malování při hudbě 

Tělesná výchova- napodobení a opakování pohybu, pohybová improvizace 

Řečová výchova – výslovnost hlásek, říkadla, alternativní forma dorozumívání 

 

Do předmětu Hudebně pohybová výchova na 1. stupni jsou začleněny tematické okruhy 

průřezových témat:  

- Osobnostní a sociální výchova (Osobnostní rozvoj - Rozvoj schopností poznávání, 

Psychohygiena, Sociální rozvoj – Poznávací schopnosti, Komunikace) 

 

Vyučovací předmět nepovinný :  Hudebně pohybová výchova   

Stupeň: I.   Období: 2. (ročník 4. - 6.)                      

 

Očekávané výstupy – 2. období:  

Žák by měl: 

- experimentovat s nástroji, napodobit hru na hudební nástroj 

- vnímat hudbu a vyjádřit její charakter pohybem 

- napodobovat zpěv jednoduchých písní 

- výtvarně vyjádřit emoce při poslechu hudby 

- improvizovat na hudbu pohybem 
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- vnímat hudbu spojenou s dotyky na těle 

Učivo: 

- nápodoba pohybu 

- tanec s hudebními nástroji 

- hry se skupinovým rytmem a dynamikou 

- rytmická masáž 

- experimentování s nástroji 

- hra na Orffovy nástroje 

- uvědomování si polohy nástroje v prostoru 

- hlasová improvizace 

- stimulace hlasového projevu – zrcadlení 

- rytmus řeči s dechovou kontrolou 

- rytmická kresba 

- vyjádření pocitu hrou na nástroj 

- vyjádření emocí slovy 

- pohybová improvizace volná 

- nástrojové vyjádření pohádkových postav 

- taneční projev podle pokynů 

- vytvoření bezpečného místa 

- naslouchání zvuků  

- synchronizace dechu 

- relaxace spojená s bazální stimulací 

- abreakce – zvukový ventil 

 

Mezipředmětové vztahy:  

Hudební výchova- rytmizace, říkanky, rozpočitadla 

Tělesná výchova-zvětšování rozsahu pohybu, napodobování pohybu 

Pracovní a výtvarná výchova – malování při hudbě, seznamování s různými materiály 

Řečová výchova – výslovnost hlásek, říkadla, alternativní formy dorozumívání 

 

Do předmětu Hudebně pohybová výchova na 1. stupni jsou začleněny tematické okruhy 

průřezových témat:  

- Osobnostní a sociální výchova (Osobnostní rozvoj - Rozvoj schopností poznávání, 

Sebepoznání a sebepojetí, Seberegulace a sebeorganizace, Psychohygiena, Sociální 

rozvoj – Poznávací schopnosti, Mezilidské vztahy, Komunikace, Spolupráce, Morální 

rozvoj – Řešení problémů a rozhodovací dovednosti) 

 

 

 

 

Vyučovací předmět nepovinný :  Hudebně pohybová výchova   

Stupeň: II. (ročník 7. - 10.)                        

 

Očekávané výstupy:  

Žák by měl: 

- hrát na jednoduché hudební nástroje 

- reagovat na hudbu spontánním pohybem 

- zapojovat se do zpěvu písní 

- různým způsobem vyjadřovat své emoce 

- zapojovat se do pohybových činností při hudbě 

- kontrolovat své impulzivní chování, zvládnout zklidnění organismu 

Učivo:  
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- rytmické hry v kruhu 

- vyjádření písně pohybem 

- cílená reakce pohybem na daný nástroj, hudbu 

- vystupování před druhými 

- výroba hudebního nástroje 

- hra na bubny různých velikostí 

- zpěv písně ve skupině 

- samostatný zpěv písně 

- zpěv písně s podporou klavíru/kytary 

- společná kresba při hudbě 

- kolektivní improvizace na hudební nástroje 

- vyprávění o svých emocích 

- skupinové vyladění – improvizační hry s nástroji 

- pohybová improvizace podle instrukcí 

- hudební improvizace volného příběhu 

- taneční projev 

- masáže zklidňující, aktivizující 

- imaginační techniky 

- relaxace pohybem 

- řízená relaxace při hudbě 

- lokalizace původu zvuku 

 

Mezipředmětové vztahy:  
Hudební výchova- rytmizace, melodie, zpěv 

Tělesná výchova- pohybové vyjádření hudby, pohyb nápodobou 

Pracovní a výtvarná výchova – malování při hudbě, výroba hudebního nástroje 

Řečová výchova – výslovnost hlásek, říkadla, alternativní forma dorozumívání 

 

Do předmětu Hudebně pohybová výchova na 2. stupni jsou začleněny tematické okruhy 

průřezových témat:  

- Osobnostní a sociální výchova (Osobnostní rozvoj - Rozvoj schopností poznávání, 

Sebepoznání a sebepojetí, Seberegulace a sebeorganizace, Psychohygiena, Sociální 

rozvoj – Poznávací schopnosti, Mezilidské vztahy, Komunikace, Spolupráce, Morální 

rozvoj – Řešení problémů a rozhodovací dovednost, Hodnoty postoje praktická etika) 

 

 

6. Celoroční programy 
V průběhu školního roku probíhají ve třídách, v jednotné linii s výchovou a obsahem 

vzdělávání, celoroční školní programy, jejichž náplň a časová organizace je přizpůsobena 

individuálním potřebám žáků. 

6.1. Environmentální výchova 

Charakteristika 
Environmentální výchova (EVVO) je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu žáků 

naší školy. Vede žáky k získávání poznatků a praktických dovedností v oblasti ochrany 

životního prostředí. Ovlivňuje rozumovou složku osobnosti žáka, působí na jeho city a vůli. 

Všestranně rozvíjí klíčové kompetence žáků v oblasti vzájemného působení člověka a 

přírody. Žáci získávají a rozvíjejí znalosti, dovednosti, postoje a návyky, které vedou k 

ochraně a zlepšení životního prostředí. Environmentální výchova prolíná všemi oblastmi 

výchovně vzdělávacího procesu. 
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Priority 
Vztah žáků k přírodě a její ochraně je základní prioritou environmentální výchovy. Žáci jsou 

ke vztahu k přírodě cílevědomě vedeni po celou dobu školní docházky. Pobyt v přírodě učí 

žáky vnímavosti, buduje vztah k místu, kde žijeme. Pomáhá utvářet pozitivní zkušenosti z 

kontaktu s přírodou. Environmentální výchova seznamuje žáky se základními přírodními ději 

a zákonitostmi, s principy ochrany životního prostředí. Vede žáky k rozvoji spolupráce, hry a 

fantazie, ke zdravému životnímu stylu. Přispívá k celkovému rozvoji osobnosti žáka. 

Cíl 
Hlavním cílem environmentální výchovy je vybavit žáky specifickými kompetencemi, které 

směřují k odpovědnému environmentálnímu chování. 

Dílčí cíle: 
-    budovat kladný vztah žáků k přírodě a okolnímu světu 

-    využívat blízké přírodní prostředí k učení a rozvoji poznávání a vnímání přírody 

-    rozvíjet vztah žáků k přírodě a její ochraně praktickými aktivitami 

-    motivovat žáky k ochraně přírody 

-    nacvičovat ekologické chování 

-    spolupracovat při ekologizaci provozu školy 

-    rozvíjet poznatky a pojmy z multikulturní oblasti 

-    nacvičovat praktickou pomoc 

-    propojit základní témata se všemi oblastmi výchovně vzdělávacího procesu 

Časové a organizační vymezení 
Environmentální výchova je koncipována v ročních plánech, které na sebe navazují. Plány 

sledují dlouhodobé i krátkodobé cíle, jsou propojeny s dalšími školními programy, zejména s 

programem školní prevence. V průběhu školního roku probíhá ve třídách řada aktivit a 

tradičních akcí. Činnost tříd i jednotlivců je průběžně sledována a na konci školního roku 

vyhodnocena. Za roční koncepci EVVO, realizaci aktivit odpovídá metodik EVVO. 

Koordinuje práci učitelů, pravidelně informuje vedení školy. Průběžně vyhodnocuje plnění 

úkolů a aktivit, informuje pedagogický tým na organizačních poradách. Do aktivit EVVO 

jsou zapojováni všichni žáci, pedagogové, správní zaměstnanci a zákonní zástupci žáků školy. 

Činnosti jsou přizpůsobeny věku a úrovni žáků. Naplňování základních cílů environmentální 

výchovy je průběžně sledováno. 

Tradiční akce a aktivity: 
-    celoškolní soutěž 

-    projekt adopce 

-    třídění materiálů a odpadů 

-    sběrové soutěže ve spolupráci se zákonnými zástupci 

-    péče o bylinkovou skalku 

-    péče o živočichy 

-    besedy, exkurse, tematické vyučování 

-    Den Země 

-    příprava a realizace tvořivých dílen ve spolupráci se zákonnými zástupci 

-    prodejní výstavy 

-    slavnostní vyhodnocení soutěže na školní zahradě 

Výchovné a vzdělávací strategie, které v oblasti EVVO směřují k utváření a 
rozvíjení klíčových kompetencí: 
 

Klíčová témata pro rozvoj klíčových kompetencí: 
-    vztah k přírodě 

-    vztah k místu 

-    ekologické děje a zákonitosti 

-    environmentální problémy a konflikty 
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-    připravenost jednat ve prospěch životního prostředí 

Nejčastěji využívané výchovně vzdělávací strategie: 
-    prožitkové metody 

-    činnostní metody 

-    práce s obrazovými materiály a IC technologiemi 

-    pracovní a výtvarné činnosti 

-    ekohry, soutěže 

-    smyslové aktivity 

-    péče o místa 

-    péče o zvířata a živočichy 

-    besedy, exkurse 

-    tematické vyučování 

-    projektové vyučování 

-    sběr papíru, plastových víček ve spolupráci se zákonnými zástupci 

EVVO je úzce propojena s průřezovým tématem Osobnostní a sociální výchova, 

Multikulturní výchova 

Environmentální výchova rozvíjí klíčové kompetence: 

Kompetence k učení 
Žák podle svých individuálních možností a schopností: 

-          získává informace 

-          pracuje s materiály, které vycházejí z přírody a praktického života 

-          používá učební a obrazový materiál, IC techniku 

-          uplatňuje získané znalosti a dovednosti v praktických činnostech 

Učitel: 

-          používá vhodné metody s ohledem na věk a úroveň žáka 

-          nabízí zajímavé činnosti 

-          vede žáka k plnění jednoduchých úkolů a ke spolupráci 

-          vhodně motivuje a hodnotí žáka 

-          vede žáka k sebehodnocení 

Kompetence k řešení problémů 
Žák podle svých individuálních možností a schopností: 

-           překonává problémy přiměřeně ke svým možnostem 

-           vnímá problémové situace 

-           řeší je s pomocí naučených stereotypů 

Učitel: 

-          pomáhá žákovi získávat informace 

-          pomáhá žákovi vyhodnotit situaci 

-          vede žáka k řešení známé a opakující činnosti 

-          vede žáka k vyřešení jednoduchého problému 

Kompetence komunikativní 
Žák podle svých individuálních možností a schopností: 

-          komunikuje s druhými lidmi přiměřeně svým schopnostem 

-          rozumí jednoduchým pokynům a reaguje na ně podle svých možností 

-          vyjadřuje své pocity, prožitky vhodným způsobem 

Učitel:         

-          podporuje všestrannou komunikaci 

-          používá jednoduché a srozumitelné pokyny 

-          vede žáka k vyjadřování svých pocitů, prožitků 

-          vede žáka k aktivnímu zapojení do života školy 

-          umožňuje žákovi vyjádřit svůj názor 

Kompetence personální a sociální 
Žák podle svých individuálních možností a schopností: 
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-          orientuje se v prostředí, ve kterém žije 

-          podílí se na jednoduchých sociálních aktivitách 

-          uplatňuje základní návyky společenského chování 

-          seznamuje se, rozpoznává vhodné a rizikové chování 

-          prakticky uplatňuje naučené dovednosti 

Učitel:                               

-          procvičuje, upevňuje zásady společenského soužití 

-          pomáhá žákovi při orientaci ve známém prostředí 

-          vede žáka k pochopení vztahů a zákonitostí 

-          posiluje vnímání vlastní osoby žáka, jeho sebedůvěru 

-          podporuje sociální cítění a přátelské vztahy 

-          zapojuje žáka do života školy 

Kompetence občanské 
Žák podle svých individuálních možností a schopností: 

-          využívá osvojené návyky a dovednosti k zapojení se do společnosti 

-          dodržuje pravidla soužití 

-          dodržuje pravidla ochrany svého zdraví a životního prostředí 

Učitel:                   

-          respektuje individualitu každého žáka 

-          prakticky nacvičuje způsoby společenského chování 

-          připravuje žáka na chování v situacích mimo školu 

-          podporuje vhodné chování a jednání žáka k jiným etnickým skupinám 

-          podporuje zdravý vývoj žáka prostřednictvím aktivit v přírodě 

-          ve spolupráci s rodinou podporuje zdravý způsob života žáka 

Kompetence pracovní 
Žák podle svých individuálních možností a schopností: 

-          nacvičuje základní pracovní dovednosti a postupy 

-          plní jednoduché zadané úkoly dle instrukcí 

-          dodržuje zásady bezpečnosti a ochrany životního prostředí při pracovních činnostech 

Učitel: 

-          vede žáka k osvojování pracovních postupů a návyků 

-          napomáhá žákovi s plněním jednoduchého úkolu 

-          vede žáka k respektování pravidel při společné práci 

-          pozitivně hodnotí jednotlivé kroky pracovního výkonu 

-          motivuje žáka k dokončení činnosti 

-          posiluje vědomí ochrany zdraví a životního prostředí 

 

6.2. Preventivní program školy (PPŠ) 

Charakteristika 
Preventivní program školy je neoddělitelnou součástí výchovně-vzdělávacího procesu. 

Základním principem preventivní strategie školy je snaha o soustavné osvojování kompetencí 

žáků v oblasti zdravého životního stylu a prevence a rozvíjení dovedností, které vedou k 

odmítání všech druhů rizikového chování, projevů agresivity, šikany a kyberšikany. 

Aktivity PPŠ jsou přirozeně začleněny do jednotlivých předmětů, prolínají a vzájemně se 

doplňují s aktivitami environmentální výchovy. 

Důležitým principem uplatňovaným v oblasti školní primární prevence rizikového chování je 

model spirály. V praxi znamená, že jednotlivé znalosti, dovednosti a způsobilosti v 

příslušných oblastech a ročnících na sebe vzájemně navazují a tvoří ucelený systém. 

Priority 
Prioritou preventivního programu školy je zvýšit odolnost žáků vůči rizikovému chování a 

snížit rizika a vlivy, které narušují zdravý rozvoj osobnosti. Snažíme se vést žáky k vytvoření 
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pozitivních vztahů v třídním kolektivu, a tím příznivého sociálního klimatu ve škole mezi 

žáky navzájem, a také mezi pedagogy a žáky. Posilujeme sebevědomí, sebeúctu a úctu mezi 

žáky navzájem, poznání sebe sama. Vedeme žáky k řešení konfliktů, ke schopnostem 

překonávat překážky a smysluplně využívat volný čas. Motivujeme žáky k uplatňování zásad 

zdravého životního stylu. 

Cíl 
Hlavním cílem PPŠ je podpořit u žáků rozvoj kompetencí v oblasti zdravého životního stylu, 

osobnostní a sociální výchovy a multikulturní výchovy. 

Preventivní program školy si klade za dílčí cíle: 

-    rozvíjet zdravý životní styl žáků a tím eliminovat výskyt sociálně-patologických jevů 

-    zvyšovat odolnost žáků vůči rizikovým jevům a rizikovému chování 

-    vštěpovat žákům zásady slušného chování 

-    vštěpovat žákům zásady bezpečného chování při pohybu na chodníku, při dopravě na  

           vozovce 

-    motivovat žáky ke smysluplnému trávení volného času 

-    vytvářet a posilovat pozitivní sociální klima ve třídách a ve škole   

-    zvyšovat sociální kompetence žáků – rozvíjet sociální dovednosti, které napomáhají  

          orientaci v sociálních vztazích, nést odpovědnost za své chování a uvědomění si  

          důsledků svého jednání 

-    posilovat komunikační dovednosti žáků 

-    učit žáky porozumět svým základním právům a povinnostem 

. 

-    poskytovat žákům informace o tom, kde hledat pomoc při vzniku problému –  

           poskytování poradenské činnosti 

-    spolupracovat s rodiči v oblasti zdravého životního stylu a prevence, poskytovat  

poradenské služby rodičům v případě jejich potřeb, prohlubovat spolupráci rodiny se 

školou 

Časové a organizační vymezení 
Koncepce PPŠ je realizována v ročních plánech. Tematické zaměření plánů je dlouhodobější, 

osvědčil se tříletý model programu. Aktivity a činnosti PPŠ jsou přirozeně zakomponovány 

do jednotlivých předmětů a prolínají celým výchovně-vzdělávacím procesem. Obsahovou 

koncepci preventivního programu školy vytváří a za její realizaci odpovídá školní metodik 

prevence. Působí také jako koordinátor aktivit. Učitelům a zákonným zástupcům žáků 

poskytuje dle potřeby poradenskou činnost, vyhodnocuje průběžně plnění úkolů, informuje 

vedení školy. Jednou ročně zpracovává hodnocení PPŠ pro KÚ Zlín. 

Na realizaci aktivit se podílejí všichni pedagogové, žáci. Obsah preventivního programu školy 

respektuje věkové a osobnostní potřeby našich žáků. 

Tradiční akce, aktivity: 
-    Den v přírodě – prevence zaměřená na mimořádné události 

-    Exkurze - integrovaný záchranný systém (HZS, Policie ČR, ZZS) 

-    Besedy pro žáky 

-    Besedy pro učitele a zákonné zástupce 

-    Tematické vyučování 

-    Noc s Andersenem 

-    Svátek poezie 

-    Setkání školních metodiků prevence v KPPP Zlín, pracoviště Kroměříž (2x ročně) 

-    Divadlo 

  

Výchovné a vzdělávací strategie, které v oblasti PPŠ směřují k utváření a 
rozvíjení klíčových kompetencí: 
Zásadní  témata pro rozvoj klíčových kompetencí: 
-    vztah k sobě samému 
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-    vztah k ostatním lidem 

-    osvojení zdravého životního stylu 

Nejčastěji využívané výchovně vzdělávací strategie: 
-    prožitkové metody 

-    činnostní metody 

-    práce s obrazovými materiály a IC technologiemi 

-    pracovní a výtvarné činnosti 

-    smyslové aktivity 

-    besedy, exkurse 

-    tematické vyučování 

-    projektové vyučování 

-    dramaterapie 

PPŠ  je úzce propojen s průřezovým tématem Osobnostní a sociální výchova, 

Multikulturní výchova, Environmentální výchova 

Preventivní program školy rozvíjí klíčové kompetence:   
 

Kompetence k učení 
Žák podle svých individuálních možností a schopností: 

-          získává informace 

-          používá učební a obrazový materiál 

-          uplatňuje získané znalosti a dovednosti v praktických činnostech 

Učitel: 

-          používá vhodné metody s ohledem na věk a úroveň žáka 

-          nabízí zajímavé činnosti 

-          vede žáka k plnění jednoduchých úkolů a ke spolupráci 

-          vhodně motivuje a hodnotí žáka 

-          vede žáka k sebehodnocení 

Kompetence k řešení problémů 
Žák podle svých individuálních možností a schopností: 

-           překonává problémy přiměřeně ke svým možnostem 

-           vnímá problémové situace 

-           řeší je s pomocí naučených stereotypů 

Učitel: 

-          pomáhá žákovi získat informace 

-          pomáhá žákovi vyhodnotit situaci 

-          vede žáka k řešení známé a opakující činnosti 

-          pomáhá žákovi vyřešit jednoduchý problém 

Kompetence komunikativní 
Žák podle svých individuálních možností a schopností: 

-          komunikuje s druhými lidmi přiměřeně svým schopnostem 

-          rozumí jednoduchým pokynům a reaguje na ně podle svých možností 

-          vyjadřuje své pocity, prožitky vhodným způsobem 

Učitel:         

-          podporuje všestrannou komunikaci 

-          používá jednoduché a srozumitelné pokyny 

-          vede žáka k vyjadřování svých pocitů, prožitků 

-          vede žáka k aktivnímu zapojení do života školy 

-          umožňuje žákovi vyjádřit svůj názor 

Kompetence personální a sociální 
Žák podle svých individuálních možností a schopností: 

-          orientuje se v prostředí, ve kterém žije 

-          podílí se na jednoduchých sociálních aktivitách 
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-          uplatňuje základní návyky společenského chování 

-          seznamuje se, rozpoznává vhodné a rizikové chování 

-          prakticky uplatňuje naučené dovednosti 

Učitel:                               

-          procvičuje, upevňuje zásady společenského soužití 

-          pomáhá žákovi při orientaci ve známém prostředí 

-          vede žáka k pochopení vztahů a zákonitostí 

-          posiluje vnímání vlastní osoby žáka, jeho sebedůvěru 

-          podporuje sociální cítění a přátelské vztahy 

-          zapojuje žáka do života školy 

Kompetence občanské 
Žák podle svých individuálních možností a schopností: 

-          využívá osvojené návyky a dovednosti k zapojení se do společnosti 

-          dodržuje pravidla soužití 

-          dodržuje pravidla ochrany svého zdraví 

Učitel:                   

-          respektuje individualitu každého žáka 

-          prakticky nacvičuje způsoby společenského chování 

-          připravuje žáka na chování v situacích mimo školu 

-          podporuje vhodné chování a jednání žáka k jiným etnickým skupinám 

-          ve spolupráci s rodinou podporuje zdravý způsob života žáka 

Kompetence pracovní 
Žák podle svých individuálních možností a schopností: 

-          nacvičuje základní pracovní dovednosti a postupy 

-          plní jednoduché zadané úkoly dle instrukcí 

Učitel: 

-          vede žáka k osvojování pracovních postupů a návyků 

-          napomáhá žákovi s plněním jednoduchého úkolu 

-          zařazuje praktické ukázky činností 

-          navozuje pracovní příležitosti 

-          vede žáka k respektování pravidel při společné práci 

-          pozitivně hodnotí jednotlivé kroky pracovního výkonu 

-          motivuje žáka k dokončení činnosti 

-          podporuje dodržování zásad bezpečnosti 

-          posiluje vědomí ochrany zdraví 
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7. Charakteristika školního vzdělávacího programu pro žáky 
s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více 
vadami 

 
Co chceme  

- chceme, aby v naší škole bylo příjemně našim žákům, ale i pedagogům 

- chceme být školou moderního stylu 

- chceme, abychom komplexním speciálně pedagogickým působením napomohli žákům ke 

zvýšení samostatnosti a orientace v jejich přirozeném sociálním prostředí 

- chceme, abychom prožívali, poznávali a tvořili v bezpečném prostředí 

- chceme, aby z naší školy odcházeli žáci, kteří si posílili svou celkovou osobnost  

 

Zaměření školy 

- na poskytování komplexní speciálně pedagogické podpory 

- na individuální přístup k jednotlivým dětem 

- na preferování sebeobslužných činností a dosažení maximální možné míry samostatnosti 

- na porozumění a komunikaci 

- na rozvoj sociálních dovedností 

- na úzkou spolupráci s rodinou 

- na týmovou práci pedagogů a spolupráci s odborníky ze SPC 

- na vytvoření příjemného a bezpečného prostředí pro děti, pedagogy i zákonné zástupce 

 

O co usilujeme 

- uplatňovat individuální přístup k žákům podle jejich speciálních vzdělávacích potřebách 

a stupně podpůrných opatření 

- vytvářet podmínky pro rozvoj samostatnosti žáků 

- vytvářet podmínky pro rozvoj komunikačních dovedností s využitím systémů 

augmentativní a alternativní komunikace 

- rozvíjet sociální dovednosti, posilovat sociálně vhodné chování a eliminovat sociálně  

       nevhodné chování, vytvářet adekvátní vztahy žáků k blízkým osobám  

- vytvářet a rozvíjet sebeobslužné a hygienické návyky 

- rozvíjet vnímání, pozornost a poznání v maximální možné míře 

- rozvíjením klíčových kompetencí posilovat celkovou osobnost žáků 

 

Zaměření školy 
Škola je zaměřena na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a potřebou 

podpůrných opatření pro nejzávažnější postižení. Žáci jsou do školy zařazeni na základě 

žádosti zákonného zástupce a doporučení školského poradenského zařízení. Důvodem 

zařazení těchto žáků do speciální školy je rozsah jejich speciálních vzdělávacích potřeb a 

stupeň podpůrných opatření.  

Školní vzdělávací program je vypracován pro žáky s těžkým mentálním postižením a 

souběžným postižením více vadami. Umožňuje individuální přístup ke každému žákovi podle 

jeho speciálních vzdělávacích potřeb a umožňuje tak optimální rozvoj jeho elementárních 

vědomostí, komunikačních a sociálních dovedností, pohybové samostatnosti, základních 

sebeobslužných dovedností a tím získání určité míry samostatnosti v závislosti na druhu a 

stupni postižení.   

Zajišťuje i komplexní speciálně pedagogickou podporu (logopedická péče, rehabilitační 

tělesná výchova, metodická péče o děti s autismem, péče o zrakově a sluchově postižené, 

doplňkové terapie). Speciálně pedagogická podpora je nedílnou součástí celého výchovně 

vzdělávacího procesu. Vzhledem k povaze speciálních vzdělávacích potřeb a stupni 

podpůrných opatření žáků je nezbytnou součástí vyučování užívání speciálních metod a 
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postupů a využívání speciálních a kompenzačních pomůcek. Ve výchovně vzdělávacím 

procesu využíváme pedagogicko-psychologických služeb a asistenty pedagoga. 

Žáci, u nichž je verbální komunikace možná jen v omezené míře nebo zcela nemožná, 

využívají systémy augmentativní a alternativní komunikace. Augmentativní systémy 

komunikace podporují již existující, ale pro běžné dorozumívání nedostatečné komunikační 

schopnosti. Alternativní komunikační systémy se používají jako náhrada mluvené řeči.  

Oba systémy jsou souhrnem všech postupů a prostředků, které se užívají pro rozvoj 

dorozumívání konkrétního žáka s využitím všech jeho schopností.   

Využíváme dva hlavní typy systémů augmentativní a alternativní komunikace - bez pomůcek 

a s pomůckami. Systémy bez pomůcek nevyžadují žádné vybavení a zahrnují oční kontakt, 

mimiku, gesta, řeč těla a manuální znaky. Systémy s pomůckami k dorozumívání používají 

trojrozměrné předměty, fotografie, obrázky, piktogramy, vhodné počítačové programy. Výběr 

typu augmentativní a alternativní komunikace pro konkrétního žáka je vždy individuální 

podle možností a schopností daného žáka, zejména podle úrovně jeho porozumění. 

Na nácviku používání augmentativní a alternativní komunikace se podílí třídní učitel 

ve spolupráci s logopedem, při výuce ji uplatňují i ostatní vyučující.      

 

Žákům se souběžným postižením více vadami je nabízena speciálně pedagogická podpora 

podle speciálních vzdělávacích potřeb a stupně podpůrného opatření. Těžké mentální 

postižení je spojeno s narušením komunikačních schopností, proto je žákům nabízena 

individuální logopedická péče. Pro žáky se zrakovým postižením je určena smyslová 

stimulace, žáci s různým typem tělesného postižení jsou zařazováni do rehabilitační tělesné 

výchovy. Specializovaná podpora je věnována žákům s autismem a žákům se sluchovým 

postižením. 

Jako doplňkové terapie jsou žáků nabízeny canisterapie a hiporelaxace. 

Canisterapie je založena na fyzickém kontaktu dítěte a psa. Terapie je doporučována žákům s 

těžšími formami dětské mozkové obrny, s psychomotorickou retardací, s poruchami 

autistického spektra. Stimulační program vychází z individuálních fyzických a psychických 

potřeb žáků a je vytvářen společně  psovodem a speciálním pedagogem - somatopedem 

(fyzioterapeutem). Rozsah a časová dotace je upravena podle speciálních vzdělávacích potřeb 

každého žáka. Provádí se formou individuální nebo kolektivní. Individuální forma spočívá 

v polohování a relaxaci dítěte na psu. Cílem je navození příjemných pocitů, relaxace, 

zklidnění, zahřátí končetin a tím uvolnění svalových spasmů. Kolektivní forma probíhá se 

skupinkou 4 – 5 žáků, kteří formou her a činnostních aktivit plní úkoly v kontaktu se psem. 

Pes působí především jako motivační prvek a plní funkci “netradičního cvičebního nářadí.“ 

Cílem je rozvíjení pohybových, pracovních a komunikačních dovedností žáka, rozumových 

citových schopností.  

Hiporelaxace má charakter pedagogicko psychologického ježdění a je součástí léčebné 

metody hipoterapie, která využívá pozitivního působení koně na duševní i sociální zdraví 

žáka. V prvním pololetí školního roku probíhá terapie v měsíci září a říjnu, ve druhém 

pololetí od měsíce dubna do konce školního roku vždy jedenkrát týdně. Je určena převážně 

žákům nižších ročníků. 
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7.1 Naše filozofie 
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 7. 2 Priority školy 

 

V základní škole speciální vzděláváme žáky nejen se středně těžkým a těžkým mentálním 

postižením, ale i žáky se souběžným postižením více vadami.  Vzhledem ke specifikům práce 

a v souladu s filozofií školy považujeme za nejdůležitější tyto priority školy: 

 

Komplexní péče  - přispívání k posilování zdravotní i psychické složky žáka 

- posilování celkové osobnosti žáka 

Individuální přístup - přistupování ke každému žákovi podle jeho speciálních vzdělávacích 

potřeb 

- respektování aktuálního stavu žáka 

- vypracování individuálního vzdělávacího plánu podle speciálních vzdělávacích potřeb 

žáka   

Individualizace - přizpůsobování podmínek speciálním vzdělávacím potřebám a stupni 

podpůrných opatření žáka 
Komunikace a komunikační dovednosti - nacvičování a používání sociálních konvencí 

- vyjadřování své potřeby a přání 

- podporování alternativních a augmentativních způsobů komunikace 

- komunikování a odstraňování bariér při komunikace s ostatními lidmi 

- využívání komunikačních technologií 

- navazování kamarádských vztahů 

Sebeobslužné dovednosti - dosahování maximální možné samostatnosti 

- zvládání praktických dovedností nejen ve školním prostředí 

- navazování sociálních vztahů adekvátním způsobem 

Spolupráce s rodinou - vytváření a prohlubování vztahu učitel - rodič 

- dosahování jednotného působení ve školním i domácím prostředí 

- spolupodílení na výchovně vzdělávací činnosti žáka 

- aktivní zapojování rodičů do života školy 

Bezpečné a příjemné prostředí - vytváření vstřícného prostředí k potřebám žáků, rodičů i 

pedagogů 

- využívání estetického prostředí školy 

- vytváření prostředí bez bariér 

 

7.3 Pojetí a cíle vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením 
a souběžným postižením více vadami  

 

Pojetí vzdělávání 
Základní škola speciální je desetiletá. Člení se na první stupeň, který tvoří 1. - 6. ročník a na 

druhý stupeň, který tvoří 7. - 10. ročník.  

Vzdělávání v základní škole speciální je přizpůsobeno žákům s mentálním, tělesným, 

zrakovým nebo sluchovým postižením, závažnými vadami řeči, souběžným postižením více 

vadami nebo autismem. Vzhledem ke speciálním vzdělávacím potřebám a vyšším stupňům 

podpůrných opatření, jsou žáci schopni osvojit si základy vzdělání.  

V přizpůsobených podmínkách a při odborné speciálně pedagogické podpoře si žáci osvojují 

elementární vědomosti a dovednosti, vytváří si návyky k dosažení maximální možné 

samostatnosti. 

 

 



198 

 

Vzdělávací činnosti jsou zaměřeny na rozvoj elementárních vědomostí, komunikačních 

a sociálních dovedností, pohybové samostatnosti a základních sebeobslužných dovedností.  

Nezbytný je individuální přístup ke každému žákovi a respektování jeho individuálních 

zvláštností.  

Vzhledem k povaze speciálních vzdělávacích potřeb žáků základní školy speciální je důležité 

vytvořit ve škole příjemnou atmosféru, ve které se žáci budou cítit bezpečně a spokojeně a ve 

kterém budou lépe přijímat nabízené stimulace. 

 

Cíle vzdělávání 
Cíle základního vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením 

více vadami vycházejí z RVP pro základní vzdělávání žáků v základní škole speciální a 

směřují k utváření a postupnému rozvíjení klíčových kompetencí žáků. 

Při práci s žáky s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami se 

snažíme o naplňování těchto cílů: 

Osvojit si základní hygienické návyky a sebeobslužné dovednosti 

- dosáhnout maximální možné míry samostatnosti při sebeobslužných činnostech 

- aktivně spolupracovat při sebeobslužných činnostech 

- tolerovat sebeobslužné činnosti   

Rozvíjet pohyblivost a snažit se o dosažení co nejvyšší míry samostatnosti a orientace ve 

vztazích k okolí 

- tolerovat pohybové stimulace a podle svých možností při nich spolupracovat 

- rozvíjet hrubou i jemnou motoriku a pohyblivost  

- orientovat se ve známém prostředí     

Vést žáky k rozvíjení komunikačních dovedností s využitím alternativní a augmentativní 

komunikace 

- navazovat oční kontakt 

- reagovat na své jméno, na oslovení 

- vyjádřit libost a nelibost adekvátním způsobem  

- rozumět jednoduchým verbálním pokynům a zvukovým signálům 

- vyjádřit adekvátním způsobem své potřeby, přání a pocity 

- nácvik sociálních konvencí 

- reagovat na otázku 

Rozvíjet schopnost spolupracovat s blízkými osobami a vykonávat jednoduché úkony 

- reagovat na jednoduché pokyny 

- reagovat na sociální interakce 

- navazovat sociální vztahy  

- vykonávat jednoduchou manipulační činnost 

- požádat o pomoc, přijmout pomoc 

- uvědomovat si svou osobu, vytvářet identitu 

- vyjádřit své přání a potřeby 

- respektovat společenské normy, konvence a tradice 

Vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city 

- vnímat a tolerovat přítomnost blízkých lidí 

- vyjádřit pozitivní citový vztah k druhým lidem adekvátním způsobem 

- přijímat projevy pozitivních citů od ostatních lidí 

- vyjádřit radost, pocit uspokojení 

- eliminovat prvky problémového chování 

- vytvářet příležitosti k činnostem, které přinášejí radost a uspokojení 

Rozvíjet pozornost, vnímavost a poznání 
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- tolerovat stimulace a terapie 

- aktivně spolupracovat při stimulacích a terapiích 

- osvojit si elementárních vědomostí a dovedností   

 

7.4 Výchovné a vzdělávací strategie 

 

Výchovné a vzdělávací strategie představují společně uplatňované postupy, metody a formy 

práce, které vedou k naplnění vzdělávacích cílů a tím k utváření klíčových kompetencí. 

Snažíme se o dosažení elementárních klíčových kompetencí na úrovni, která je pro žáky 

dosažitelná, zejména o maximální možnou míru samostatnosti a o přenesení nacvičených 

dovedností do praktického života. Elementárních klíčových kompetencí žáci dosahují 

s různou mírou dopomoci druhé osoby. Tyto kompetence jsou rozvíjeny po celou dobu školní 

docházky. Důraz je kladen zejména na kompetence komunikativní, sociální a personální, 

pracovní. 

Postupy, metody a formy jsou voleny s přihlédnutím na povahu speciálních vzdělávacích 

potřeb jednotlivých žáků a s ohledem na aktuální zdravotní a psychický stav. Je důsledně 

uplatňován individuální přístup k jednotlivým žákům. Nacvičované dovednosti jsou denně 

procvičovány a opakovány tak, aby došlo k jejich upevnění. Žáci jsou k činnosti vhodně 

motivováni. Nácvik dovedností probíhá po jednotlivých krocích tak, aby byla rozvíjena 

soustředěnost a koncentrace na danou činnost. Jsou pravidelně střídány činnosti pracovní a 

relaxační. Hodnocení probíhá v průběhu činnosti po jednotlivých krocích, je vyzdvižena 

pozitivní stránka tak, aby žáci byli motivováni do další činnosti.  

U žáků s autismem jsou respektovány zásady metodiky strukturovaného učení. 

 

Klíčové kompetence Výchovné a vzdělávací strategie 

Kompetence k učení 

Žák: 

- rozumí jednoduchým  

  pojmům, znakům  

  a symbolům a je schopen je 

  užívat 

 

- pozná a rozlišuje základní  

  piktogramy 

 

 

- pozná tiskací písmena 

 

 

- napodobuje různé  

  předvedené pohyby  

  a činnosti  

 

- používá učební pomůcky 

 

- vedeme žáky k osvojení základních pojmů a elementárních  

  dovedností, vedeme žáky k aktivnímu používání známých 

  symbolů a znaků 

 

 

- vedeme žáky k rozlišování základních prostředků  

  alternativních komunikačních systémů a k jejich aktivnímu  

  používání 

 

- snažíme se u žáků rozvíjet takové schopnosti, pomocí  

  kterých si budou schopni osvojit tvary hůlkového písma 

 

- vedeme žáky k napodobování předvedených pohybů  

  a činností 

 

 

- umožňujeme žákům aktivní používání učebních pomůcek  

Kompetence k řešení 

problémů 

Výchovné a vzdělávací strategie 

Žák: 

- řeší známé situace  

 

- vytváříme podmínky pro řešení známých situací  
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  na základě nápodoby  

  či opakování 

 

- chápe a plní jednoduché  

  příkazy 

 

- orientuje se v okolním  

  prostředí 

 

- orientuje se v časovém  

  režimu dne 

 

- překonává pocity strachu 

  na základě opakování a nápodoby  

- vedeme žáky k požádání o pomoc v situaci, kterou neumí  

  zvládnout samostatně 

- zadáváme žákům jednoduché pokyny a dbáme na jejich  

  splnění 

 

- usilujeme o to, aby se žáci orientovali ve známém prostředí 

 

 

- umožňujeme žákům orientovat se v čase s využitím  

  názorných pomůcek (různé typy režimů dne) 

 

- vytváříme podmínky pro překonávání pocitů strachu žáků 

  z nových činností, předmětů a situací 

Kompetence komunikativní Výchovné a vzdělávací strategie 

Žák: 

- poznává známé osoby  

  a dorozumívá se s nimi  

  verbálními nebo  

  nonverbálními formami  

  komunikace 

 

- reaguje na své jméno 

 

 

- reaguje na jednoduché  

  pokyny, vyjadřuje souhlas  

  či nesouhlas 

 

 

- vyjadřuje své potřeby,  

  pocity a nálady různým  

  způsobem verbálními  

  i neverbálními prostředky 

 

- dokáže pozdravit a reagovat  

  na pozdrav vhodným  

  způsobem 

 

- vedeme žáky k rozpoznávání známých osob  

- podporujeme žáky při dorozumívání a navazování  

  přátelských vztahů s druhými osobami s využitím  

  verbální komunikace i pomocí alternativních  

  a augmentativních forem komunikace  

 

- nacvičujeme adekvátní reakci na oslovení a vedeme žáky  

  k tomu, aby si pamatovali své jméno   

   

- rozvíjíme receptivní složku řeči a vedeme žáky  

  ke správným reakcím na jednoduché pokyny 

- snažíme se žáky vést k vyjádření jejich postojů (souhlasu  

  a nesouhlasu) 

 

- motivujeme žáky ke komunikaci a k vyjádření jejich  

  potřeb, pocitů a nálad verbálně nebo pomocí alternativních  

  a augmentativních forem komunikace  

 

 

- vytváříme situace k nácviku sociálních konvencí (pozdrav), 

  dbáme na jejich dodržování   

   

Kompetence sociální a 

personální 

Výchovné a vzdělávací strategie 

Žák: 

- uvědomuje si svoji osobu  

  prostřednictvím svého těla 

 

- zná členy své rodiny  

  a osoby ze svého nejbližšího 

 okolí 

 

- rozlišuje osoby různého  

  pohlaví (chlapec - dívka, 

  muž - žena) 

 

 

- vedeme žáky k uvědomování si své osoby prostřednictvím  

  svého těla 

 

- vytváříme podmínky pro poznání členů rodiny a osob  

  z nejbližšího okolí žáků  

 

 

- vedeme žáky rozlišování osob různého pohlaví  

  (chlapec – dívka) 
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- navazuje kontakt  

  a adekvátně se dorozumívá  

  s okolím 

 

- spolupracuje se svými  

  učiteli a spolužáky 

 

 

 

 

- chová se zdrženlivě  

  k neznámým osobám 

 

- podporujeme navazování přátelských vztahů s druhými     

  osobami a dorozumívání s nimi adekvátním způsobem   

 

 

 

- posilujeme schopnost tolerovat blízkost jiných lidí, být v  

  kolektivu, navazovat sociální kontakt adekvátním  

  způsobem a spolupracovat s ostatními   

- posilujeme sociálně vhodné chování žáků a snažíme se  

  o eliminaci problémového chování 

 

- posilujeme pozitivní vztahy ke známým osobám  

  a vedeme žáky k adekvátnímu chování k neznámým  

  osobám (zdrženlivost) 

Kompetence pracovní Výchovné a vzdělávací strategie 

Žák: 

- zvládá nejjednodušší úkony  

  sebeobsluhy a základy  

  osobní hygieny 

 

- poznává a používá předměty 

  denní potřeby 

 

- rozlišuje předměty různé  

  velikosti a tvarů, uchopuje je 

  a účelně s nimi manipuluje 

 

- využívá jednoduché  

  pracovní techniky při práci  

  s různými materiály 

 

- podílí se na jednoduchých  

  praktických činnostech 

 

- vedeme žáky k udržování osobní čistoty a ke zvládnutí  

  základů osobní hygieny a nejjednodušších sebeobslužných  

  úkonů 

 

- vedeme žáky k poznávání, rozlišování a používání  

  předmětů denní potřeby 

 

- seznamujeme žáky s předměty různé velikosti, tvaru, 

  z různých materiálů a podporujeme jejich účelnou  

  manipulaci s těmito předměty   

 

- umožňujeme žákům seznámit se s jednoduchými  

  pracovními technikami při práci s různými druhy materiálů  

   

 

- umožňujeme žákům podílet se na jednoduchých  

  praktických činnostech 

 

7.5 Zabezpečení výuky žáků se souběžným postižením více vadami 
s potřebou podpůrných opatření 

Zabezpečení výuky žáků se souběžným postižením více vadami s potřebou podpůrných 

opatření vychází z § 16 novely školského zákona č. 82/2015Sb., Vyhlášky č.27/2016 Sb. o 

vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. 

 

Vzhledem k  povaze speciálních vzdělávacích potřeb a stupni podpůrných opatření žáků 

základní školy speciální je nutný individuální přístup ke každému žákovi a zajištění 

komplexní podpory. K posilování zdravotní i psychické stránky, a tím k rozvoji celé 

osobnosti, jsou využívány speciálně pedagogické metody (reedukace, edukace, kompenzace, 

rehabilitace) a alternativní metody výuky.  

 

V rámci komplexní podpory je žákům školy poskytována: 

- individuální logopedická péče  
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- rehabilitační tělesná výchova 

- tyflopedická péče  

- komunikační dovednosti - specifický přístup k žákům s autismem 

- surdopedická péče  

- hudebně pohybová výchova (muzikoterapie) - nepovinný předmět  

- rehabilitační plavání - cvičení ve vodě - nepovinný předmět  

- podpůrné terapie - canisterapie, hiporelaxace 

 

Při plánování a realizaci vzdělávacího procesu je nutné vycházet z konkrétního zjištění 

speciálních vzdělávacích potřeb žáků a stupně jejich podpůrných opatření. Speciálně 

pedagogická podpora je do výchovně vzdělávacího procesu zařazována v rámci časové dotace 

vyučovacích předmětů a v jejich rámci je také hodnocena. Týdenní časová dotace speciálně 

pedagogické podpory pro jednotlivé žáky je upravena podle speciálních vzdělávacích potřeb a 

zdravotního stavu žáka a s ohledem na organizační možnosti školy. Při plánování rozsahu 

speciálně pedagogické podpory pro konkrétního žáka je nutná spolupráce vyučujících, 

zákonných zástupců žáka, pracovníků školských poradenských zařízení i odborníků z jiných 

resortů. 

 

7.5.1 Logopedická péče  

Logopedická péče je zařazena mezi speciálně pedagogickou péči a je nedílnou součástí 

výchovně vzdělávacího procesu pro většinu žáků. V rámci logopedické péče pracuje logoped 

s žáky s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami (pohybové, 

smyslové postižení, poruchy autistického spektra). Vždy vychází ze základní diagnózy, 

aktuálního zdravotního stavu a  emocionálně - volního rozpoložení žáka. Plně respektuje 

verbální věk žáka a jeho individuální specifické potřeby.  Je realizována individuální formou. 

 

Cíl logopedické péče: 

- stimulace motoriky mluvidel  

- prolomení komunikační bariéry u žáků 

- změna, zmírnění či eliminování příčiny narušeného vývoje řeči u žáků 

- péče o správný vývoj komunikace - verbální i neverbální - zavádění systémů alternativní 

a augmentativní komunikace 

- terapie narušeného vývoje řeči - zaměřit terapii na žáka, rodinu a celé jeho nejbližší okolí 

- pomáhat žákům poznávat své schopnosti a možnosti a učit se je využívat 

- podněcovat žáky k myšlení na podkladě názoru (vizualizace)    

- vedení žáků k všestranné a účinné komunikaci 

- učit žáky používat kompenzační strategie -  včetně alternativní a augmentativní 

- komunikace 

 

Organizace a časová dotace logopedické péče: 
Do individuální logopedické péče jsou žáci zařazeni na základě doporučení speciálního 

pedagoga - logopeda. Individuální logopedická péče probíhá v pracovně speciálního 

pedagoga - logopeda. Individuální logopedická péče probíhá v rámci časové dotace rozumové 

výchovy, týdenní časová dotace pro jednotlivé žáky je upravena podle jejich speciálních 

vzdělávacích potřeb a zdravotního stavu a s ohledem na organizační možnosti školy, většinou 

činí maximálně 30 minut.  

U žáků s autismem jsou respektovány zásady metodiky strukturovaného učení. 

 

Struktura logopedické péče: 
Logopedická péče prolíná celým výchovně - vzdělávacím procesem.   

- stimulace a postupné prodlužování záměrné pozornosti 
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- vytváření a udržení očního kontaktu 

- motivace dítěte    

- posilování a procvičování orofaciální motoriky 

- dechová a fonační cvičení 

- rozvoj hrubé i jemné motoriky a motoriky mluvidel   

- rozvíjení sluchové a zrakové percepce  

- rozvíjení fonematického sluchu  

- rozvíjení receptivní i expresivní složky řeči vazbou na konkréta 

- rozvíjení pasivní i aktivní obsahové stránky mluvního projevu (AAK) vazbou na 

konkréta 

- procvičování rytmizace a adekvátnosti vazbou na konkréta a jednoduché situační obrázky 

- artikulační cvičení k vyvození a nácviku jednotlivých hlásek 

- procvičování, fixace hlásek ve slabice, slově a větě dle obtížnosti 

- hodnocení, odměna dítěte 

 

Všichni žáci pracují na základě vypracovaného individuálního vzdělávacího plánu, jehož 

součástí jsou:  

- cíle logopedické péče - podpora správného vývoje řeči, terapie narušeného vývoje řeči, 

podpora duševního rozvoje žáka, podpora rozvoje celé osobnosti žáka, rozvíjení 

komunikativních dovedností z pohledu jednotlivých rovin - z pohledu roviny pragmatické 

(prosociální), z pohledu roviny gramatické (morfologicko – syntaktické), z pohledu 

roviny lexikální (lexikálně – sémantické), z pohledu roviny zvukové (foneticko 

fonologické)  

- časové a obsahové rozvržení individuální logopedické péče  

- kompenzační a učební pomůcky  

- metody a formy práce 

- spolupráce se zákonnými zástupci  

 

Na vypracování individuálního vzdělávacího plánu se podílí logoped spolu s třídním učitelem. 

Obsah individuálního plánu je vždy konzultován s rodiči. Logopedická terapie v tak širokém 

smyslu je realizována specifickými metodami ve specifických podmínkách naší školy a ve 

specifických situacích záměrného učení.  

 

Hodnocení logopedické péče  
Žáci jsou hodnoceni prokazatelně (komunikační deník) formou samolepících obrázků 

a smajlíků, s pravidly hodnocení jsou rodiče i žáci seznámeni. Žáci jsou hodnoceni podle 

jejich individuálních pokroků v souladu s hodnotícím řádem školy. Individuální logopedická 

péče je hodnocena v rámci rozumové výchovy. 

 

 

 

 

Výchovné a vzdělávací strategie 
 

Klíčové kompetence Výchovné a vzdělávací strategie 

Kompetence k učení 

Žák dle svých individuálních 

možností a schopností: 

- rozumí jednoduchým  

  pojmům, znakům  

  a symbolům a je schopen je 

  užívat 

Učitel: 

 

- vede žáky k osvojení základních pojmů vazbou  

  na konkréta, vede žáky k aktivnímu používání známých 

  symbolů a znaků 
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- pozná a rozlišuje základní  

  piktogramy 

 

 

- napodobuje různé  

  předvedené pohyby  

  a činnosti  

 

 

 

 

- používá učební pomůcky 

 

- vede žáky k rozlišování základních prostředků  

  alternativních komunikačních systémů a k jejich aktivnímu  

  používání 

 

- vede žáky k  napodobování předvedených pohybů  

  mimických svalů, nápodobě artikulačních pohybů  

  a postavení 

- vede žáka k vyjadřování v rámci svých schopností řečí těla, 

  neverbálním způsobem doplněným hlasovou produkcí 

  obměňovanou citem 

 

- umožňuje žákům aktivní používání učebních pomůcek  

  k dechovým cvičením, k rytmizaci, k nápodobě, k výběru, 

  manipulaci a k aktivnímu používání trojrozměrných  

  a statických konkrét  

Kompetence k řešení 

problémů 

Výchovné a vzdělávací strategie 

Žák dle svých individuálních 

možností a schopností: 

- řeší známé situace  

  na základě nápodoby  

  či opakování 

 

 

- chápe a plní jednoduché  

  příkazy 

 

- orientuje se v okolním  

  prostředí 

 

 

- orientuje se v časovém  

  režimu dne 

 

- překonává pocity strachu 

Učitel: 

 

- vytváří podmínky pro řešení známých situací  

  na základě opakování a nápodoby  

- vede žáky k požádání o pomoc v situaci, kterou neumí  

  zvládnout samostatně 

 

- zadává žákům jednoduché pokyny a dbáme na jejich  

  splnění 

 

- usiluje o to, aby se žáci orientovali ve známém prostředí 

  s využíváním verbální i alternativní a augmentativní  

  komunikace 

 

- umožňuje žákům orientovat se v čase s využitím  

  názorných pomůcek (různé typy režimů dne) 

 

- vytváří podmínky pro překonávání pocitů strachu žáků 

  z nových činností, předmětů a situací 

Kompetence komunikativní Výchovné a vzdělávací strategie 

Žák dle svých individuálních 

možností a schopností: 

- poznává známé osoby  

  a dorozumívá se s nimi  

  verbálními nebo  

  nonverbálními formami  

  komunikace 

 

 

 

- reaguje na své jméno 

 

 

- reaguje na jednoduché  

Učitel: 

 

- vede žáky k rozpoznávání známých osob  

- vytváří podmínky pro využívání alternativních  

  a augmentativních forem komunikace 

- podporuje žáky při dorozumívání a navazování  

  přátelských vztahů s druhými osobami s využitím  

  verbální komunikace i pomocí alternativních  

  a augmentativních forem komunikace  

 

- nacvičuje adekvátní reakci na oslovení a vede žáky  

  k tomu, aby si pamatovali své jméno   

   

- rozvíjí receptivní složku řeči a vedeme žáky  



205 

 

  pokyny, vyjadřuje souhlas  

  či nesouhlas 

 

 

 

- vyjadřuje své potřeby,  

  pocity a nálady různým  

  způsobem verbálními  

  i neverbálními prostředky 

 

- dokáže pozdravit a reagovat  

  na pozdrav vhodným  

  způsobem 

  ke správným reakcím na jednoduché pokyny (verbální  

  i neverbální) 

- snaží se žáky vést k vyjádření jejich postojů (souhlasu  

  a nesouhlasu) 

 

- motivuje žáky ke komunikaci a k vyjádření jejich  

  potřeb, pocitů a nálad verbálně nebo pomocí alternativních  

  a augmentativních forem komunikace  

 

 

- vytváří situace k nácviku sociálních konvencí (pozdrav), 

  dbáme na jejich dodržování   

   

Kompetence sociální a 

personální 

Výchovné a vzdělávací strategie 

Žák dle svých individuálních 

možností a schopností: 

- uvědomuje si svoji osobu  

  prostřednictvím svého těla 

 

- zná členy své rodiny  

  a osoby ze svého nejbližšího 

 okolí 

 

- rozlišuje osoby různého  

  pohlaví (chlapec - dívka, 

  muž - žena) 

 

- navazuje kontakt  

  a adekvátně se dorozumívá  

  s okolím 

 

- spolupracuje se svými  

  učiteli a spolužáky 

 

 

 

 

- chová se zdrženlivě  

  k neznámým osobám 

Učitel: 

 

- vede žáky k uvědomování si své osoby prostřednictvím  

  svého těla 

 

- vytváří podmínky pro poznání členů rodiny a osob  

  z nejbližšího okolí žáků  

 

 

- vede žáky rozlišování osob různého pohlaví  

  (chlapec – dívka) 

 

 

- podporuje navazování přátelských vztahů s druhými     

  osobami a dorozumívání s nimi adekvátním způsobem   

 

 

- posiluje schopnost tolerovat blízkost jiných lidí, být v  

  kolektivu, navazovat sociální kontakt adekvátním  

  způsobem a spolupracovat s ostatními   

- posiluje sociálně vhodné chování žáků a snaží se  

  o eliminaci problémového chování 

 

- posiluje pozitivní vztahy ke známým osobám  

  a vede žáky k adekvátnímu chování k neznámým  

  osobám (zdrženlivost) 

Kompetence pracovní Výchovné a vzdělávací strategie 

Žák dle svých individuálních 

možností a schopností: 

- poznává a používá předměty 

  denní potřeby 

 

- rozlišuje předměty různé  

  velikosti a tvarů, uchopuje je 

  a účelně s nimi manipuluje 

Učitel: 

 

- vede žáky k poznávání, rozlišování a používání  

  předmětů denní potřeby 

 

- seznamuje žáky s předměty různé velikosti, tvaru, 

  z různých materiálů a podporuje jejich účelnou  

  manipulaci s těmito předměty  
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6.5.2 Surdopedická péče 

 

Žákům, u kterých se kromě jiných typů postižení vyskytuje postižení sluchu, je třeba věnovat 

individuální surdopedickou péči. Je určena žákům s různým stupněm sluchového postižení.   

V důsledku nedostatečné funkce sluchu či jeho úplné absence nedochází k rozvoji řeči. 

V kombinaci s těžkým mentálním postižením to vede k vážnému narušení komunikačních 

schopností.  

 

Cíl surdopedické péče: 

- vytváření základních komunikačních dovedností s využíváním všech dostupných technik 

-augmentativní a alternativní komunikace, filosofie totální komunikace 

- rozvoj zachovaných zbytků sluchu 

- rozvoj kompenzační funkce zraku 

- rozvoj kompenzační funkce hmatu - vnímání vibrací 

 

Organizace a časová dotace surdopedické péče: 
Rozvoj komunikačních dovedností s využitím všech dostupných technik u žáků s těžkým 

mentálním postižením a sluchovou vadou velmi úzce souvisí s logopedickou péčí. 

Individuální surdopedická péče probíhá v pracovně speciálního pedagoga - logopeda. 

Individuální surdopedická péče probíhá v rámci časové dotace rozumové výchovy, týdenní 

časová dotace pro jednotlivé žáky je upravena podle jejich speciálních vzdělávacích potřeb a 

zdravotního stavu a s ohledem na organizační možnosti školy.  

Specifika práce s žáky se sluchovým postižením jsou dodržovány všemi pedagogy, kteří 

s těmito žáky pracují, při všech činnostech a ve všech vyučovacích předmětech. Podpora žáků 

se sluchovým postižením je tak realizována v průběhu celého výchovně vzdělávacího procesu 

v prostorách kmenové třídy i při aktivitách mimo třídu, školu. 

U žáků s autismem jsou respektovány zásady metodiky strukturovaného učení. 

Nezbytná je úzká spolupráce všech pedagogů, spolupráce s rodinou a lékařem - foniatrem 

(korekce sluchové vady naslouchadlem). 

 

Struktura surdopedické péče: 

- komplexní rozvoj základních komunikačních dovedností s využíváním všech dostupných 

technik 

- rozvoj pasivní i aktivní slovní zásoby 

- rozvoj zachované sluchové percepce - sluchová cvičení 

- rozvoj zrakového vnímání 

- rozvoj hmatového vnímání - vnímání vibrací 

- rozvoj psychomotorického vývoje  

 

Obsah péče je zpracován v individuálním vzdělávacím plánu každého žáka. Součástí 

individuálního vzdělávacího plánu jsou: 

- priority vzdělávání a dalšího rozvoje žáka 

- cíle péče 

- pedagogické postupy (metody a formy práce) 

- používané učební materiály a pomůcky 

- způsob hodnocení 

- spolupráce se zákonnými zástupci  

- časový a obsahový plán vzdělávání  
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Nedílnou součástí komplexní podpory žáků se sluchovým postižením je dodržování 

základních pravidel komunikace se sluchově postiženými všemi pedagogy. 

 

Pravidla pro komunikaci se sluchově postiženými žáky: 

1. Při komunikaci se sluchově postiženým žákem stojíme čelem k němu, náš obličej musí 

být dobře viditelný. Při šeru v místnosti použijeme umělého osvětlení. Ke zdroji světla 

stojíme tak, aby sluchově postižený žák nebyl oslněn.  

2. Ke komunikaci používáme všechny dostupné komunikační techniky, využíváme princip 

totální komunikace. 

3. Při komunikace se snažíme zajistit klidné prostředí bez rušivých zvuků. 

4. Používáme ustálené pokyny (gesta) v opakujících se situacích.  

 

Hodnocení surdopedické péče 
Žáci jsou hodnoceni podle jejich individuálních pokroků v souladu s hodnotícím řádem školy. 

Individuální surdopedická péče je hodnocena v rámci rozumové výchovy. 

 

Výchovné a vzdělávací strategie 
 

Klíčové kompetence Výchovné a vzdělávací strategie 

Kompetence k učení 

Žák dle svých individuálních 

možností: 

- rozumí jednoduchým  

  pojmům, znakům  

  a symbolům a je schopen je 

  užívat 

 

- pozná a rozlišuje základní  

  piktogramy 

 

 

 

 

 

- napodobuje různé  

  předvedené pohyby  

  a činnosti  

Učitel: 

 

- vede žáky k osvojení základních pojmů a k aktivnímu 

  používání známých symbolů a znaků 

 

 

 

- rozvíjí u žáků takové schopnosti, pomocí kterých si budou 

  schopni osvojit základní prostředky augmentativních  

  a alternativních komunikačních systémů 

- vede žáky k rozlišování základních prostředků  

  alternativních komunikačních systémů a k jejich aktivnímu  

  používání 

 

- vede žáky k napodobování předvedených pohybů  

   

 

Kompetence k řešení 

problémů 

Výchovné a vzdělávací strategie 

Žák dle svých individuálních 

možností: 

- chápe a plní jednoduché  

  příkazy 

 

 

Učitel: 

 

- seznamuje žáky s významem jednoduchých pokynů  

  a nacvičuje s žáky správné reakce na tyto pokyny 

- zadává žákům jednoduché pokyny a dbá na jejich  

  splnění 

Kompetence komunikativní Výchovné a vzdělávací strategie 

Žák dle svých individuálních 

možností: 

- poznává známé osoby  

  a dorozumívá se s nimi  

  verbálními nebo  

  nonverbálními formami  

Učitel: 

 

- vytváří podmínky pro používání augmentativních  

  a alternativních systémů komunikace 

- nacvičuje s žáky používání základních prvků  

  augmentativních a alternativních forem komunikace 
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  komunikace 

 

- reaguje na své jméno 

 

 

 

- reaguje na jednoduché  

  pokyny, vyjadřuje souhlas  

  či nesouhlas 

 

 

 

- vyjadřuje své potřeby,  

  pocity a nálady různým  

  způsobem verbálními  

  i neverbálními prostředky 

 

- dokáže pozdravit a reagovat  

  na pozdrav vhodným  

  způsobem 

 

 

- vytváří pro žáky srozumitelný symbol (znak) pro jejich  

  jméno a nacvičuje s nimi reakci na oslovení, úzce při tom 

  spolupracuje s rodinou  

   

- rozvíjí receptivní složku řeči a vede žáky  

  ke správným reakcím na jednoduché pokyny 

- nacvičuje se žáky vyjádření jejich postojů (souhlasu  

  a nesouhlasu) s využitím augmentativních a alternativních  

  forem komunikace 

 

- nacvičuje s žáky vyjádření jejich potřeb, pocitů a nálad 

  pomocí alternativních a augmentativních forem  

  komunikace  

 

 

- nacvičuje s žáky dodržování základních sociálních 

  konvencí s využitím augmentativních a alternativních  

  forem komunikace   

Kompetence sociální a 

personální 

Výchovné a vzdělávací strategie 

Žák dle svých individuálních 

možností: 

- uvědomuje si svoji osobu  

  prostřednictvím svého těla 

 

- navazuje kontakt  

  a adekvátně se dorozumívá  

  s okolím 

Učitel: 

 

- vede žáky k uvědomování si své osoby pomocí  

  srozumitelného symbolu (znaku) pro jejich jméno 

 

- podporuje navazování přátelských vztahů s druhými     

  osobami a dorozumívání s nimi pomocí alternativních  

  a augmentativních forem komunikace  

Kompetence pracovní Výchovné a vzdělávací strategie 

Žák dle svých individuálních 

možností: 

- poznává a používá předměty 

  denní potřeby 

Učitel: 

 

- vede žáky k poznávání a rozlišování předmětů denní 

  potřeby 

 

7.5.3 Komunikační dovednosti pro žáky s poruchou autistického spektra 

Žáci s poruchou autistického spektra tvoří v rámci pedagogické intervence specifickou 

kategorii. V důsledku autistické poruchy je narušena zejména oblast komunikace, sociální 

chování, představivost a vnímání. Žáci v plné míře nerozumí tomu, co vidí, slyší a prožívají, 

jejich schopnost předvídat a plánovat události je velmi malá nebo téměř žádná. 

Vzhledem ke speciálním vzdělávacím potřebám, stupni podpůrných opatření a případnému 

souběžnému postižení více vadami (smyslové postižení, tělesné postižení) je nezbytný 

individuální přístup. 

 

Při práci s autistickými žáky je uplatňována metodika strukturovaného učení v průběhu 

celého vyučování, při všech činnostech. Metodika plně respektuje specifika poruchy a 

vychází z potřeb žáků. Základem je strukturalizace prostoru a činností, vizuální podpora, 

komunikace s vizuální podporou, motivace. Forma vizuální podpory je volena podle 

úrovně porozumění daného žáka. Úroveň porozumění je ovlivněna mírou autistické 

symptomaticky a stupněm mentální retardace. Strukturu a vizuální podporu od sebe nelze 
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oddělit, protože se vzájemně doplňují a ovlivňují. Vytvoření struktury poskytuje žákovi pocit 

jistoty, umožňuje mu předvídat sled činností, lepší orientaci a podporuje rozvoj samostatnosti 

žáka. 

 

Cíl péče o žáky s autismem: 

- zlepšení adaptability 

- vytváření základních komunikačních dovedností s využíváním systémů augmentativní a 

alternativní komunikace 

- rozvoj receptivní složky řeči 

- navazování sociálních kontaktů adekvátním způsobem 

- vytváření a upevňování vhodných způsobů chování 

- orientace v prostoru  

- orientace v čase (práce s režimem dne) 

- nácvik výběru s vizuální oporou 

 

Organizace a časová dotace 
Podpora žáků s poruchou autistického spektra je realizována v průběhu celého výchovně 

vzdělávacího procesu v prostorách kmenové třídy i při aktivitách mimo třídu, školu. Zásady 

metodiky strukturovaného učení jsou dodržovány všemi pedagogy, kteří s těmito žáky 

pracují při všech činnostech a ve všech vyučovacích předmětech. 

 

Vytváření strukturovaného prostředí 
  

-   struktura prostoru na úrovni školy i třídy - umožňuje předvídat plnění konkrétních 

činností na daném místě. Žáci mají vytvořena pracovní a relaxační místa, která využívají 

pro jednu určenou činnost. Místa jsou jednoznačně označena. Obdobně jsou zvýrazněna 

místa pro odkládání oděvů, bot. Ve školní jídelně žáci používají barevná prostírání, 

fotografiemi jsou označena místa pro odkládání jednotlivých druhů použitého nádobí. 

-     struktura času - je zajištěna vytvářením denních režimů, které zachycují sled 

jednotlivých činností v průběhu dne, které po sobě následují v ustáleném pořadí. Denní 

režimy jsou vytvářeny individuálně podle úrovně porozumění daného žáka od 

předmětových přes fotografické po obrázkové.  

-    struktura činností - znamená strukturované uspořádání úkolu tak, aby bylo zřejmé, 

jakým způsobem a jak dlouho bude žák pracovat. Doba trvání je dána počtem 

jednotlivých prvků nebo úloh. Uspořádání úkolu je dáno typem strukturované úlohy – 

využíváme pravidlo systému práce zleva doprava a shora dolů. U činností, kde je žádoucí 

aktivita a samostatnost, jsou pro žáky vytvářena procesuální schémata, která zvizualizují 

dílčí kroky určité činnosti. Využívají se zejména při nácviku sebeobslužných dovedností. 

  

Vizuální podpora 
  

Vizuální podpora je nedílnou součástí strukturovaného prostředí, nelze je od sebe oddělit. 

Zvyšuje porozumění verbálním informacím. Forma vizuální podpory je volena individuálně 

podle úrovně porozumění daného žáka. U žáků vzdělávaných podle ŠVP Duhová pastelka II. 

díl se jedná zejména o úrovně - předmětová úroveň 

                                           - fotografie 

                                           - barevné obrázky 

  

-      vizualizace prostoru – uspořádání prostoru - označení míst barvami, fotografiemi 

-     vizualizace času  - vytváření denních režimů na různých úrovních dle individuální 

úrovně 

        porozumění žáka, využívání pomůcek k vizualizaci času - budíky, přesýpací hodiny,  
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        kuchyňské minutky 

-    vizualizace činností – práce se strukturovanými úkoly, s procesuálními a pracovními  

       schématy, případně s kódovanými úkoly 

  

Motivace 
  

Hraje klíčovou roli při práci se žáky s autismem. Protože žáci nemají vytvořeny vnitřní 

pobídky k plnění pracovních úkolů, je nutné najít jejich individuální motivy ke spolupráci při 

vyučování. Správně zvolenou motivací aktivizujeme žáka k činnosti, spolupráci a tím 

vytváříme pracovní návyky. Individuální systém odměňování je vytvářen pro každého žáka 

podle jeho individuálních potřeb. 

  

Během plnění úkolů žák odměnu vidí, aby věděl, proč pracuje. Odměna následuje hned po 

splnění úkolu, odměňovány jsou pouze pozitivní projevy chování. Při práci s motivačním 

systémem je nutná důslednost. 

  

Formy odměňování mohou být: 

-        materiální - oblíbené pochutiny, hračky, předměty 

-        činnostní - oblíbené aktivity, kdy čas k vykonávání této aktivity je vymezen 

-       sociální - slovní pochvala - většinou doprovází odměny předcházející, je důležité, 

         aby jí žák rozuměl 

  

Komunikace s vizuální podporou 
  

Poruchy autistického spektra závažně ovlivňují oblast komunikace. Porucha komunikace 

postihuje rovinu receptivní i expresivní, verbální i neverbální. V závislosti na míře postižení 

je rozvíjena komunikace ve všech komunikačních rovinách.  

Tam, kde závažnost postižení verbální komunikaci neumožňuje, jsou využívány alternativní 

a augmentativní formy komunikace (výměnný obrázkový komunikační systém, obrázky, 

fotografie, předměty) podle individuální úrovně žáka. Při výběru správné formy komunikace 

je třeba volit takovou, aby žák dosáhl co nejvyšší formy samostatnosti. 

  

Komunikace s vizuální podporou je založena na principu výměny komunikačního symbolu 

za konkrétní věc. Jakmile žák pochopí princip této výměny, pochopí základní princip 

komunikace – něco podám a něco za to dostanu, tedy že pomocí ní může dosáhnout toho, co 

chce. S rozvojem aktivní slovní zásoby jsou postupně pro žáky vytvářeny komunikační 

tabulky a komunikační deníky, pomocí kterých se učí vyjádřit svá přání a potřeby.   

  

Vizuální podpora je potřebná i u žáků mluvících, kteří nerozumí obsahu slov, vyskytuje se u 

nich echolalické opakování a u žáků, kteří mají výrazné postižení ve schopnosti iniciovat 

nebo pokračovat v rozhovoru. 

  

Vizuální podpora je vhodná i při nácviku pravidel chování, nácviku chápání společenských 

dějů a zvyků. Pro nácvik určitého chování žáka s autismem se využívá vizualizace pokynů. 

Použití karet s výrazným symbolem verbálního pokynu usnadní žákovi porozumění danému 

pokynu. 

 

Učitelé školy spolupracují se speciálními pedagogy pro žáky s autismem ze školského 

poradenského zařízení, které je součástí školy. 

  

 

 



211 

 

Hodnocení 
Vzhledem k tomu, že metodika strukturovaného učení je dodržována při všech činnostech ve 

všech předmětech a všemi pedagogy, kteří s žáky pracují, jsou individuální pokroky žáků 

dosažené specifickým přístupem hodnoceny v rámci jednotlivých předmětů v souladu 

s hodnotícím řádem školy. 

 

Výchovné a vzdělávací strategie 
 

Klíčové kompetence Výchovné a vzdělávací strategie 

Kompetence k učení 

Žák dle svých individuálních 

možností a schopností: 

- rozumí jednoduchým  

  pojmům, znakům  

  a symbolům a je schopen je 

  užívat 

 

- pozná a rozlišuje základní  

  piktogramy 

  

Učitel: 

 

- vede žáky k osvojení základních pojmů a elementárních  

  dovedností ve vazbě na konkrétní předměty a situace, vede 

  žáky k aktivnímu používání známých symbolů a znaků 

 

 

- vede žáky k rozlišování základních prostředků  

  alternativních komunikačních systémů a k jejich aktivnímu  

  používání 

Kompetence k řešení 

problémů 

Výchovné a vzdělávací strategie 

Žák dle svých individuálních 

možností a schopností: 

- řeší známé situace  

  na základě nápodoby  

  či opakování 

 

 

 

 

- chápe a plní jednoduché  

  příkazy 

 

- orientuje se v okolním  

  prostředí 

 

- orientuje se v časovém  

  režimu dne 

 

- překonává pocity strachu 

Učitel: 

 

- vytvářením modelových situací nacvičuje s žáky řešení 

  standardních situací 

- vytváří podmínky pro řešení známých situací  

  na základě opakování a nápodoby  

- vede žáky k požádání o pomoc v situaci, kterou neumí  

  zvládnout samostatně 

 

- zadává žákům jednoduché pokyny a dbá na jejich  

  splnění 

 

- usiluje o to, aby se žáci orientovali ve známém prostředí 

  (třída, škola) 

 

- vytváří pro žáky režimy dne podle úrovně jejich  

  porozumění    

 

- vytváří podmínky pro překonávání pocitů strachu žáků 

  z nových činností, předmětů a situací 

Kompetence komunikativní Výchovné a vzdělávací strategie 

Žák dle svých individuálních 

možností a schopností: 

- poznává známé osoby  

  a dorozumívá se s nimi  

  verbálními nebo  

  nonverbálními formami  

  komunikace 

 

- reaguje na své jméno 

Učitel: 

 

- vede žáky k rozpoznávání známých osob  

- podporuje žáky při dorozumívání a navazování  

  přátelských vztahů s druhými osobami s využitím  

  verbální komunikace i pomocí alternativních  

  a augmentativních forem komunikace  

 

- nacvičuje adekvátní reakci na oslovení a vede žáky  
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- reaguje na jednoduché  

  pokyny, vyjadřuje souhlas  

  či nesouhlas 

 

 

- vyjadřuje své potřeby,  

  pocity a nálady různým  

  způsobem verbálními  

  i neverbálními prostředky 

 

- dokáže pozdravit a reagovat  

  na pozdrav vhodným  

  způsobem 

  k tomu, aby si pamatovali své jméno   

   

- rozvíjí receptivní složku řeči a vede žáky  

  ke správným reakcím na jednoduché pokyny 

- snaží se žáky vést k vyjádření jejich postojů (souhlasu  

  a nesouhlasu) 

 

- motivuje žáky ke komunikaci a k vyjádření jejich  

  potřeb, pocitů a nálad verbálně nebo pomocí alternativních  

  a augmentativních forem komunikace  

 

 

- vytváří situace k nácviku sociálních konvencí (pozdrav), 

  dbá na jejich dodržování   

   

Kompetence sociální a 

personální 

Výchovné a vzdělávací strategie 

Žák dle svých individuálních 

možností a schopností: 

- navazuje kontakt  

  a adekvátně se dorozumívá  

  s okolím 

 

- spolupracuje se svými  

  učiteli a spolužáky 

 

 

 

Učitel: 

 

- podporuje navazování přátelských vztahů s druhými     

  osobami a dorozumívání s nimi adekvátním způsobem   

 

 

- posiluje schopnost tolerovat blízkost jiných lidí, být v  

  kolektivu, navazovat sociální kontakt adekvátním  

  způsobem a spolupracovat s ostatními   

- posiluje sociálně vhodné chování žáků a snaží se  

  o eliminaci problémového chování 

Kompetence pracovní Výchovné a vzdělávací strategie 

Žák dle svých individuálních 

možností a schopností: 

- zvládá nejjednodušší úkony  

  sebeobsluhy a základy  

  osobní hygieny 

 

- poznává a používá předměty 

  denní potřeby 

Učitel 

 

- vytváří procesuální schémata ke zvládání nejjednodušších 

  sebeobslužných úkonů 

 

 

- vede žáky k poznávání, rozlišování a používání  

  předmětů denní potřeby 

 

7.5.4 Tyflopedická péče 

Tato speciálně pedagogická péče je poskytována žákům slabozrakým, se zbytky zraku nebo 

nevidomým. 

Stimulace probíhají jako:  

1. Individuální práce se žákem ve třídě 

2. Skupinové činnosti ve třídě 

3. Individuální práce se žákem v tyflopedické pracovně 

 

Cíl tyflopedické péče  

- využití zraku v co nejvyšší možné míře v závislosti na druhu a stupni postižení 

- rozvoj všech kompenzačních smyslů k dosažení maximální možné míry samostatnosti  

- zapojení žáka do běžného života 
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Organizace a časová dotace tyflopedické péče  
Individuální tyflopedická péče u žáků probíhá v rámci časové dotace smyslové výchovy. 

Tento předmět je v učebním plánu zakotven po celou dobu plnění jejich povinné školní 

docházky. Individuální tyflopedická péče probíhá v pracovně pro zrakovou stimulaci. 

Týdenní časová dotace individuální tyflopedické péče pro jednotlivé žáky je upravena podle 

jejich speciálních vzdělávacích potřeb a zdravotního stavu a s ohledem na organizační 

možnosti školy.  

U žáků s autismem jsou respektovány zásady metodiky strukturovaného učení. 

 

Struktura tyflopedické péče 
Důraz je kladen na:  

- rozvíjení zrakového vnímání 

- rozvíjení sluchového vnímání 

- rozvíjení hmatového vnímání 

- rozvíjení čichového a chuťového vnímání 

- prostorovou a směrovou orientaci 

 

Všechny tyto okruhy se vzájemně prolínají a doplňují. 

 

Obsah péče je zpracován v individuálním vzdělávacím plánu každého žáka. Součástí 

individuálního vzdělávacího plánu jsou: 

- priority vzdělávání a dalšího rozvoje žáka/žákyně 

- cíle péče  

- pedagogické postupy (metody a formy práce) 

- používané učební materiály a pomůcky 

- způsob hodnocení 

- spolupráce se zákonnými zástupci  

- časový a obsahový plán vzdělávání  

 

Individuální vzdělávací plán vypracovává třídní učitel s metodickou podporou tyflopeda SPC 

a jeho obsah je konzultován s rodiči. 

 

Hodnocení tyflopedické péče  
Žáci jsou hodnoceni podle jejich individuálních pokroků v souladu s hodnotícím řádem školy. 

Individuální tyflopedická péče je hodnocena v rámci smyslové výchovy. 

Výchovné a vzdělávací strategie 
 

Klíčové kompetence Výchovné a vzdělávací strategie 

Kompetence k učení 

Žák dle svých individuálních 

možností a schopností: 

- rozumí jednoduchým  

  pojmům, znakům  

  a symbolům a je schopen je 

  užívat 

 

 

- používá učební pomůcky 

Učitel: 

 

- vytváří pro žáka podnětné prostředí a vede žáka  

  k soustředěnému vnímání a rozlišování různých  

  smyslových podnětů 

- vede žáky k rozlišování, třídění a poznávání 

  předmětů podle jejich vlastností (barva, tvar, velikost, …) 

 

- předkládá žákům učební materiály vhodně upravenou 

  formou a vytváří u žáků předpoklady pro aktivní 

  a smysluplnou práci s nimi 

- umožňuje žákům aktivní používání učebních 

  a speciálních pomůcek 
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Kompetence k řešení 

problémů 

Výchovné a vzdělávací strategie 

Žák dle svých individuálních 

možností a schopností: 

- řeší známé situace  

  na základě nápodoby  

  či opakování 

 

 

- chápe a plní jednoduché  

  příkazy 

 

- orientuje se v okolním  

  prostředí 

 

- orientuje se v časovém  

  režimu dne 

 

- překonává pocity strachu 

Učitel: 

 

- vytváří podmínky pro řešení známých situací  

  na základě opakování a nápodoby  

- vede žáky k požádání o pomoc v situaci, kterou neumí  

  zvládnout samostatně 

 

- zadává žákům jednoduché pokyny a dbá na jejich  

  splnění 

 

- usiluje o to, aby se žáci orientovali ve známém prostředí 

 

 

- umožňuje žákům orientovat se v čase s využitím názorných 

  pomůcek (různé typy režimů dne) 

 

- vytváří podmínky pro překonávání pocitů strachu žáků 

  z nových činností, předmětů a situací 

Kompetence komunikativní Výchovné a vzdělávací strategie 

Žák dle svých individuálních 

možností a schopností: 

- poznává známé osoby  

  a dorozumívá se s nimi  

  verbálními nebo  

  nonverbálními formami  

  komunikace 

 

- reaguje na své jméno 

 

 

- reaguje na jednoduché  

  pokyny, vyjadřuje souhlas  

  či nesouhlas 

 

 

- vyjadřuje své potřeby,  

  pocity a nálady různým  

  způsobem verbálními  

  i neverbálními prostředky 

 

- dokáže pozdravit a reagovat  

  na pozdrav vhodným  

  způsobem 

Učitel: 

 

- vede žáky k rozpoznávání známých osob  

- podporuje žáky při dorozumívání a navazování  

  přátelských vztahů s druhými osobami s využitím  

  verbální komunikace i pomocí alternativních  

  a augmentativních forem komunikace  

 

- nacvičuje adekvátní reakci na oslovení a vede žáky  

  k tomu, aby si pamatovali své jméno   

   

- rozvíjí receptivní složku řeči a vede žáky  

  ke správným reakcím na jednoduché pokyny 

- snaží se žáky vést k vyjádření jejich postojů (souhlasu  

  a nesouhlasu) 

 

- motivuje žáky ke komunikaci a k vyjádření jejich  

  potřeb, pocitů a nálad verbálně nebo pomocí alternativních  

  a augmentativních forem komunikace  

 

 

- vytváří situace k nácviku sociálních konvencí (pozdrav), 

  dbá na jejich dodržování  

 

Kompetence sociální a 

personální 

Výchovné a vzdělávací strategie 

Žák dle svých individuálních 

možností a schopností: 

- uvědomuje si svoji osobu  

  prostřednictvím svého těla 

 

Učitel: 

 

- vede žáky k uvědomování si své osoby v prostoru  

  prostřednictvím smyslů  

- posiluje u žáků jejich sebedůvěru 
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- navazuje kontakt  

  a adekvátně se dorozumívá  

  s okolím 

 

- spolupracuje se svými  

  učiteli a spolužáky 

 

 

 

 

- podporuje navazování přátelských vztahů s druhými     

  osobami a dorozumívání s nimi adekvátním způsobem   

 

 

- posiluje schopnost tolerovat blízkost jiných lidí, být v  

  kolektivu, navazovat sociální kontakt adekvátním  

  způsobem a spolupracovat s ostatními   

- posiluje sociálně vhodné chování žáků a snaží se  

  o eliminaci problémového chování 

Kompetence pracovní Výchovné a vzdělávací strategie 

Žák dle svých individuálních 

možností a schopností: 

- zvládá nejjednodušší úkony  

  sebeobsluhy a základy  

  osobní hygieny 

 

- poznává a používá předměty 

  denní potřeby 

Učitel: 

 

- vede žáky k udržování osobní čistoty a ke zvládnutí  

  základů osobní hygieny a nejjednodušších sebeobslužných  

  úkonů 

 

- vede žáky k poznávání, rozlišování a používání předmětů  

  denní potřeby 

 

 

 

7.5.5 Somatopedická podpora  

 

Tato speciálně pedagogická podpora je poskytována žákům s trvalými odchylkami tělesného 

vývoje, tělesné stavby a zdravotního stavu. Jsou to především žáci s různými formami 

mozkové obrny, s vrozenými nebo získanými vadami pohybového aparátu, smyslovými 

vadami, nervovými a neuropsychickými chorobami, autismem. 

Je realizována individuální formou rehabilitační tělesné výchovy. 

Žáci jsou do individuální péče zařazováni na základě Doporučení ke vzdělávání školského 

poradenského zařízení, vycházející z odborné diagnózy, která je podkladem pro vypracování 

individuálního vzdělávacího plánu. 

U žáků s autismem jsou respektovány zásady metodiky strukturovaného učení. U žáků se 

sluchovým postižením jsou dodržovány základní pravidla komunikace se sluchově 

postiženými. 

 

Cíl individuální rehabilitační tělesné výchovy 

- zmírnit důsledky zdravotního oslabení 

- uvolnit svalové kontraktury 

- protáhnout a posílit jednotlivé svalové skupiny 

- působit na zmírnění svalové nerovnováhy 

- zlepšit svalovou sílu, rychlost, obratnost, vytrvalost a rovnováhu 

- rozvíjet pohybovou koordinaci a prostorovou orientaci 

- snažit se o samostatný pohyb 

- pozitivně ovlivnit vadné držení těla a hybné stereotypy 

- osvojit používání  kompenzačních pomůcek 

- zabezpečit fyziologické postavení pohybového aparátu polohováním 

- zvládat podle pokynů nebo s dopomocí přípravu na pohybovou činnost 

- reagovat na základní pokyny a povely k osvojované činnosti 

- zlepšovat tělesnou zdatnost a celkový pohybový projev 

- udržet úroveň pohybových schopností 
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- dosáhnout kladného postoje k pohybovým aktivitám 

- zlepšit jemnou motoriku ruky a její funkci 

 

Organizace a časová dotace individuální rehabilitační tělesné výchovy 
Speciálně pedagogická péče - individuální rehabilitační tělesná výchova probíhá v tělocvičně 

školy se speciálním pedagogem - somatopedem (fyzioterapeutem). Speciálně pedagogická 

péče probíhá v rámci časové dotace rehabilitační tělesné výchovy, týdenní časová dotace pro 

jednotlivé žáky je upravena podle jejich speciálních vzdělávacích potřeb a zdravotního stavu a 

s ohledem na organizační možnosti školy. U žáků s poruchou autistického spektra jsou 

respektovány zásady metodiky strukturovaného učení. 

 

Struktura individuální rehabilitační tělesné výchovy (podle druhu postižení) 
Jsou využívány všechny dostupné metody a formy práce, podle typu a míry postižení žáka: 

- pasivní protahování a uvolňování zkrácených svalových skupin 

- posilování ochablých svalových skupin 

- aktivní protahování svalů s tendencí ke zkracování 

- prvky Bobathovy metody- útlumové polohy, stimulace klíčových bodů 

- prvky reflexní lokomoce dle Václava Vojty 

- senzomotorická stimulace a cvičení na míčích 

- senzomotorická stimulace na labilních plochách, rytmická stabilizace 

- proprioreceptivní stimulace 

- cvičení s náčiním 

- cvičení na nářadí 

- cvičení koordinační 

- cvičení dechová a relaxační 

- cvičení rytmická a taneční  

- nácvik správných pohybových stereotypů (s kompenzačními pomůckami) 

- pasivní korekce polohováním 

 

Hodnocení práce 
Žáci jsou hodnoceni podle jejich individuálních pokroků v souladu s hodnotícím řádem školy. 

Individuální rehabilitační tělesná výchova je hodnocena v rámci předmětu rehabilitační 

tělesná výchova. 

 

Výchovné a vzdělávací strategie 
 

Klíčové kompetence Výchovné a vzdělávací strategie 

Kompetence k učení 

Žák dle svých individuálních 

možností a schopností:  

- rozumí jednoduchým  

  pojmům, znakům  

  a symbolům a je schopen je 

  užívat 

 

- pozná a rozlišuje základní  

  piktogramy 

 

- napodobuje různé  

  předvedené pohyby  

  a činnosti  

 

Učitel: 

 

- vede žáky k osvojení základních pojmů, znaků a symbolů 

  souvisejících s pohybovými aktivitami, vede žáky  

  k jejich aktivnímu používání  

 

 

- využívá prostředky alternativních komunikačních systémů 

  při pohybových činnostech 

 

- vede žáky ke zvládnutí správného cíleného pohybu,  

  k vytváření správných pohybových stereotypů opakováním 

  a napodobováním 

- podporuje samostatnost žáků při zvládání jednoduchých  
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- používá učební pomůcky 

  pohybových dovedností 

 

- vede žáky k cílené manipulaci s náčiním 

Kompetence k řešení 

problémů 

Výchovné a vzdělávací strategie 

Žák dle svých individuálních 

možností a schopností:  

- chápe a plní jednoduché  

  příkazy 

 

 

- orientuje se v okolním  

  prostředí 

 

- překonává pocity strachu 

Učitel: 

 

- dbá na dodržování jednoduchých příkazů při pohybových 

  aktivitách, vede žáky k provedení cviku na základě  

  porozumění 

 

- podporuje samostatnou orientaci žáků ve známém prostoru 

 

- podporuje u žáků pocit sebedůvěry a sebejistoty  

  při pohybových aktivitách 

 

 

Kompetence komunikativní Výchovné a vzdělávací strategie 

Žák dle svých individuálních 

schopností: 

- reaguje na jednoduché  

  pokyny, vyjadřuje souhlas  

  či nesouhlas 

 

 

 

 

- vyjadřuje své potřeby,  

  pocity a nálady různým  

  způsobem verbálními  

  i neverbálními prostředky 

 

- dokáže pozdravit a reagovat  

  na pozdrav vhodným  

  způsobem 

Učitel:  

  

- upevňuje správné reakce na verbální pokyny při  

  pohybových aktivitách 

- dbá na respektování pokynů od různých vyučujících  

  v dalším prostředí (tělocvična) 

- vede žáky k vyjádření souhlasu - nesouhlasu při  

  pohybových aktivitách 

 

- vede žáky k vyjádření emocí při pohybových aktivitách  

  s hudbou, podle potřeby využívá alternativní  

  a augmentativní formy komunikace  

 

 

- dbá na dodržování elementárních společenských konvencí  

  (pozdrav) 

   

Kompetence sociální a 

personální 

Výchovné a vzdělávací strategie 

Žák dle svých individuálních 

možností a schopností:  

- uvědomuje si svoji osobu  

  prostřednictvím svého těla 

 

 

 

- navazuje kontakt  

  a adekvátně se dorozumívá  

  s okolím 

 

- spolupracuje se svými  

  učiteli a spolužáky 

 

 

Učitel: 

 

- upevňuje u žáků uvědomování si své osoby  

  prostřednictvím svého těla 

- vede žáka k základní orientaci v tělesném schématu  

  na vlastní osobě  

 

- podporuje navazování přátelských vztahů s druhými     

  osobami a dorozumívání s nimi adekvátním způsobem   

 

 

- posiluje schopnost tolerovat blízkost jiných lidí, tolerovat  

  dotyky na svém těle   

- podporuje pohybové aktivity ve dvojici 

- dbá na dodržování pravidel při pohybových aktivitách 
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- posiluje sociálně vhodné chování žáků a snaží se  

  o eliminaci problémového chování 

Kompetence pracovní Výchovné a vzdělávací strategie 

Žák dle svých individuálních 

možností a schopností:  

- zvládá nejjednodušší úkony  

  sebeobsluhy a základy  

  osobní hygieny 

 

 

- rozlišuje pomůcky různé  

  velikosti a tvarů, uchopuje je 

  a účelně s nimi manipuluje 

Učitel: 

 

- dbá na dodržování hygieny a bezpečnosti při pohybových 

aktivitách 

- podporuje žáky při zvládání sebeobslužných dovedností  

  spojených s pohybovými aktivitami 

 

- podporuje u žáků účelnou manipulaci s  náčiním   

 

 

7.5.6 Canisterapie 

Obsahové, časové a organizační vymezení 
Tato podpůrná terapie je založenou na fyzickém kontaktu dítěte a psa. Terapie je nabízena 

žákům s těžšími formami dětské mozkové obrny, s psychomotorickou retardací, s  autismem. 

Stimulační program vychází z individuálních fyzických a psychických potřeb žáků a je 

vytvářen společně  psovodem a speciálním pedagogem (fyzioterapeutem). Využívá se 

polohování, které umožňuje navození příjemných pocitů, relaxaci, zklidnění, zahřátí končetin 

a tím uvolnění svalových spasmů. Polohování prohlubuje dýchání, stimuluje k aktivnímu 

pohybu, zkvalitňuje a prohlubuje oční kontakt, zmírňuje salivaci, tlumí mimovolní pohyby. 

Při hrách a činnostních aktivitách žáci plní úkoly v kontaktu se psem. Pes působí především 

jako motivační prvek a plní funkci “netradičního cvičebního nářadí.“ Tím jsou rozvíjeny 

pohybové, pracovní a komunikační dovednosti žáka i citová stránka.    

 

Rozsah a časová dotace je upravena podle speciálních vzdělávacích potřeb každého žáka. 

Provádí se formou individuální nebo kolektivní. 

 

7.5.7 Hiporelaxace 

 

Obsahové, časové a organizační vymezení 
Hiporelaxace je další podpůrnou terapií. Má charakter pedagogicko psychologického ježdění 

a je součástí léčebné metody hipoterapie, která využívá pozitivního působení koně na duševní 

i sociální zdraví žáka. 

V průběhu provádění léčebného pedagogicko psychologického ježdění dochází k nácviku 

pohybu vpřed jako následku třídimenzionálních pohybových impulzů hřbetu koně. 

Prostřednictvím této metody je ovlivněna neuromuskulární funkce žáka, koordinace pohybu,  

facilitace posturoreflexních mechanismů, svalový tonus, patologické stereotypy, rovnováha, 

svalová dysbalance, pohybová asymetrie, kardiovaskulární a kardiopulmonální systém.  

Cílem léčebného pedagogicko - psychologického ježdění je kromě pozitivního ovlivnění 

motorické a statické složky pohybového aparátu také rozvoj psychosociální 

a socioemocionální oblasti žáka ve smyslu celkové kultivace jeho osobnosti.  

Organizace hiporelaxačního ježdění probíhá ve spolupráci s Tauferovou střední odbornou 

školou veterinární v Kroměříži a rodinou žáka, škola zprostředkovává možnost jejího využití 

zákonným zástupcům žáka. 
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8. Učební plán pro žáky s těžkým MP 1. a 2. stupeň 
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Z toho disponibilní časová dotace 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2   

Maximální časová dotace 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 210  

 

Poznámky k učebnímu plánu  
Vyučování probíhá v blocích i jako samostatná vyučovací hodina (45 minut). Během 

vyučování se střídají pracovní a relaxační činnosti v závislosti na aktuálním zdravotním 

a psychickém stavu žáků, je dodržován pohybový a pitný režim. 

Vyučování probíhá v kmenových třídách, speciálně pedagogická péče ve specializovaných 

prostorách (tělocvična, pracovna logopeda, pracovna pro zrakovou stimulaci). 

Disponibilní časová dotace byla využita pro výuku pracovní a výtvarné výchovy ve všech 

ročnících vzhledem k tomu, že se jedná o stěžejní předmět vedoucí žáka k získání 

elementárních pracovních dovedností a návyků a tím k dosažení určitého stupně samostatnosti 

v závislosti na druhu a stupni postižení a pro výuku hudební výchovy vzhledem k tomu, že se 

jedná o předmět umožňující žákům odreagování napětí, překonávání únavy, zlepšování 

nálady a tím zlepšování koncentrace pozornosti. 

Komplexnost péče je zajištěna: 

- individuální logopedickou péčí – individuální forma vzdělávání 

- rehabilitační tělesnou výchovou – individuální forma pro žáky s tělesným postižením 

- zrakovou stimulací – individuální forma vzdělávání 
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- péčí o žáky s PAS – dodržování zásad metodiky strukturovaného učení při všech 

činnostech a všemi vyučujícími 

- individuální péčí o se žáky se sluchovým postižením - individuální forma vzdělávání 

 

Nepovinný předmět 
- hudebně pohybová výchova 

- rehabilitační plavání 

 

Je doporučena žákům podle druhu postižní a žáci jsou do ní zařazeni se souhlasem zákonných 

zástupců. Je vyučována nad rámec povinné časové dotace jednotlivých ročníků. 

 

Volitelné předměty se na škole nevyučují. 

  

Speciálně pedagogická péče – individuální logopedická péče, rehabilitační tělesná výchova, 

zraková stimulace, péče o žáky s poruchou autistického spektra je nabízena během 

dopoledního vyučování. Jde o snahu zmírnit či kompenzovat postižení komplexním 

působením. Žáka lze zařadit do několika druhů speciálně pedagogické podpory. U 

jednotlivých péčí nelze vymezit přesnou časovou dotaci, neboť vychází z aktuálního stavu 

žáka. 

 

Doplňkové terapie  

- canisterapie 

- hiporelaxace 

 

Vyučovací předmět Pracovní a výtvarná výchova vznikl ze vzdělávacích oblastí Umění a 

kultura a Člověk a svět práce integrací vzdělávacích obsahů vzdělávacích oborů Výtvarná 

výchova a Pracovní výchova. 

K integraci došlo z důvodu návaznosti a propojenosti vzdělávacího oboru výtvarné výchovy 

se vzdělávacím oborem pracovní výchova. Dalším důvodem pro integraci vzdělávacích oborů 

byly organizační důvody při sestavování rozvrhu hodin vzhledem k tomu, že ve všech třídách, 

kde jsou vyučováni žáci s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více 

vadami, je vyučováno více ročníků. Časové dotace určené pro realizaci jednotlivých 

vzdělávacích oborů zůstaly zachovány. 

 

Vyučovací předmět Rehabilitační tělesná výchova je realizován:  

- v kmenové třídě (skupinová forma) 

- v tělocvičně TJ Slavia Kroměříž (skupinová forma, výuka v tělocvičně TJ Slavia dle 

složení žáků jednotlivých tříd). 

- tělocvičně školy (individuální forma se speciálním pedagogem - somatopedem – 

u tělesně postižených žáků)   

 

Zařazení speciálně pedagogické péče není zřejmé, uplatňujeme jiné formy, než je 

vyučovací hodina. Týdenní časová dotace pro jednotlivé žáky je upravena podle 

individuálních potřeb a zdravotního stavu žáka a s ohledem na organizační možnosti 

školy. Je součástí vyučovacích předmětů, které doplňuje a zajišťuje tak komplexní 

působení na rozvoj žákovy osobnosti. 
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9. Učební osnovy pro žáky s těžkým MP 

9.1 Organizace výuky, metody, mezipředmětové vazby 

Vstup do školy znamená pro žáky s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením 

více vadami velkou změnu. První rok školní docházky je proto důraz kladen na adaptaci v 

novém prostředí, na orientaci v něm a na vytvoření vztahu mezi žákem a pedagogy ve třídě. 

Velký význam má i navázání vztahu mezi učitelem a rodiči žáka, protože vzájemná 

spolupráce je pro úspěšný rozvoj žáka důležitá. 

Již před nástupem do školy mají rodiče možnost seznámit se s prostředím školy i třídy a třídní 

učitelkou, jsou seznámeni se systémem práce, nabídkou možností komplexní péče. Rodiče 

mají možnost seznámit učitelku s projevy a chováním svého dítěte v domácím prostředí či 

v předškolním zařízení. 

Do základní školy speciální jsou žáci zařazeni na základě rozhodnutí ředitele školy, kterému 

předchází žádost rodičů o zařazení dítěte, speciálně pedagogické vyšetření a psychologické 

vyšetření. Do základní školy speciální žáci nastupují z přípravného stupně, který je součástí 

školy či z regionálních mateřských škol. Do školního vzdělávacího programu pro žáky 

s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami mohou být přeřazeni 

žáci, u kterých došlo ke změně vzdělávacího programu v průběhu školní docházky. 

Žáci jsou vyučováni ve třídách. Každý žák má své pracovní místo, které odpovídá jeho 

potřebám a hygienickým podmínkám. Kolektiv třídy je složený z žáků více ročníků. Počet 

žáků třídy se každoročně mění, závisí na odchodu žáků a příchodu nových žáků. 

Základem práce je výchova a vzdělávání podle obsahu školního vzdělávacího programu 

určeného pro žáky s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami. 

Umožňuje individuální přístup ke každému žákovi podle jeho specifických vzdělávacích 

potřeb a umožňuje tak optimální rozvoj jeho elementárních vědomostí, komunikačních 

a sociálních dovedností, pohybové samostatnosti, základních sebeobslužných dovedností 

a tím získání určité míry samostatnosti v závislosti na druhu a stupni postižení.  

Podle zásad práce s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami pracují ve třídě třídní 

učitel – speciální pedagog a asistent pedagoga. 

Režim ve třídě si volí třídní učitel podle aktuálního zdravotního a psychického stavu žáků, 

není omezen zvoněním, jednotlivé činnosti a jejich časovou dotaci přizpůsobuje aktuální 

situaci. Nejčastěji vyučování probíhá v blocích (8.00 - 9.30, 10.00 - 11.30 nebo 12.20 podle 

skladby ročníků) s kombinací s vyučovací hodinou (45 minut). Jsou respektovány zásady 

psychohygieny, střídají se činnosti pracovní a relaxační. 

Veškerými postupy, metodami a formami uplatňovanými při práci se žáky s těžkým 

mentálním postižením a souběžným postižením více vadami se snažíme dosáhnout naplnění 

vzdělávacích cílů a tím utvářet klíčové kompetence. Snažíme se o dosažení elementárních 

klíčových kompetencí na úrovni, která je pro žáky dosažitelná, zejména o maximální možnou 

míru samostatnosti a o přenesení nacvičených dovedností do praktického života. 

Elementárních klíčových kompetencí žáci dosahují s různou mírou dopomoci druhé osoby. 

Tyto kompetence jsou rozvíjeny po celou dobu školní docházky. Důraz je kladen zejména 

na kompetence komunikativní, sociální a personální, pracovní. 

Na ZŠ speciální spolu vyučovací předměty velmi úzce souvisí, vzájemně se prolínají 

a doplňují. 
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Vzhledem k závažnosti a různým kombinacím postižení žáků základní školy speciální je 

nutný individuální přístup ke každému žákovi a zajištění komplexní péče. K posilování 

zdravotní i psychické stránky a tím k rozvoji celé osobnosti jsou využívány speciálně 

pedagogické metody (reedukace, edukace, kompenzace, rehabilitace) a alternativní metody 

výuky.  

V rámci komplexní péče je žákům školy poskytována: 

- individuální logopedická péče 

- rehabilitační tělesná výchova 

- smyslové stimulace pro zrakově postižené žáky 

- komunikační dovednosti - specifický přístup k žákům s PAS 

- specifika práce se žáky se sluchovým postižením  

- hudebně pohybová výchova (muzikoterapie) - nepovinný předmět   

- doplňkové terapie - canisterapie, hiporelaxace 

 

Do konkrétní speciálně pedagogické péče jsou žáci zařazeni dle individuálního posouzení 

jednotlivých odborníků. Je stanovena týdenní časová dotace (v rámci časové dotace 

vyučovacích předmětů) a obsah práce. Týdenní časová dotace speciálně pedagogické péče pro 

jednotlivé žáky je upravena podle individuálních potřeb a zdravotního stavu žáka a s ohledem 

na organizační možnosti školy. 

Na vyučování navazuje činnost školní družiny a školního klubu. Jejich aktivity jsou 

různorodé a pokračují v rozvíjení celkové osobnosti žáka. 

 

 

9.2 Charakteristika předmětů 

 

Rozumová výchova 
Obsahové, časové a organizační vymezení 

Vyučovací předmět vznikl ze vzdělávací oblasti Člověk a komunikace integrací vzdělávacích 

obsahů vzdělávacích oborů Rozumová výchova a Řečová výchova. 

Rozumová výchova je vyučována jako samostatný předmět, úzce však souvisí a prolíná všemi 

vyučovacími předměty. Umožňuje žákům rozvíjet komunikační dovednosti (i s využíváním 

alternativních a augmentativních forem komunikace), vyjádřit své potřeby a pocity, rozšiřovat 

aktivní i pasivní slovní zásobu, navazovat sociální kontakty. 

 

Týdenní hodinová dotace je 5 hodin v 1. - 10. ročníku. 

Předmět je vyučován v kmenové třídě a v pracovně speciálního pedagoga - logopeda. 

Výuka probíhá v blocích i jako samostatná vyučovací hodina (45 minut). 

 

Základní metodou používanou ve výchovně vzdělávací práci je metoda názoru. Při výchovně 

vzdělávacím procesu využíváme všech dostupných pomůcek, využíváme i názorné praktické 

předměty z běžného sociálního prostředí.    

 

Obsah předmětu je rozdělen na tematické okruhy: 

- Rozvíjení poznávacích schopností 

- Rozvíjení logického myšlení a paměti 

- Rozvíjení grafických schopností 

- Rozvíjení komunikačních dovedností 
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Všechny tematické okruhy se vzájemně prolínají a doplňují. Zejména okruh Rozvíjení 

komunikačních dovedností prolíná nejen všemi okruhy rozumové výchovy, ale i všemi 

vyučovacími předměty.  

 

Žáci jsou hodnoceni podle jejich individuálních pokroků v předmětu v souladu s hodnotícím 

řádem školy. 

 

V rámci časové dotace rozumové výchovy probíhá speciálně pedagogická péče - individuální 

logopedická péče u žáků, kteří jsou do ní zařazeni. Do individuální logopedické péče jsou žáci 

zařazeni na základě doporučení speciálního pedagoga - logopeda. Individuální logopedická 

péče probíhá v pracovně speciálního pedagoga - logopeda. Týdenní časová dotace 

individuální logopedické péče pro jednotlivé žáky je upravena podle individuálních potřeb a 

zdravotního stavu žáka a s ohledem na organizační možnosti školy. Individuální logopedická 

péče je hodnocena v rámci rozumové výchovy. 

 

U žáků s poruchou autistického spektra jsou respektovány zásady metodiky strukturovaného 

učení. U žáků se sluchovým postižením jsou dodržovány základní pravidla komunikace se 

sluchově postiženými. 

 

Cíl předmětu 

V předmětu Rozumová výchova jsou žáci vedeni k: 

- rozvíjení poznávacích a rozumových schopností 

- rozvíjení koncentrace na určitou činnost 

- seznámení s předměty denní potřeby, jejich adekvátnímu používání a vytváření 

základních  

- hygienických a sebeobslužných dovedností 

- uvědomování si svého těla a své osobnosti 

- rozpoznávání blízkých osob a k vytváření adekvátních vztahů a chování k nim 

- orientaci v prostředí a v denním časovém režimu 

- porozumění jednoduchým verbálním pokynům 

- vytvoření elementárních komunikačních dovedností, v případě potřeby s využitím 

systémů  

- alternativní a augmentativní komunikace 

- seznámení se s hůlkovým písmem 

 

Výchovné a vzdělávací strategie, které v tomto předmětu směřují k vytváření klíčových 

kompetencí žáků 

 

Klíčové kompetence Výchovné a vzdělávací strategie 

Kompetence k učení 

Žák dle svých individuálních 

možností a schopností:  

- rozumí jednoduchým pojmům,  

  znakům a symbolům a je 

  schopen je užívat 

 

- pozná a rozlišuje základní  

  piktogramy 

 

 

- pozná tiskací písmena 

 

Učitel: 

 

- vede žáky k osvojení základních pojmů a elementárních  

  dovedností, k aktivnímu používání známých symbolů  

  a znaků 

 

- vede žáky k rozlišování základních prostředků  

  alternativních komunikačních systémů a k jejich 

  aktivnímu používání 

 

- rozvíjí u žáků takové schopnosti, pomocí kterých si  

  budou schopni osvojit tvary jednotlivých písmen  
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- používá učební pomůcky 

 

  (hůlkové písmo) 

 

- umožňujeme žákům aktivní používání učebních  

  pomůcek 

Kompetence k řešení 

problémů 

Výchovné a vzdělávací strategie 

Žák dle svých individuálních 

možností a schopností:  

- řeší známé situace  

  na základě nápodoby  

  či opakování 

 

 

- chápe a plní jednoduché  

  příkazy 

 

 

- orientuje se v okolním  

  prostředí 

 

- orientuje se v časovém  

  režimu dne 

 

 

- překonává pocity strachu 

 

Učitel: 

 

- vytváří podmínky pro řešení známých situací  

  na základě opakování a nápodoby  

- vede žáky k požádání o pomoc v situaci, kterou neumí  

  zvládnout samostatně 

 

- rozvíjí receptivní složku řeči žáků 

- zadává žákům jednoduché pokyny a dbá na jejich  

  splnění 

 

- vede žáky k orientaci a samostatnému pohybu v budově 

  školy 

 

- vede žáky k orientaci se v čase a v časových vztazích  

  s využitím názorných pomůcek (různé typy režimů dne), 

  podporuje žáky při aktivní práci s nimi  

 

- vytváří podmínky pro překonávání pocitů strachu  

  a nejistoty, seznamuje je s novými činnostmi, předměty, 

  prostředími a situacemi 

Kompetence komunikativní Výchovné a vzdělávací strategie 

Žák dle svých individuálních 

možností a schopností:  

- poznává známé osoby  

  a dorozumívá se s nimi  

  verbálními nebo nonverbálními 

  formami komunikace  

- reaguje na své jméno  

 

 

- reaguje na jednoduché pokyny,  

  vyjadřuje souhlas či nesouhlas  

 

 

 

 

- vyjadřuje své potřeby, pocity  

  a nálady různým způsobem  

  verbálními i neverbálními  

  prostředky  

 

- dokáže pozdravit a reagovat  

  na pozdrav vhodným způsobem  

Učitel: 

 

- vede žáky k rozpoznávání známých osob a podporuje je  

  při navazování vztahů a komunikaci s druhými osobami, 

  podle potřeby vytváří žákům podmínky pro využívání  

  alternativních a augmentativních forem komunikace 

- vede žáky zapamatování si svého jména a k adekvátní  

  reakci na oslovení 

 

- rozvíjí receptivní složku řeči a nacvičuje správné reakce  

  na jednoduché pokyny 

- vede žáky k vyjadřování jejich postojů (souhlas -  

  nesouhlas), využívá k tomu verbální i neverbální  

  komunikační prostředky 

 

- vytváří vstřícné prostředí pro komunikaci žáků, vede  

  je k vyjádření elementárních pocitů, potřeb a přání  

  s využitím verbálních i neverbálních komunikačních  

  prostředků 

 

- nacvičuje a upevňuje s žáky používání základních  

  sociálních konvencí 

Kompetence sociální a 

personální 

Výchovné a vzdělávací strategie 
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Žák dle svých individuálních 

možností a schopností:  

- uvědomuje si svoji osobu  

  prostřednictvím svého těla 

 

- zná členy své rodiny a osoby  

  ze svého nejbližšího okolí 

 

 

- rozlišuje osoby různého  

  pohlaví (chlapec - dívka, 

  muž - žena) 

 

- navazuje kontakt a adekvátně  

  se dorozumívá s okolím 

 

 

 

- spolupracuje se svými učiteli  

  a spolužáky 

 

 

 

 

- chová se zdrženlivě  

  k neznámým osobám 

Učitel: 

 

- vede žáky k uvědomování si své osoby prostřednictvím 

  vlastního těla 

 

- vytváří podmínky pro poznání členů rodiny a osob  

  z nejbližšího okolí žáků a posiluje pozitivní vztahy  

  k nim  

 

- vede žáky k rozlišování osob různého pohlaví (chlapec 

  - dívka) 

 

 

- vytváří podmínky pro navazování přátelských vztahů  

  s druhými osobami a podporuje dorozumívání s nimi  

  adekvátním způsobem s využitím verbálních  

  i neverbálních komunikačních prostředků 

 

- posiluje schopnost žáků tolerovat blízkost jiných lidí,  

  být v kolektivu, navazovat sociální kontakt adekvátním  

  způsobem a spolupracovat s ostatními   

- posiluje sociálně vhodné chování žáků a snaží se  

  o eliminaci problémového chování 

 

- posiluje pozitivní vztahy ke známým osobám  

  a vede žáky k adekvátnímu chování k neznámým  

  osobám (zdrženlivost) 

Kompetence pracovní Výchovné a vzdělávací strategie 

Žák dle svých individuálních 

možností a schopností:  

- zvládá nejjednodušší úkony  

  sebeobsluhy a základy  

  osobní hygieny 

 

- poznává a používá předměty 

  denní potřeby 

 

- rozlišuje předměty různé  

  velikosti a tvarů, uchopuje je 

  a účelně s nimi manipuluje 

Učitel: 

 

- nacvičuje s žáky udržování osobní čistoty, zvládnutí  

  základů osobní hygieny a nejjednodušších 

sebeobslužných úkonů 

 

- vede žáky k poznávání, rozlišování a adekvátnímu  

  používání základních předmětů denní potřeby 

 

- seznamuje žáky s předměty různé velikosti, tvaru, 

  z různých materiálů a podporuje jejich účelnou  

  manipulaci s těmito předměty  

 

Mezipředmětové vztahy 

Rozumová výchova úzce souvisí a prolíná všemi vyučovacími předměty. Se smyslovou 

výchovou spolupracuje při rozvoji všech smyslů a využívá multisenzoriální přístup 

k získávání poznatků o okolním světě u žáků. S pracovní a výtvarnou výchovou spolupracuje 

při rozvoji jemné motoriky a při nácviku hygienických a sebeobslužných dovedností. Využívá 

prvků hudební výchovy k nácviku správného dýchání, písničky a říkanky slouží k doplnění 

učiva. S rehabilitační tělesnou výchovou spolupracuje při rozvoji motoriky, využívá prvků 

relaxace. 
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Smyslová výchova 

 
Smyslová výchova je předmět patřící do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Pomáhá 

žákům rozvíjet jejich psychické funkce a poznávat okolní prostředí prostřednictvím 

smyslového vnímání. Je vyučována jako samostatný předmět, úzce však souvisí a prolíná 

všemi vyučovacími předměty. K rozvoji všech smyslů je využíváno konceptu bazální 

stimulace (somatické, vestibulární, vibrační, sluchové, zrakové, čichové, chuťové, 

komunikační a sociálně - emociální podněty).  

 

Týdenní hodinová dotace je 4 hodiny týdně v 1. – 10. ročníku. 

Předmět je vyučován v kmenové třídě a v pracovně pro zrakovou stimulaci.  

Výuka probíhá v blocích i jako samostatná vyučovací hodina (45 minut). 

 

Základní metodou používanou ve výchovně vzdělávací práci je metoda názoru. Při výchovně 

vzdělávacím procesu využíváme všech dostupných pomůcek, využíváme i názorné praktické 

předměty z běžného sociálního prostředí.    

 

Obsah předmětu je rozdělen na tematické okruhy: 

- Rozvíjení zrakového vnímání 

- Rozvíjení sluchového vnímání 

- Rozvíjení hmatového vnímání 

- Rozvíjení čichového a chuťového vnímání 

- Prostorová a směrová orientace 

 

Všechny tematické okruhy se vzájemně prolínají a doplňují.  

 

Žáci jsou hodnoceni podle jejich individuálních pokroků v předmětu v souladu s hodnotícím 

řádem školy. 

 

V rámci časové dotace smyslové výchovy probíhá individuální tyflopedická péče u žáků se 

zrakovým postižením. Individuální tyflopedická péče probíhá v pracovně pro zrakovou 

stimulaci. Týdenní časová dotace individuální tyflopedické péče pro jednotlivé žáky je 

upravena podle individuálních potřeb a zdravotního stavu žáka a s ohledem na organizační 

možnosti školy. Individuální tyflopedická péče je hodnocena v rámci smyslové výchovy. 

 

U žáků s poruchou autistického spektra jsou respektovány zásady metodiky strukturovaného 

učení. U žáků se sluchovým postižením jsou dodržovány základní pravidla komunikace se 

sluchově postiženými. 

 

Cíl předmětu 

V předmětu smyslová výchova jsou žáci vedeni k: 

- vnímání své osoby a osob ve svém okolí 

- uvědomování si a vyjadřování svých potřeb  

- seznámení se s předměty běžné denní potřeby  

- osvojování si hygienických a stravovacích návyků 

- vytváření základních schopností manipulace s předměty  

- vnímání odlišností předmětů na základě jejich vlastností: barva, velikost, tvar  

- rozlišování, poznávání a třídění předmětu podle velikosti, tvaru, barev a zvuku 

- vnímání, napodobování a rozlišování odlišných zvuků 

- vnímání chuťových a pachových vlastností látek 

- orientaci ve svém nejbližším okolí 

- napodobování předvedených pohybů 
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Výchovné a vzdělávací strategie, které v tomto předmětu směřují k vytváření klíčových 

kompetencí žáků 

 

Klíčové kompetence Výchovné a vzdělávací strategie 

Kompetence k učení 

Žák dle svých individuálních 

možností a schopností:  

- rozumí jednoduchým  

  pojmům, znakům  

  a symbolům a je schopen je 

  užívat 

 

 

- pozná a rozlišuje základní  

  piktogramy 

 

 

- napodobuje různé  

  předvedené pohyby  

  a činnosti  

 

- používá učební pomůcky 

Učitel: 

 

- vytváří pro žáka podnětné prostředí, vede ho  

  k soustředěnému vnímání různých smyslových podnětů  

  tak, aby se u žáků rozvíjely schopnosti, pomocí kterých se 

  budou schopni seznámit s jednoduchými pojmy, znaky a  

  symboly 

 

- seznamuje žáky s vyobrazením předmětů denní potřeby  

  a průběhu činností, podporuje žáky v manipulaci s obrázky  

  a piktogramy 

 

- vede žáky k napodobování předvedených pohybů  

  a činností 

 

 

- umožňuje žákům aktivní manipulaci s předměty různého  

  tvaru, velikosti, z různých materiálů a seznamuje je s jejich  

  fyzikálními vlastnostmi  

Kompetence k řešení 

problémů 

Výchovné a vzdělávací strategie 

Žák dle svých individuálních 

možností a schopností:  

- řeší známé situace  

  na základě nápodoby  

  či opakování 

 

 

 

- chápe a plní jednoduché  

  příkazy 

 

- orientuje se v okolním  

  prostředí 

 

- orientuje se v časovém  

  režimu dne 

 

 

- překonává pocity strachu 

Učitel: 

 

- vytváří podmínky pro řešení známých situací na základě  

  opakování a nápodoby, posiluje u žáků schopnost  

  adekvátně reagovat v určité situaci  

- vede žáky k požádání o pomoc v situaci, kterou neumí  

  zvládnout samostatně 

 

- zadává žákům jednoduché pokyny a dbá na jejich splnění 

 

 

- seznamuje žáky s okolním prostředím a podporuje jejich  

  samostatnou orientaci v něm 

 

- umožňuje žákům orientovat se v čase a v časových  

  vztazích s využitím názorných pomůcek (různé typy  

  režimů dne) 

 

- vytváří podmínky pro překonávání pocitů strachu žáků 

  z nových činností, předmětů a situací 

Kompetence komunikativní Výchovné a vzdělávací strategie 

Žák dle svých individuálních 

možností a schopností:  

- poznává známé osoby  

  a dorozumívá se s nimi  

Učitel: 

 

- vede žáky k rozpoznávání známých osob  

- podporuje žáky při dorozumívání a navazování  
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  verbálními nebo  

  nonverbálními formami  

  komunikace 

 

- reaguje na své jméno 

 

 

- reaguje na jednoduché  

  pokyny, vyjadřuje souhlas  

  či nesouhlas 

 

 

 

- vyjadřuje své potřeby,  

  pocity a nálady různým  

  způsobem verbálními  

  i neverbálními prostředky 

 

- dokáže pozdravit a reagovat  

  na pozdrav vhodným  

  způsobem 

  přátelských vztahů s druhými osobami s využitím  

  verbální komunikace i pomocí alternativních  

  a augmentativních forem komunikace  

 

- nacvičuje s žáky adekvátní reakci na oslovení a vede je  

  k tomu, aby si pamatovali své jméno 

 

- rozvíjí receptivní složku řeči a vede žáky ke správným 

  reakcím na jednoduché pokyny 

- podporuje žáky při vyjadřování jejich postojů (souhlasu  

  a nesouhlasu) s využitím verbálních i neverbálních  

  komunikačních prostředků 

 

- podporuje žáky při komunikaci a vyjadřování jejich  

  potřeb, pocitů a nálad verbálně nebo pomocí alternativních  

  a augmentativních forem komunikace  

 

 

- dbá na dodržování základních sociálních konvencí    

   

Kompetence sociální a 

personální 

Výchovné a vzdělávací strategie 

Žák dle svých individuálních 

možností a schopností:  

- uvědomuje si svoji osobu  

  prostřednictvím svého těla 

 

- zná členy své rodiny  

  a osoby ze svého nejbližšího 

 okolí 

 

- navazuje kontakt  

  a adekvátně se dorozumívá  

  s okolím 

 

- spolupracuje se svými  

  učiteli a spolužáky 

 

 

 

- chová se zdrženlivě  

  k neznámým osobám 

Učitel: 

 

- vede žáky k uvědomování si své osoby prostřednictvím  

  svého těla 

 

- vytváří a posiluje schopnost tolerovat fyzickou blízkost  

  známé osoby 

- posiluje pozitivní vztahy ke známým osobám  

 

- podporuje navazování přátelských vztahů s druhými     

  osobami a dorozumívání s nimi adekvátním způsobem   

 

 

- podporuje žáky při navazování sociálních kontaktů 

  adekvátním způsobem, vytváří podmínky pro spolupráci   

- posiluje sociálně vhodné chování žáků a snaží se  

  o eliminaci problémového chování 

 

- posiluje pozitivní vztahy ke známým osobám  

  a vede žáky k adekvátnímu chování k neznámým  

  osobám (zdrženlivost) 

Kompetence pracovní Výchovné a vzdělávací strategie 

Žák dle svých individuálních 

možností a schopností:  

- zvládá nejjednodušší úkony  

  sebeobsluhy a základy  

  osobní hygieny 

 

- poznává a používá předměty 

Učitel: 

 

- podporuje žáky při udržování osobní čistoty, zvládání  

  základů osobní hygieny a nejjednodušších sebeobslužných  

  úkonů 

 

- seznamuje žáky s předměty denní potřeby a vede je k jejich 
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  denní potřeby 

 

- rozlišuje předměty různé  

  velikosti a tvarů, uchopuje je 

  a účelně s nimi manipuluje 

  adekvátnímu používání  

 

- seznamuje žáky s předměty různé velikosti, tvaru, 

  z různých materiálů a vytváří podmínky pro účelnou  

  manipulaci s těmito předměty   

 

Mezipředmětové vztahy 

Smyslová výchova úzce souvisí a prolíná všemi vyučovacími předměty. S rozumovou 

výchovou spolupracuje při získávání poznatků o okolním světě, rozvoji kognitivních funkcí, 

grafických a komunikačních dovedností. S pracovní a výtvarnou výchovou spolupracuje 

při nácviku hygienických a sebeobslužných dovedností, rozvoji jemné motoriky 

a samostatnosti žáků. Využívá prvků hudební výchovy k nácviku správného dýchání a aktivit 

souvisejících s vnímáním zvuků různé povahy. S rehabilitační tělesnou výchovou 

spolupracuje při osvojování si a nácviku pohybových dovedností.  

 

 

 

Pracovní a výtvarná výchova 
 

 Obsahové, časové a organizační vymezení  

Vyučovací předmět vznikl ze vzdělávacích oblastí Umění a kultura a Člověk a svět práce 

integrací vzdělávacích obsahů vzdělávacích oborů Výtvarná výchova a Pracovní výchova. 

K integraci došlo z důvodu návaznosti a propojenosti vzdělávacího obsahu vzdělávacího 

oboru Výtvarná výchova se vzdělávacím obsahem vzdělávacího oboru Pracovní výchova 

u žáků naší školy. Dalším důvodem pro integraci vzdělávacích oborů byly organizační 

důvody při sestavování rozvrhu hodin vzhledem k tomu, že ve všech třídách, kde jsou 

vyučováni žáci s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami, je 

vyučováno více ročníků. Časové dotace určené pro realizaci jednotlivých vzdělávacích 

obsahů zůstaly zachovány.  

 

Časová dotace pro výuku pracovní a výtvarné výchovy je posílena disponibilní časovou 

dotací ve všech ročnících vzhledem k tomu, že se jedná o stěžejní předmět vedoucí žáka 

k získání elementárních pracovních dovedností a návyků a tím k dosažení určitého stupně 

samostatnosti v závislosti na druhu a stupni postižení. 

Týdenní hodinová dotace je 5 hodin v 1. – 10. ročníku, z toho je 1 hodina disponibilní časové 

dotace. 

 

Předmět je vyučován v kmenové třídě, pro výuku jsou využívány i další prostory školy 

a školní zahrada.  

Výuka probíhá v blocích i jako samostatná vyučovací hodina (45 minut). 

 

Základní metodou používanou ve výchovně vzdělávací práci je metoda názoru. Při výchovně 

vzdělávacím procesu využíváme všech dostupných pomůcek, využíváme i názorné praktické 

předměty z běžného sociálního prostředí.    

 

Obsah předmětu je rozdělen na tematické okruhy: 

- Sebeobsluha 

- Práce s drobným materiálem 

- Práce montážní a demontážní 

- Pěstitelské práce  

- Práce v domácnosti 
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- Výtvarné činnosti 

 

Ve všech tématických okruzích jsou žáci soustavně vedeni k dodržování zásad bezpečnosti a 

hygieny při práci. 

Žáci jsou hodnoceni podle jejich individuálních pokroků v předmětu v souladu s hodnotícím 

řádem školy. 

U žáků s poruchou autistického spektra jsou respektovány zásady metodiky strukturovaného 

učení. U žáků se sluchovým postižením jsou dodržovány základní pravidla komunikace se 

sluchově postiženými. 

 

Cíl předmětu 

V předmětu pracovní a výtvarná výchova jsou žáci vedeni k: 

- osvojení a zvládnutí základních sebeobslužných a hygienických úkonů 

- rozvoji jemné motoriky, získání základních manuálních zručností a pracovních 

dovedností  

- vnímání radostných prožitků z pracovních a výtvarných činností  

- osvojení dovedností při používání a zacházení s pomůckami a drobným nářadím 

- seznámení se s jednoduchými pracovními postupy 

- seznámit se za základními domácími spotřebiči 

- seznámení s jednoduchými pracovními a výtvarnými činnostmi, které napomáhají 

vytváření  

- možných zálib 

- k seznámení se s hygienickými a bezpečnostními pravidly při práci 

- rozvíjení individuálních schopností při vlastní tvorbě, vnímání a komunikaci 

- seznámení se základními barvami a jejich používání ve výtvarném vyjádření  

 

Výchovné a vzdělávací strategie, které v tomto předmětu směřují k vytváření klíčových 

kompetencí žáků 

 

Klíčové kompetence Výchovné a vzdělávací strategie 

Kompetence k učení 

Žák dle svých individuálních 

možností a schopností:  

- rozumí jednoduchým  

  pojmům, znakům  

  a symbolům a je schopen je 

  užívat 

 

- napodobuje různé  

  předvedené pohyby  

  a činnosti  

 

- používá učební pomůcky 

Učitel: 

 

- vede žáky k aktivnímu používání jednoduchých symbolů  

   a znaků, využívá prostředky alternativních komunikačních 

   systémů 

 

 

- podporuje žáky při napodobování jednoduchých pohybů  

  a činností 

 

 

- umožňuje žákům aktivně používat učební pomůcky  

  k rozvoji motoriky, sebeobslužných dovedností  

  a výtvarného vyjádření   

- vede žáky k poznávání, rozlišování a účelnému používání  

  předmětů denní potřeby 

Kompetence k řešení 

problémů 

Výchovné a vzdělávací strategie 

Žák dle svých individuálních 

možností a schopností:  

- řeší známé situace  

Učitel: 

 

- vytváří podmínky pro řešení známých situací  
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  na základě nápodoby  

  či opakování 

 

- chápe a plní jednoduché  

  příkazy 

 

- překonává pocity strachu 

  na základě opakování a nápodoby  

- vede žáky k požádání o pomoc v situaci, kterou neumí  

  zvládnout samostatně 

- zadává žákům jednoduché pokyny a dbá na jejich  

  splnění 

 

- pomáhá žákům překonávat pocity strachu a nejistoty  

Kompetence komunikativní Výchovné a vzdělávací strategie 

Žák dle svých individuálních 

možností a schopností:  

- poznává známé osoby  

  a dorozumívá se s nimi  

  verbálními nebo  

  nonverbálními formami  

  komunikace 

 

- reaguje na jednoduché  

  pokyny, vyjadřuje souhlas  

  či nesouhlas 

 

- vyjadřuje své potřeby,  

  pocity a nálady různým  

  způsobem verbálními  

  i neverbálními prostředky 

 

- dokáže pozdravit a reagovat  

  na pozdrav vhodným  

  způsobem 

Učitel: 

 

- podporuje žáky při dorozumívání a navazování  

  přátelských vztahů se známými osobami s využitím  

  verbální komunikace i pomocí alternativních  

  a augmentativních forem komunikace  

 

   

- rozvíjí receptivní složku řeči a dbá na správné reakce 

  na jednoduché pokyny 

- vede žáky k vyjádření jejich postojů (souhlasu 

  a nesouhlasu) 

- motivuje žáky ke komunikaci a povzbuzuje je k vyjádření  

  jejich potřeb, pocitů a nálad verbálně nebo pomocí  

  alternativních a augmentativních forem komunikace  

 

 

- dbá na dodržování sociálních konvencí  

   

Kompetence sociální a 

personální 

Výchovné a vzdělávací strategie 

Žák dle svých individuálních 

možností a schopností:  

- uvědomuje si svoji osobu  

  prostřednictvím svého těla 

 

- navazuje kontakt  

  a adekvátně se dorozumívá  

  s okolím 

 

- spolupracuje se svými  

  učiteli a spolužáky 

 

 

Učitel: 

 

- posiluje u žáků uvědomování si své osoby prostřednictvím 

svého těla 

 

- vytváří podmínky pro navazování sociálních kontaktů  

  s dospělými i spolužáky, podporuje vzájemnou komunikaci  

  s využitím všech forem komunikace 

 

- posiluje schopnost žáků tolerovat blízkost jiných lidí, vede  

  je ke spolupráci při společné činnosti a hře s dospělou 

  osobou i spolužáky 

- posiluje sociálně vhodné chování žáků a snaží se  

  o eliminaci problémového chování 

Kompetence pracovní Výchovné a vzdělávací strategie 

Žák dle svých individuálních 

možností a schopností:  

- zvládá nejjednodušší úkony  

  sebeobsluhy a základy  

  osobní hygieny 

 

- poznává a používá předměty 

Učitel: 

 

- vede žáky k udržování osobní čistoty a ke zvládnutí  

  základů osobní hygieny a nejjednodušších sebeobslužných  

  úkonů 

 

- vede žáky k poznávání, rozlišování a správnému používání  
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  denní potřeby 

 

- rozlišuje předměty různé  

  velikosti a tvarů, uchopuje je 

  a účelně s nimi manipuluje 

 

- využívá jednoduché  

  pracovní techniky při práci  

  s různými materiály 

 

- podílí se na jednoduchých  

  praktických činnostech 

  předmětů denní potřeby 

 

- seznamujeme žáky s vlastnostmi předmětů, vede je k jejich 

   uchopování a účelné manipulaci s nimi   

 

 

- rozvíjí u žáků manuální dovednost při práci s různými  

  materiály s využitím jednoduchých technik 

 

 

- seznamuje žáky s jednoduchými pracovními postupy 

- vytváří podmínky pro zvládání jednoduchých praktických 

  činností 

 

Mezipředmětové vztahy 

Pracovní a výtvarná výchova úzce souvisí a prolíná všemi vyučovacími předměty. Spolu 

s rozumovou výchovou vede žáky k samostatnosti při hygienických a sebeobslužných 

činnostech, k rozvoji jemné motoriky a manipulačních dovedností. Se smyslovou výchovou 

spolupracuje při rozvoji jemné motoriky, při rozvoji smyslového vnímání - zejména hmatu 

při manipulačních činnostech, při výtvarných činnostech upevňuje znalosti základních barev. 

S hudební výchovou se podílí na vytváření estetického cítění žáků. Upevňuje motorické 

dovednosti vytvářené v rehabilitační tělesné výchově, spolupracuje s ní při upevňování 

sebeobslužných dovedností.   

 

 

Hudební výchova 
 

Obsahové, časové a organizační vymezení 
Hudební výchova patří do vzdělávací oblasti Umění a kultura. Je vyučována jako samostatný 

předmět, prolíná však všemi vyučovacími předměty. Prostřednictvím hudebních činností 

dochází k rozvíjení sluchu a motoriky žáků, zároveň podporuje i rozvoj řečových dovedností. 

Hudební činnosti pomáhají žákům k odreagování napětí, k překonávání únavy, zlepšování 

nálady a podílejí se na koncentraci pozornosti. 

 

Časová dotace pro výuku hudební výchovy je posílena disponibilní časovou dotací ve všech 

ročnících vzhledem k tomu, že se jedná o předmět umožňující žákům odreagování napětí, 

překonávání únavy, zlepšování nálady a tím zlepšování koncentrace pozornosti. 

Hudební výchova je vyučována 2 hodiny týdně v 1. - 10. ročníku, z toho je 1 hodina 

disponibilní časové dotace. 

Předmět je vyučován v kmenové třídě.  

Výuka probíhá jako samostatná vyučovací hodina (45 minut) nebo v blocích s dalšími 

předměty. 

Základní metodou používanou ve výchovně vzdělávací práci je metoda názoru. Při výchovně 

vzdělávacím procesu využíváme všech dostupných pomůcek, využíváme i názorné praktické 

předměty z běžného sociálního prostředí.    

Žáci jsou hodnoceni podle jejich individuálních pokroků v předmětu v souladu s hodnotícím 

řádem školy. 

U žáků s poruchou autistického spektra jsou respektovány zásady metodiky strukturovaného 

učení. U žáků se sluchovým postižením jsou dodržovány základní pravidla komunikace se 

sluchově postiženými a respektována specifika sluchového postižení. 

 

Cíl předmětu 
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V předmětu hudební výchova jsou žáci vedeni k: 

- rozvíjení individuálních schopností při vnímání hudby, při vlastní tvorbě a komunikaci 

- napodobování a rozlišování nehudebních a hudebních zvuků 

- rozlišování vybraných hudebních nástrojů podle zvuku 

- zvládání jednoduchých rytmických pohybů a cvičení 

- zvládání hry na tělo a jednoduché rytmické nástroje 

- vnímání a zvládání správného dýchání  

- soustředění na poslech krátkých a relaxačních skladeb 

 

Výchovné a vzdělávací strategie, které v tomto předmětu směřují k vytváření klíčových 

kompetencí žáků 

 

Klíčové kompetence Výchovné a vzdělávací strategie 

Kompetence k učení 

Žák dle svých individuálních 

možností a schopností:  

- rozumí jednoduchým  

  pojmům, znakům  

  a symbolům a je schopen je 

  užívat 

 

- napodobuje různé  

  předvedené pohyby  

  a činnosti  

 

- používá učební pomůcky 

Učitel: 

 

- vede žáky k porozumění jednoduchým pojmům, znakům  

  a symbolům a schopnosti je adekvátně užívat 

 

 

 

- vede žáky k napodobování předvedených pohybů  

  a činností 

 

 

- umožňuje žákům aktivní používání tradičních  

  i netradičních hudebních nástrojů 

Kompetence k řešení 

problémů 

Výchovné a vzdělávací strategie 

Žák dle svých individuálních 

možností a schopností:  

- řeší známé situace  

  na základě nápodoby  

  či opakování 

- chápe a plní jednoduché  

  příkazy 

 

- orientuje se v okolním  

  prostředí 

 

- orientuje se v časovém  

  režimu dne 

 

- překonává pocity strachu 

Učitel: 

- vytváří podmínky pro řešení známých situací  

  na základě opakování a nápodoby  

 

 

- vede žáky k chápání a plnění jednoduchých příkazů 

 

 

- pomáhá žákům orientovat se v okolním prostředí 

  

 

- pomáhá žákům orientovat se v časovém režimu dne 

 

 

- vytváří podmínky pro překonávání pocitů strachu  

  a nejistoty žáků 

Kompetence komunikativní Výchovné a vzdělávací strategie 

Žák dle svých individuálních 

možností a schopností:  

- poznává známé osoby  

  a dorozumívá se s nimi  

  verbálními nebo  

  nonverbálními formami  

Učitel: 

 

- vede žáky k rozpoznávání známých osob  

- podporuje žáky při dorozumívání a navazování  

  přátelských vztahů s druhými osobami s využitím  

  verbální komunikace i pomocí alternativních  
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  komunikace 

 

- reaguje na své jméno 

 

- reaguje na jednoduché  

  pokyny, vyjadřuje souhlas  

  či nesouhlas 

 

 

- vyjadřuje své potřeby,  

  pocity a nálady různým  

  způsobem verbálními  

  i neverbálními prostředky 

 

- dokáže pozdravit a reagovat  

  na pozdrav vhodným  

  způsobem 

  a augmentativních forem komunikace  

 

- posiluje reakci žáků na své jméno 

   

- rozvíjí receptivní složku řeči a vede žáky ke správným  

  reakcím na jednoduché pokyny 

- vede žáky k vyjádření jejich postojů (souhlasu  

  a nesouhlasu) 

 

- vytváří podmínky k vyjádření pocitů a nálad žáků   

  verbálně nebo pomocí alternativních a augmentativních  

  forem komunikace  

 

 

- vytváří situace k nácviku sociálních konvencí (pozdrav), 

  dbá na jejich dodržování   

   

Kompetence sociální a 

personální 

Výchovné a vzdělávací strategie 

Žák dle svých individuálních 

možností a schopností:  

- uvědomuje si svoji osobu  

  prostřednictvím svého těla 

 

- navazuje kontakt  

  a adekvátně se dorozumívá  

  s okolím 

 

 

- spolupracuje se svými  

  učiteli a spolužáky 

 

 

Učitel: 

 

- vede žáky k uvědomování si své osoby prostřednictvím  

  svého těla 

 

- vytváří podmínky k navazování přátelských vztahů  

  s druhými osobami a podporuje dorozumívání s nimi  

  adekvátním způsobem   

- učitel dbá na dodržování základních naučených sociálních  

  konvencí  

- posiluje schopnost žáků tolerovat blízkost jiných lidí  

  a být v kolektivu, vede žáky ke spolupráci s učiteli  

  a spolužáky   

- posiluje sociálně vhodné chování žáků  

Kompetence pracovní Výchovné a vzdělávací strategie 

Žák dle svých individuálních 

možností a schopností:  

- rozlišuje předměty různé  

  velikosti a tvarů, uchopuje je 

  a účelně s nimi manipuluje 

 

- využívá jednoduché  

  pracovní techniky při práci  

  s různými materiály 

 

- podílí se na jednoduchých  

  praktických činnostech 

Učitel: 

 

- vede žáky k uchopování předmětů různé velikosti a tvarů,  

  k účelné manipulaci s nimi 

 

 

- umožňuje žákům seznámit se s jednoduchými  

  pracovními technikami při práci s různými druhy materiálů  

   

 

- vede žáky k podílu na jednoduchých praktických 

činnostech 

 

Mezipředmětové vztahy 

Hudební výchova úzce souvisí a prolíná všemi vyučovacími předměty. Písničkami 

a říkankami k probíraným tématům doplňuje učivo v rozumové výchově, spolupracuje s ní 

při nácviku správného dýchání. Smyslovou výchovu doplňuje v oblasti rozvoje sluchového 

vnímání při rozlišování zvuků různé povahy a nácviku správného dýchání. Společně 
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s pracovní a výtvarnou výchovou se podílí na rozvoji úchopu a manipulačních dovedností při 

hře na hudební nástroje a také při vytváření estetického cítění. Prvků rehabilitační tělesné 

výchovy využívá při pohybových aktivitách a hudbou, rytmických cvičeních a při relaxaci. 

 

 

Rehabilitační tělesná výchova 
 

Obsahové, časové a organizační vymezení 
Vyučovací předmět vznikl ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví integrací vzdělávacích 

obsahů vzdělávacích oborů Pohybová výchova a Rehabilitační tělesná výchova. Rehabilitační 

tělesná výchova je vyučována jako samostatný předmět, prolíná se i s ostatními předměty. 

Obsahem předmětu je zvládnutí základních pohybových dovedností a zlepšování hybnosti. 

Prostřednictvím pohybových aktivit přispívá ke zmírnění zdravotního postižení žáků, 

zařazením relaxačních prvků přispívá k odreagování napětí, překonávání únavy a podílí se tak 

na zlepšování nálady a koncentrace žáků. Rozvíjením hybnosti přispívá k rozvoji rozumových 

schopností žáků.  

 

Týdenní hodinová dotace je 6 hodin v 1. – 10. ročníku. 

Předmět je vyučován v kmenové třídě (skupinová forma), v tělocvičně školy (individuální 

forma) a v tělocvičně TJ Slavia Kroměříž (skupinová forma, výuka v tělocvičně TJ Slavia dle 

složení žáků jednotlivých tříd). 

Výuka probíhá v blocích i jako samostatná vyučovací hodina (45 minut). 

 

Základní metodou používanou ve výchovně vzdělávací práci je metoda názoru. Při výchovně 

vzdělávacím procesu využíváme všech dostupných pomůcek, využíváme i názorné praktické 

předměty z běžného sociálního prostředí.    

 

Obsah předmětu je rozdělen na tematické okruhy: 

- Pohybová výchova 

- Rehabilitační tělesná výchova 

 

Očekávané výstupy obou tematických okruhů jsou ve velké míře totožné. Jejich vzdělávací 

obsahy spolu proto souvisí a vzájemně se prolínají a doplňují tak, aby společně směřovaly 

k danému výstupu.   

Žáci jsou hodnoceni podle jejich individuálních pokroků v předmětu v souladu s hodnotícím 

řádem školy. 

 

V rámci časové dotace rehabilitační tělesné výchovy probíhá speciálně pedagogická péče - 

individuální rehabilitační tělesná výchova u žáků, kteří jsou do ní zařazeni. Do speciálně 

pedagogické péče - individuální rehabilitační tělesné výchovy jsou žáci zařazeni na základě 

doporučení speciálního pedagoga - somatopeda. Speciálně pedagogická péče - individuální 

rehabilitační tělesná výchova probíhá v tělocvičně školy se speciálním pedagogem - 

somatopedem. Týdenní časová dotace speciálně pedagogické péče - individuální rehabilitační 

tělesné výchovy je upravena podle speciálních vzdělávacích potřeb, potřeb podpůrných 

opatření a zdravotního stavu žáka a s ohledem na organizační možnosti školy. Speciálně 

pedagogická péče - individuální rehabilitační tělesná výchova je hodnocena v rámci předmětu 

rehabilitační tělesná výchova. 

U žáků s autismem jsou respektovány zásady metodiky strukturovaného učení. U žáků se 

sluchovým postižením jsou dodržovány základní pravidla komunikace se sluchově 

postiženými. 
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Cíl předmětu 
V rehabilitační tělesné výchově jsou žáci vedeni k: 

- uvědomování si své osoby prostřednictvím svého těla 

- tolerování cvičení a terapií a spolupráci při nich 

- rozvíjení aktivní hybnosti, zlepšování koordinace pohybů 

- stimulaci jednotlivých svalových skupin 

- využívání pohybových schopností a dovedností 

- vytváření správných pohybových stereotypů 

- vnímání prožitků z pohybové činnosti 

- odreagování napětí a únavy 

- fyzickému i psychickému uvolnění, relaxaci 

- zdravému způsobu života a ochraně zdraví 

 

Výchovné a vzdělávací strategie, které v tomto předmětu směřují k vytváření klíčových 

kompetencí žáků 
 

Klíčové kompetence Výchovné a vzdělávací strategie 

Kompetence k učení 

Žák dle svých individuálních 

možností a schopností:  

- rozumí jednoduchým  

  pojmům, znakům  

  a symbolům a je schopen je 

  užívat 

 

- pozná a rozlišuje základní  

  piktogramy 

 

- napodobuje různé  

  předvedené pohyby  

  a činnosti  

 

 

 

- používá učební pomůcky 

Učitel: 

 

- vede žáky k osvojení základních pojmů, znaků a symbolů 

  souvisejících s pohybovými aktivitami, vede žáky  

  k jejich aktivnímu používání  

 

 

- využívá prostředky alternativních komunikačních systémů 

  při pohybových činnostech 

 

- vede žáky ke zvládnutí správného cíleného pohybu,  

  k vytváření správných pohybových stereotypů opakováním 

  a napodobováním 

- podporuje samostatnost žáků při zvládání jednoduchých  

  pohybových dovedností 

 

- vede žáky k cílené manipulaci s drobným náčiním 

Kompetence k řešení 

problémů 

Výchovné a vzdělávací strategie 

Žák dle svých individuálních 

možností a schopností:  

- řeší známé situace  

  na základě nápodoby  

  či opakování 

 

 

 

 

- chápe a plní jednoduché  

  příkazy 

 

 

- orientuje se v okolním  

  prostředí 

Učitel: 

 

- podporuje žáky při řešení známých situací na základě  

  nápodoby a opakování v dalším prostředí (tělocvična),  

  vytváří podmínky pro přenesení naučených poznatků  

  a dovedností do tohoto prostředí 

- vede žáky k požádání o pomoc v situaci, kterou neumí  

  zvládnout samostatně 

 

- dbá na dodržování jednoduchých příkazů při pohybových 

aktivitách, vede žáky k provedení cviku na základě  

  porozumění 

 

- podporuje samostatnou orientaci žáků ve známém prostoru 
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- překonává pocity strachu 

- podporuje u žáků pocit sebedůvěry a sebejistoty  

  při pohybových aktivitách 

Kompetence komunikativní Výchovné a vzdělávací strategie 

Žák dle svých individuálních 

možností a schopností:  

- poznává známé osoby  

  a dorozumívá se s nimi  

  verbálními nebo  

  nonverbálními formami  

  komunikace 

- reaguje na jednoduché  

  pokyny, vyjadřuje souhlas  

  či nesouhlas 

 

 

 

 

- vyjadřuje své potřeby,  

  pocity a nálady různým  

  způsobem verbálními  

  i neverbálními prostředky 

 

- dokáže pozdravit a reagovat  

  na pozdrav vhodným  

  způsobem 

Učitel: 

 

- podporuje žáky při dorozumívání se známými osobami  

  s využitím verbální komunikace i pomocí alternativních  

  a augmentativních forem komunikace  

 

   

- upevňuje správné reakce na verbální pokyny při  

  pohybových aktivitách 

- dbá na respektování pokynů od různých vyučujících  

  v dalším prostředí (tělocvična) 

- vede žáky k vyjádření souhlasu - nesouhlasu při  

  pohybových aktivitách 

 

- vede žáky k vyjádření emocí při pohybových aktivitách  

  s hudbou, podle potřeby využívá alternativní  

  a augmentativní formy komunikace  

 

 

- dbá na dodržování elementárních společenských konvencí  

  (pozdrav) 

   

Kompetence sociální a 

personální 

Výchovné a vzdělávací strategie 

Žák dle svých individuálních 

možností a schopností:  

- uvědomuje si svoji osobu  

  prostřednictvím svého těla 

 

 

 

- rozlišuje osoby různého  

  pohlaví (chlapec - dívka, 

  muž - žena) 

 

- navazuje kontakt  

  a adekvátně se dorozumívá  

  s okolím 

 

- spolupracuje se svými  

  učiteli a spolužáky 

 

 

 

 

Učitel: 

 

- upevňuje u žáků uvědomování si své osoby  

  prostřednictvím svého těla 

- vede žáka k základní orientaci v tělesném schématu  

  na vlastní osobě  

 

- vede žáky k rozlišování osob různého pohlaví (chlapec -  

  dívka)  

 

 

- podporuje navazování přátelských vztahů s druhými     

  osobami a dorozumívání s nimi adekvátním způsobem   

 

 

- posiluje schopnost tolerovat blízkost jiných lidí, tolerovat  

  dotyky na svém těle   

- podporuje pohybové aktivity ve dvojici, ve skupince 

- dbá na dodržování pravidel při pohybových aktivitách 

- posiluje sociálně vhodné chování žáků a snaží se  

  o eliminaci problémového chování 

Kompetence pracovní Výchovné a vzdělávací strategie 

Žák dle svých individuálních 

možností a schopností:  

- zvládá nejjednodušší úkony  

Učitel: 

 

- dbá na dodržování hygieny a bezpečnosti při pohybových  
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  sebeobsluhy a základy  

  osobní hygieny 

 

 

- rozlišuje předměty různé  

  velikosti a tvarů, uchopuje je 

  a účelně s nimi manipuluje 

 

- podílí se na jednoduchých  

  praktických činnostech 

  aktivitách 

- podporuje žáky při zvládání sebeobslužných dovedností  

  spojených s pohybovými aktivitami 

 

- podporuje u žáků účelnou manipulaci s drobným náčiním   

 

 

 

- umožňujeme žákům podílet se na jednoduchých     

   praktických činnostech 

- podporuje žáky při přenášení nacvičených pohybových  

  dovedností do praktických situací 

 

Mezipředmětové vztahy 
Rehabilitační tělesná výchova úzce souvisí a prolíná všemi vyučovacími předměty. Tělesný 

rozvoj podmiňuje celkový rozvoj všech rozumových schopností. Při pohybových aktivitách 

využívá poznatků rozumové výchovy o jednotlivých částech těla, spolupracuje s ní na 

nácviku reakcí na jednoduché pokyny, uvolňováním horních končetin umožňuje rozvoj 

úchopu, manipulačních schopností a grafomotoriky. V oblasti smyslové výchovy přispívá 

k rozvoji zrakového, sluchového a hmatového vnímání, polohocitu a prostorové orientace. 

S pracovní a výtvarnou výchovou spolupracuje při nácviku sebeobslužných dovedností 

a při rozvoji hrubé a jemné motoriky. Pro navození uvolnění a zklidnění organismu 

a při hudebně pohybových a rytmických aktivitách využívá prvků hudební výchovy. 

 

 

Hudebně pohybová výchova – nepovinný předmět 
 

Obsahové, časové a organizační vymezení 
Hudebně pohybová výchova je vyučována jako nepovinný předmět. Obsahově vychází 

z edukační muzikoterapie. Je to plánovaný, cíleně řízený proces vzájemného působení, který 

využívá zvuku a hudby, je založený na odhadnutí a ocenění individuality speciálních 

vzdělávacích potřeb žáků, jejich sil a slabostí. Obsahem je zpěv, hra na hudební nástroj, 

poslech hudby, pohyb při hudbě, vlastní tvorba zvuků a hudby, diskuze o prožitcích 

spojených s hudbou. 

Prostřednictvím hudebně pohybových činností dochází k podpoře a rozvoji motorických 

funkcí, smyslového vnímání, emočního reagování, rozumových funkcí, komunikačních 

a sociálních dovedností. Techniky a postupy muzikoterapie je možné využívat i v ostatních 

předmětech.  

 

Indikace edukační muzikoterapie: 

- mentální retardace 

- duševní poruchy (psychózy, neurózy) 

- autismus a jiné pervazivní vývojové poruchy 

- Downův syndrom 

- tělesná postižení - DMO 

- sensorická postižení – zrakové, sluchové 

- onkologická onemocnění 

- poruchy komunikace 

- poruchy chování  

- ADHD 
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Hudebně pohybová výchova je vyučována pro žáky 1. - 10. ročníku jednu hodinu týdně (45 

minut). Vyučování probíhá individuálně nebo ve skupinách. Do předmětu jsou žáci zařazeni 

na základě doporučení muzikoterapeuta a se souhlasem zákonných zástupců. Výuka probíhá 

ve třídě. Hudebně pohybová výchova je vyučována kvalifikovaným a kompetentním 

muzikoterapeutem ve spolupráci s dalším pedagogem.  

 

Cíl předmětu 
 

V předmětu hudebně pohybová výchova jsou žáci vedení k: 

- rozvíjení individuálních schopností (rozvoj narušeného sensorického vnímání, zlepšení  

- koncentrace a rozvoj záměrné pozornosti, zlepšení sociálních interakcí s druhými, 

zlepšení schopnosti komunikovat – reedukace narušených funkcí) 

- napodobování různých hudebních a nehudebních zvuků 

- zvládání hry na tělo (zlepšení jemné a hrubé motoriky, rozvíjení citlivosti a taktilního  

- vnímání, cílená pohybová aktivizace, podpora zvětšení rozsahu pohybu a zvýšení svalové 

síly) 

- soustředění na poslech krátkých skladeb a relaxační hudby (kontrola impulsivního 

jednání a agresivity, relaxace, zvládání zátěže) 

 

Výchovné a vzdělávací strategie, které v tomto předmětu směřují k vytváření klíčových 

kompetencí žáků 
 

Klíčové kompetence Výchovné a vzdělávací strategie 

Kompetence k učení 

Žák dle svých individuálních 

možností a schopností:  

- napodobuje různé  

  předvedené pohyby  

  a činnosti  

 

- používá učební pomůcky 

Učitel: 

 

- vede žáky k napodobování předvedených pohybů  

  a činností 

 

 

- umožňuje žákům aktivní používání učebních pomůcek -  

  hudebních nástrojů  

Kompetence k řešení 

problémů 

Výchovné a vzdělávací strategie 

Žák dle svých individuálních 

možností a schopností:  

- řeší známé situace  

  na základě nápodoby  

  či opakování 

 

 

- chápe a plní jednoduché  

  příkazy 

 

- orientuje se v okolním  

  prostředí 

 

- překonává pocity strachu 

Učitel: 

 

- vytváří podmínky pro řešení známých situací na základě  

  opakování a nápodoby 

- vytváří podmínky pro přenesení naučených poznatků  

  a dovedností do jiných situací 

 

- vede žáky k chápání a plnění jednoduchých příkazů 

 

 

- umožňuje žákům orientovat se v okolním prostředí 

 

 

- vytváří podmínky pro překonávání pocitu strachu  

  a nejistoty žáků 

Kompetence komunikativní Výchovné a vzdělávací strategie 

Žák dle svých individuálních 

možností a schopností:  

Učitel: 
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- poznává známé osoby  

  a dorozumívá se s nimi  

  verbálními nebo  

  nonverbálními formami  

  komunikace 

 

- reaguje na své jméno 

 

- reaguje na jednoduché  

  pokyny, vyjadřuje souhlas  

  či nesouhlas 

 

- vyjadřuje své potřeby,  

  pocity a nálady různým  

  způsobem verbálními  

  i neverbálními prostředky 

- učitel rozvíjí receptivní složku řeči 

- učitel podporuje žáky při dorozumívání s druhými osobami 

  s využitím verbálních i neverbálních forem komunikace 

 

 

 

- posiluje reakci žáků na své jméno  

 

- vede žáky ke správným reakcím na jednoduché  pokyny 

- vede žáky k vyjádření libosti a nelibosti, souhlasu  

  a nesouhlasu 

 

- vede žáky k vyjádření svých pocitů, nálad a potřeb 

  různými prostředky 

 

  

Kompetence sociální a 

personální 

Výchovné a vzdělávací strategie 

Žák dle svých individuálních 

možností a schopností:  

- uvědomuje si svoji osobu  

  prostřednictvím svého těla 

 

- navazuje kontakt  

  a adekvátně se dorozumívá  

  s okolím 

 

 

Učitel: 

 

- vede žáky k uvědomování si své osoby prostřednictvím 

  svého těla 

 

- posiluje schopnost tolerovat blízkost jiných lidí, být  

  v kolektivu, navazovat sociální kontakty adekvátním 

  způsobem 

- podporuje dorozumívání žáků s dalšími osobami 

- posiluje sociálně vhodný způsob vyjadřování žáků  

  a snaží se o eliminaci nevhodného způsobu vyjadřování 

Kompetence pracovní Výchovné a vzdělávací strategie 

Žák dle svých individuálních 

možností a schopností:  

- rozlišuje předměty různé  

  velikosti a tvarů, uchopuje je 

  a účelně s nimi manipuluje 

 

- podílí se na jednoduchých  

  praktických činnostech 

Učitel: 

 

- seznamuje žáky s předměty různé velikosti, tvaru,  

  z různých materiálů a podporuje účelnou manipulaci  

  s těmito předměty 

 

- učitel umožňuje žákům podílet se na jednoduchých  

  praktických činnostech 

 

Mezipředmětové vztahy 
Hudebně pohybová výchova doplňuje povinné vyučovací předměty. Písničkami a říkankami 

k probíraným tématům doplňuje učivo v rozumové výchově, spolupracuje s ní při nácviku 

správného dýchání. Smyslovou výchovu doplňuje v oblasti rozvoje sluchového vnímání při 

rozlišování zvuků různé povahy a nácviku správného dýchání. Společně s pracovní a 

výtvarnou výchovou se podílí na rozvoji úchopu a manipulačních dovedností při hře na 

hudební nástroje a také při vytváření estetického cítění. Prvků rehabilitační tělesné výchovy 

využívá při pohybových aktivitách a hudbou, rytmických cvičeních a při relaxaci. 
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Rehabilitační plavání - cvičení ve vodě – nepovinný předmět 

  

Obsahové, časové a organizační vymezení 
Rehabilitační plavání - cvičení ve vodě je vyučováno jako nepovinný předmět. Rehabilitační 

plavání je formou rehabilitační tělesné výchovy, do které jsou zařazováni žáci se souběžným 

postižením více vadami, (mentálním postižením a dalším zdravotním postižením - tělesným, 

zrakovým, sluchovým) a žáci s autismem s potřebou podpůrného opatření. 

Rozsah a časové vymezení rehabilitačního plavání je upraveno podle speciálních 

vzdělávacích potřeb, nutné míry podpory a zdravotního stavu žáků. 

  

Indikace rehabilitačního plavání - cvičení ve vodě: 

- vrozené nebo získané vady pohybového aparátu 

- smyslové vady 

- vadné držení těla 

- oslabení svalového korzetu 

- porucha pohybových funkcí 

- poruchy autistického spektra 

  

Rehabilitační plavání - cvičení ve vodě je vyučováno pro žáky 1. - 10. ročníku jednu hodinu 

týdně (45 minut). Vyučování probíhá ve skupině žáků. Do předmětu jsou žáci zařazeni na 

základě se souhlasem zákonných zástupců. Výuka probíhá na plaveckém bazéně. 

Rehabilitační plavání - cvičení ve vodě je vyučováno kvalifikovanými a kompetentními 

speciálními pedagogy - somatopedy. 

  

Cíl předmětu 
V předmětu rehabilitační plavání - cvičení ve vodě jsou žáci vedení k: 

- orientaci v prostoru bazénu 

- překonávání strachu z vody, získání důvěry a jistoty ve vodě 

- zlepšení ekonomiky a funkce dýchání 

- koordinaci pohybů ve vodě, orientaci ve vodním prostředí 

- posilování svalů cvičením ve vodě 

- ke zlepšení stavu a funkce pohybového aparátu 

- rozvoji sebeobslužných dovedností a hygienických návyků 

- porozumění a respektování pravidel chování 

 

Výchovné a vzdělávací strategie, které v tomto předmětu směřují k vytváření klíčových 

kompetencí žáků 

Klíčové kompetence Výchovné a vzdělávací strategie 

Kompetence k učení 

Žák dle svých individuálních 

možností a schopností: 

- napodobuje různé 

  předvedené pohyby 

  a činnosti 

  

- používá plavecké pomůcky 

Učitel: 

  

- vede žáky k napodobování předvedených pohybů 

  a činností 

  

  

- umožňuje žákům aktivní používání plaveckých pomůcek    

  

Kompetence k řešení Výchovné a vzdělávací strategie 
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problémů 

Žák dle svých individuálních 

možností a schopností: 

- řeší známé situace 

  na základě nápodoby 

  či opakování 

  

  

- chápe a plní jednoduché 

  příkazy 

  

- orientuje se v okolním 

  prostředí 

  

- překonává pocity strachu 

Učitel: 

  

- vytváří podmínky pro řešení známých situací na základě 

  opakování a nápodoby 

- vytváří podmínky pro přenesení naučených poznatků 

  a dovedností do jiných situací 

  

- vede žáky k chápání a plnění jednoduchých příkazů 

  

  

- umožňuje žákům orientovat se v okolním prostředí 

  

  

- vytváří podmínky pro překonávání pocitu strachu 

  a nejistoty žáků 

Kompetence komunikativní Výchovné a vzdělávací strategie 

Žák dle svých individuálních 

možností a schopností: 

- reaguje na jednoduché 

  pokyny, vyjadřuje souhlas 

  či nesouhlas 

  

  

  

  

- reaguje na své jméno 

  

- dokáže pozdravit a reagovat 

  na pozdrav vhodným 

  způsobem 

Učitel: 

  

- upevňuje správné reakce na verbální pokyny při 

  pohybových aktivitách ve vodě i na suchu 

- dbá na respektování pokynů od různých vyučujících 

  v dalším prostředí (plavecký bazén) 

- vede žáky k vyjádření souhlasu - nesouhlasu při 

  pohybových aktivitách 

  

- posiluje reakci žáků na své jméno 

  

- dbá na dodržování elementárních společenských 

konvencí 

  (pozdrav) 

Kompetence sociální a 

personální 

Výchovné a vzdělávací strategie 

Žák dle svých individuálních 

možností a schopností: 

- uvědomuje si svoji osobu 

  prostřednictvím svého těla 

  

- spolupracuje se svými 

  učiteli a spolužáky 

  

  

  

- rozlišuje osoby různého 

  pohlaví (chlapec - dívka, 

  muž - žena) 

Učitel: 

  

- vede žáky k uvědomování si své osoby prostřednictvím 

  svého těla 

  

- posiluje schopnost tolerovat blízkost jiných lidí, tolerovat 

  dotyky na svém těle  

- podporuje pohybové aktivity ve dvojici, ve skupince 

- dbá na dodržování pravidel při pohybových aktivitách 

- posiluje sociálně vhodné chování žáků 

- vede žáky k rozlišování osob různého pohlaví (chlapec - 

  dívka) 
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Kompetence pracovní Výchovné a vzdělávací strategie 

Žák dle svých individuálních 

možností a schopností: 

- zvládá nejjednodušší úkony 

  sebeobsluhy a základy 

  osobní hygieny 

  

  

 

- rozlišuje předměty různé 

  velikosti a tvarů, uchopuje je 

  a účelně s nimi manipuluje 

  

- podílí se na jednoduchých 

  praktických činnostech 

Učitel: 

  

- dbá na dodržování hygieny a bezpečnosti při 

pohybových 

  aktivitách 

- podporuje žáky při zvládání sebeobslužných dovedností 

  spojených s pohybovými aktivitami na plaveckém bazéně 

  

- podporuje u žáků účelnou manipulaci s drobným náčiním  

  

  

  

- umožňuje žákům podílet se na jednoduchých    

   praktických činnostech 

 

Mezipředmětové vztahy 
Rehabilitační plavání - cvičení ve vodě doplňuje povinné vyučovací předměty. Rozvojem 

orientace doplňuje rozumovou i smyslovou výchovu. Využíváním rytmických cvičení s 

říkankami, písničkami doplňuje hudební výchovu. Společně s pracovní a výtvarnou výchovou 

rozvíjí sebeobslužné dovednosti a hygienické návyky. Při cvičení využívá prvků rehabilitační 

tělesné výchovy, rozvíjí motoriku žáků. 

 

 

 

 

 

9. 3 Vzdělávací obsah vyučovacích předmětů 

 

Vzdělávací oblast: Člověk a komunikace 

Vzdělávací obor: Rozumová výchova 

Vyučovací předmět: Rozumová výchova 

Tematický okruh: Rozvíjení poznávacích schopností 

Ročník: 1. - 10.  

 

Očekávané výstupy RVP 

Žák by měl: 

Učivo 

Pojmenovat části svého těla, 

případně na ně ukázat 

- bazální stimulace - vnímání tělesného schématu, polohy   

   těla, vibrací 

- dotyky a hlazení na různých částech těla spojené  

   s pojmenováváním jednotlivých částí těla 

- rozpoznávání základních částí lidského těla - hlava, ruce  

  (prsty na rukou), nohy (kolena), břicho, záda 

- rozpoznávání částí těla na obličeji - oči, ústa (zuby,  

   jazyk), nos, uši, vlasy  

- tělesné změny během vývoje - rozdíl dítě - dospělý 

- seznámení s nevhodnými dotyky, eliminace nevhodného  

  sebedotýkání na veřejných místech 

Reagovat na oslovení jménem, - uvědomování si své osoby prostřednictvím svého těla -  
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znát své jméno  

 

  dotyky na různých částech těla spojené s oslovením,  

  říkanky s horu na tělo 

- práce se zrcadlem  

- pohybové a sociální hry a hříčky s voláním jménem  

- procvičování reakcí na zavolání jménem 

- oslovování dítěte jménem při každém přímém kontaktu 

Znát členy své rodiny 

 

- práce s fotografiemi členů rodiny 

- máma, táta, sourozenci, prarodiče 

- jména členů rodiny 

- rozlišování známých a neznámých lidí 

- adekvátní chování ke známým a neznámým lidem,  

  zdrženlivost vůči neznámým osobám 

Poznat své spolužáky i učitele, 

podle schopností je oslovovat 

jménem 

- zapojování do společných činností při práci ve třídě 

- oslovování žáků i učitelů při společné činnosti jménem,  

  komentování činností prováděných žáky 

- společné sociální hry a hříčky s oslovováním jmény 

- navazování sociálních interakcí při společných činnostech, 

  navazování interakcí adekvátním způsobem 

- vyjádření přátelství, pozitivních emocí vůči druhé osobě 

  sociálně vhodným způsobem 

- práce s fotografiemi žáků 

- rozlišování pohlaví (kluk - holka) 

Vnímat různé podněty a 

reagovat na ně 

 

- senzorická stimulace zaměřená na rozvoj všech smyslů 

- otáčení za zvukem, reakce na zvuk 

- sledování předmětů a obrázků, navazování očního  

  kontaktu 

- nácvik reakcí na jednoduché verbální pokyny 

- vytváření asociací (slovo = konkrétní obsah) 

Orientovat se ve vztazích 

k nejbližšímu okolí, denním 

časovém režimu, vnímat 

prostor   

- zapojování do společných činností při práci ve třídě 

- navazování sociálních interakcí při společných činnostech,  

  navazování interakcí adekvátním způsobem 

- nácvik a upevňování sociálně vhodného chování 

- časová orientace - práce s denním režimem (rozvrhem 

  hodin), rozlišování částí dne, dny v týdnu, roční období 

- orientace ve třídě, v budově školy 

- prostorové vztahy - nahoře - dole, před - za - vedle 

Poznat a používat předměty 

denní potřeby, uplatňovat 

základní hygienické a 

sebeobslužné činnosti 

- manipulace a seznamování s předměty denní potřeby 

- funkce a použití předmětů denní potřeby 

- přiřazování předmětů denní potřeby k obrázkům 

- nácvik adekvátního používání předmětů denní potřeby 

- nácvik hygienických a sebeobslužných dovedností 

- správné reakce na verbální pokyny při hygienických  

  a sebeobslužných činnostech 

Vnímat a uspokojovat 

základní životní potřeby, 

sdělit své pocity a upozornit 

na zdravotní obtíže 

- vnímání různých podnětů a reakce na ně 

- nácvik vyjádření libosti a nelibosti, pozitivního -  

  negativního pocitu z dané činnosti - verbálně nebo  

  s využitím alternativní a augmentativní komunikace 

- nácvik výběru z konkrétních možností 

- vyjádření potřeby uspokojení základních životních potřeb  

  (WC, žízeň, hlad) - verbálně nebo s využitím alternativní  

  a augmentativní komunikace 

- požádání o pomoc - verbálně nebo s využitím alternativní  
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  a augmentativní komunikace 

- péče o zdraví  

Řadit obrázky podle zadaných 

kritérií 

 

- práce s předměty a obrázky k tématům z denního života 

- výběr předmětů, obrázků podle pokynů 

- přiřazování předmětů k obrázkům 

- přiřazování, řazení a třídění předmětů a obrázků podle  

  zadaných kritérií 
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Vzdělávací oblast: Člověk a komunikace 

Vzdělávací obor: Rozumová výchova 

Vyučovací předmět: Rozumová výchova 

Tematický okruh: Rozvíjení logického myšlení a paměti 

Ročník: 1. - 10.  

 

Očekávané výstupy RVP 

Žák by měl: 

Učivo 

Koncentrovat se na určitou 

činnost 

 

- jednoduché manipulační činnosti (postupné zvyšování  

  počtu prvků) 

- sledování společných činností (postupné prodlužování  

  doby sledování) 

- pravidelné střídání relaxačních aktivit s aktivitami 

  vyžadujícími koncentraci  

Rozlišovat velikost a tvary 

předmětů, dvojic obrázků 

 

 

- manipulační činnosti s předměty různého tvaru, velikosti 

- přiřazování předmětů, obrázků  

- přiřazování předmětů k obrázkům 

- třídění předmětů, obrázků podle zadaných kritérií 

- zobecňování (jablka, hrušky = ovoce) a konkretizace  

  (ovoce = jablka, hrušky)  

Zvládnout složení dějových 

obrázků 

 

 

- práce s obrázky – sledování popisu obrázků 

- sledování jednoduchých dějových obrázků, pojmy  

  předtím - teď - potom 

- orientace v čase - denní doby, činnosti charakteristické  

  pro určitou denní dobu 

- pojmy včera - dnes - zítra 

- roční období 

- skládání jednoduchých dějových obrázků podle pokynů 

- jednoduché příčinné souvislosti (příčina - následek) 

Orientovat se na stránce, na 

řádce 

 

- nácvik pohybu po řádce zleva - doprava, v sloupci shora - 

  dolů  

- manipulace s předměty - mechanické řazení zleva - 

  doprava, shora - dolů 

- orientace na ploše - napodobení vzoru, rozlišování nahoře 

- dole, vpravo - vlevo  

- orientace na řádku - rozlišování začátek - konec 

- vyhledávání prvku na stránce 

- vyhledávání prvku na řádce 

Číst vybraná písmena a krátká 

slova 

 

 

- vytváření asociací - slovo = konkrétné obsah 

- práce s obrázky - sledování, manipulace, vyhledávání,  

  řazení 

- sociální čtení 

- pojem písmeno 

- seznámení s tvary vybraných písmen (hůlkové písmo) 

- globální čtení - jednoduchá krátká slova k tématům  

  denního života (hůlkové písmo) 

Opakovat slova a krátké 

říkanky, reprodukovat krátký 

text, vyprávět podle obrázku 

- poslech vyprávění podle obrázků 

- napodobování zvuků 

- opakování slov k tématům denního života 

- pojmenování předmětů na obrázcích 

- rytmizace okadel 

- doplňování slov do říkadel, opakování jednoduchých  
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  říkadel 

- odpovědi na jednoduché otázky k tématům denního života 

- tvorba jednoduchých vět - popis činnostních obrázků 

- využívání systémů alternativní a augmentativní  

  komunikace k rozvoji komunikačních dovedností 

Přiřazovat číslice počtu prvků 

 

 

- manipulační činnosti - porovnávání a rozlišování předmětů 

  podle různých znaků 

- vytváření základních představ o množství - pojmy  

  všechno, jeden (při manipulačních činnostech) 

- číselná řada, počítání po jedné 

- osvojování si znalosti číslic 

- přiřazování číslic k počtu prvků a naopak 

- seznámení a manipulace s penězi  
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Vzdělávací oblast: Člověk a komunikace 

Vzdělávací obor: Rozumová výchova 

Vyučovací předmět: Rozumová výchova 

Tématický okruh: Rozvíjení grafických schopností 

Ročník: 1. - 10.  

 

Očekávané výstupy RVP 

Žák by měl: 

Učivo 

Uchopit a podržet podaný 

předmět  

 

 

- masáže dlaní prstů 

- uchopování a podávání předmětů 

- jednoduchá manipulační činnost s předměty různých  

  velikostí a tvarů 

- rozvíjení různých druhů úchopů 

- rozvíjení koordinace oko - ruka  

Uchopit tužku, štětec nebo 

jiné psací náčiní 

 

 

- uvolňovací cvičení ruky, prstů 

- seznámení s psacím náčiním a jeho vlastnostmi 

- uchopování různých druhů psacího náčiní (dlaňová  

  pastelka, trojhranný systém, využití násadek) 

- vytváření kresebné stopy a její sledování - kreslení  

  v sypkém materiálu, čmárání na papír 

Nakreslit různé druhy čar 

 

- uvolňovací cvičení ruky, prstů 

- vytváření a sledování kresebné stopy na papíře  

- spontánní grafomotorické činnosti (čmárání) 

- obtahování, napodobování různých druhů čar  

Poznat grafickou podobu 

písmen 

 

 

- práce s obrázky - sledování 

- cvičení zrakové diferenciace 

- pojem „písmeno“ 

- seznámení s tvary vybraných písmen (hůlkové písmo) 

- manipulace s písmeny (trojrozměrné, na kartičkách) 

- vyhledávání určených písmen, přiřazování, řazení do  

  řádku 

Napsat několik vybraných 

tiskacích písmen a číslic 

 

 

- skládání tvarů vybraných písmen a číslic z různých  

  materiálů 

- uvolňovací cvičení ruky, prstů 

- psaní průpravných grafomotorických cviků 

- psaní tvarů vybraných písmen (hůlkové písmo) a číslic -  

  obtahování, napodobování 

Poznat základní geometrické 

tvary 

 

 

- manipulační činnosti s předměty různého tvaru 

- postupné seznámení se základními geometrickými tvary -  

  kruh, čtverec, trojúhelník, obdélník 

- manipulační činnosti s geometrickými tvary - výběr,  

  přiřazování, třídění, řazení  
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Vzdělávací oblast: Člověk a komunikace 

Vzdělávací obor: Řečová výchova 

Vyučovací předmět: Rozumová výchova 

Tématický okruh: Rozvíjení komunikačních dovedností 

Ročník: 1. - 10.  

 

Očekávané výstupy RVP 

Žák by měl: 

Učivo 

Reagovat na hlas a intonaci 

dospělé osoby 

 

 

- reakce na hlas dospělé osoby 

- sluchová cvičení, sluchová diferenciace 

- rozlišování intonace hlasu 

- respektování jednoduchých verbálních pokynů 

- podpora spontánního vývoje řeči - broukání, žvatlání,  

  napodobování zvuků 

 

Snažit se o správné dýchání 

 

 

- masáže zad a hrudníku pro podporu správného dýchání 

- uvědomování si vlastního dechu 

- dechová cvičení, fonační cvičení, cvičení mluvidel 

- nácvik správného dýchání  

Vyjádřit souhlas či nesouhlas - 

verbálně, gesty 

 

- vyjádření libosti - nelibosti 

- vyjádření pozitivního - negativního pocitu z probíhající 

  činnosti 

- vyjádření souhlasu a nesouhlasu v různých situacích 

- reakce a odpovědi na jednoduché otázky 

- rozvoj verbální komunikace, nácvik používání  

  alternativních a augmentativních forem komunikace 

Znát své jméno a reagovat na 

oslovení jménem 

 

 

- uvědomování si své osoby prostřednictvím svého těla -  

  dotyky na různých částech těla spojené s oslovením, 

  říkanky s hrou na tělo 

- práce se zrcadlem 

- pohybové a sociální hry a hříčky s voláním jménem 

- procvičování reakcí na zavolání jménem v praktických 

  situacích 

- oslovování dítěte jménem při každém přímém kontaktu 

Znát jména nejbližších osob a 

spolužáků 

 

- zapojování do společných činností při práci ve třídě 

- oslovování žáků i učitelů při společných činnostech  

  jménem, komentování činností prováděných žáky 

- společné sociální hry a hříčky s oslovováním jmény 

- navazování sociálních interakcí při společných činnostech 

- práce s fotografiemi rodiny 

- adekvátní chování ke známým a neznámým osobám 

Umět pozdravit, poděkovat - 

verbálně nebo gesty 

- nácvik společensky vhodných forem komunikace  

  při kontaktu s jinými lidmi v běžných situacích 

- pozdrav při příchodu, při odchodu 

- poděkování, požádání o něco 

- sociálně vhodné chování v dalších prostředích (mimo  

  kmenovou třídu) 

- navazování sociálních interakcí s využitím sociálních 

  konvencí 

- rozvoj verbální komunikace, nácvik používání  

  alternativních a augmentativních forem komunikace 

Sdělit svá přání a potřeby - - rozvíjení slovní zásoby - pasivní i aktivní 
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verbálním nebo nonverbálním 

způsobem 

- rozvoj verbální komunikace, nácvik používání  

  alternativních a augmentativních forem komunikace 

- výběr z nabídnutých možností - s vizuální oporou,  

  bez vizuální opory 

- nácvik, rozvoj a upevňování komunikačních dovedností  

  při navazování sociálních interakcí, v modelových  

  situacích, při námětových hrách s využitím verbální  

  komunikace nebo alternativních a augmentativních forem  

  komunikace 

Využívat komunikační 

počítačové hry 

- sledování počítačových programů určených pro rozvoj  

  komunikace a nácvik aktivní práce s nimi 
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Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 

Vzdělávací obor: Smyslová výchova 

Vyučovací předmět: Smyslová výchova 

Tematický okruh: Rozvíjení zrakového vnímání 

Ročník: 1. - 10.  

 

Očekávané výstupy RVP 

Žák by měl: 

Učivo 

Uchopit a manipulovat 

s předměty 

 

- masáže rukou a dlaní - tolerování a spolupráce při nich 

- záměrné sledování předmětů ve svém okolí (vnímání  

  okolního prostoru) 

- dotýkání se a uchopování předmětů 

- záměrné uchopování předmětů - na pokyn, podle potřeby 

- jednoduché manipulační činnosti - překládání,  

  vkládání, atd. 

Rozlišit tvary a barvy 

předmětů 

 

 

- záměrné sledování předmětů 

- manipulace s předměty různé barvy a tvaru 

- vnímání a rozlišování vlastností předmětů - tvar, barva  

  (geometrické tvary, základní barvy) 

- aktivní, cílená manipulace s předměty s ohledem na jejich 

  vlastnosti - třídění předmětů 

Poznat, řadit, skládat a třídit 

předměty podle velikosti, 

barevné a tvarové odlišnosti 

- záměrné sledování předmětů 

- manipulace s předměty různé velikosti, barvy a tvaru 

- vnímání a rozlišování vlastností předmětů - tvar, barva, 

  velikost (geometrické tvary, malý - velký, základní barvy) 

- rozlišování a přiřazování předmětů na základě stejné - 

  odlišné vlastnosti 

- řazení, skládání a třídění předmětů podle velikosti, barvy  

  a tvaru 

Třídit obrázky, rozeznat reálné 

a vyobrazené předměty 

 

 

- záměrné sledování předmětů a obrázků 

- manipulace s předměty a obrázky 

- rozlišování konkrétních věcí a jejich vyobrazení  

  na obrázku 

- přiřazování konkrétních věcí k jejich obrázku a naopak 

- přiřazování dvojic obrázků 

- třídění obrázků podle obsahu 

- poznávání změn na obrázcích a skutečných předmětech 

Poznat osoby ze svého okolí a 

své spolužáky 

 

 

- vnímání a tolerování osob ve svém okolí 

- vnímání jmen osob ve svém okolí a jejich znalost  

- záměrné navazování očního kontaktu 

- rozlišování a poznávání osob ve svém okolí - zjev, jméno -   

  sociální hry a hříčky s oslovováním a jmény 

- práce s fotografiemi 

Rozpoznat denní dobu podle 

činností, obrázku nebo  

piktogramu 

- vnímání a rozlišování částí dne 

- respektování sledu činností během dne (režim práce  

  ve třídě) 

- práce s obrázky a piktogramy denních činností - 

  seznamování se, sledování, skládání 

- rozlišování prostředí charakteristických pro vykonávání 

  určitých činností 

- práce s režimem dne, rozvrhem hodin 
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Napodobit předvedené pohyby 

 

- tolerování doteku druhé osoby 

- zaměřování pozornosti na druhého člověka 

- spolupráce s druhou osobou při provádění pohybů 

- napodobování předvedených pohybů s dopomocí -  

  manipulační činnosti, hra na tělo, pohybové hry,  

  rytmizace, atd. 
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Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 

Vzdělávací obor: Smyslová výchova 

Vyučovací předmět: Smyslová výchova 

Tematický okruh: Rozvíjení sluchového vnímání 

Ročník: 1. - 10.  

 

Očekávané výstupy RVP 

Žák by měl: 

Učivo 

Reagovat na své jméno, na 

oslovení, na zavolání 

 

- uvědomování si své osoby prostřednictvím svého těla - 

  využití konceptu bazální stimulace 

- sebepozorování v zrcadle 

- seznamování se zvukovou podobou svého jména - 

  vnímat své jméno - komunikační kruh, hry se jmény,  

  pohybové hry a sociální hříčky 

- motorická reakce na oslovení jménem 

- oslovování žáka jménem při každém přímém kontaktu 

Poznat, rozlišit a napodobit 

různé zvuky 

 

- vnímání rozlišných zvuků ve svém okolí, zvukové  

  charakteristiky různých tipů prostředí 

- experimentování se zvuky, jejich intenzitou 

- seznamování se s pojmy a sluchovými vjemy - nahlas - 

  potichu, experimentovat se svým hlasem - intenzitou hlasu 

- uvědomování si a určování zdroje zvuku, přiřazování- 

  zvuk + zdroj zvuku, rozlišování délky zvuku 

- rozlišování zvuků se zrakovou kontrolou 

- tolerování zavázání očí při hře: rozlišování zvuků  

  bez zrakové kontroly 

- rozvíjení sluchové paměti - hry s napodobováním různých  

  zvuků a jejich intenzity 

Poznat podle hlasu osoby ze 

svého okolí 

 

- vnímání a tolerování osob ve svém okolí 

- reagování na hlasy osob ve svém okolí -  motorická 

  reakce, verbální odezva, mimika, gesta 

- vnímání jmen osob ve svém okolí - komunikační kruh, hry  

  se jmény 

- rozeznávání osob podle hlasu se zrakovou kontrolou 

- tolerování zavázání očí - rozeznávání osob podle hlasu  

  bez zrakové kontroly 

Poznat a rozlišit různé zvuky a 

hlasy zvířat podle zvukové 

nahrávky 

 

- vnímání rozlišných zvuků ve svém okolí 

- vnímání a seznamování se s hlasy domácích zvířat  

- soustředěný poslech zvukových nahrávek 

- přiřazování zvířat a jejich hlasu 

- napodobování zvuků zvířat 

- poznávání zvířat podle jejich hlasu 

Rozlišit zvuky spojené 

s denním životem a nebát se 

nepříjemných zvuků 

 - vnímání zvuků běžných denních činností, zvukové 

  charakteristiky různých prostředí 

- spojování - zvuk + prováděná činnost 

- poznávání prováděných činností podle zvuků (př. šustění  

  sáčku - rozbaluji svačinku) 

- seznamování se s nepříjemnými zvuky, jejich významem  

  a jejich tolerování  
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Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 

Vzdělávací obor: Smyslová výchova 

Vyučovací předmět: Smyslová výchova 

Tematický okruh: Rozvíjení hmatového vnímání 

Ročník: 1. - 10.  

 

Očekávané výstupy RVP 

Žák by měl: 

Učivo 

Zvládat základní sebeobslužné 

dovednosti 

 

- zaměření pozornosti na předkládané předměty 

- seznamování se s předměty denní potřeby, poznávání  

  a rozlišování předmětů denní potřeby 

- spolupráce při provádění sebeobslužných činností -  

  od pasivní k aktivní spolupráci 

Poznat hmatem velikost, tvar a 

povrch předmětů 

 

 

 

 

- vnímání předmětů ve svém okolí 

- masáže rukou a dlaní  

- manipulace s předměty, aktivní zkoumání předmětů  

  hmatem  

- rozlišování různých povrchů (měkký, tvrdý, hladký, 

  drsný) 

- seznamování se s velikostí, tvarem a povrchem předmětů 

  prostřednictvím hmatu, uvědomování si odlišností  

  předmětů na základě těchto vlastností hmatem se zrakovou 

  kontrolou 

- přiřazování předmětů na základně stejných vlastností  

  (se zrakovou kontrolou) 

Třídit předměty na základě 

hmatu - podle velikosti a tvaru 

 

 

- masáže rukou a dlaní 

- zkoumání předmětů různé velikosti a tvaru hmatem - 

  manipulační činnosti 

- uvědomování si odlišností předmětů (velikost, tvar) 

- aktivní a záměrná manipulace s předměty s ohledem  

  na jejich vlastnosti - třídění podle velikosti, tvaru 

Poznat známé předměty podle 

hmatu 

 

- úchop a manipulace s předměty  

- seznamování se s vlastnostmi předmětů (velikost, tvar,  

  povrch) 

- tolerování zavázaných očí (hry s šátky) 

- uvědomování si odlišností předmětů se zrakovou 

  kontrolou 

- rozlišování vlastností předmětů - suché - mokré, hladké - 

  drsné, sypké materiály 

- rozlišování běžně používaných předmětů hmatem 

Rozlišit hmatem základní 

fyzikální vlastnosti předmětů 

(tvrdost, teplotu) 

 

- seznamování se s pocity - teplo - chlad  

- manipulace s předměty různé tvrdosti - přiřazování, třídění 

- tolerování doteků studeným a teplým materiálem 

- uvědomování si a rozlišování vlastností předmětů - tvrdý - 

  měkký, teplý - studený 

- seznamovat se s nebezpečím - spálení, opaření 
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Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 

Vzdělávací obor: Smyslová výchova 

Vyučovací předmět: Smyslová výchova 

Tematický okruh: Prostorová a směrová orientace 

Ročník: 1. - 10.  

 

Očekávané výstupy RVP 

Žák by měl: 

Učivo 

Vnímat prostor, rozlišit 

směrovou orientaci  

ve známém prostoru 

- činnosti pro rozvoj vestibulárního vnímání - využití  

  konceptu bazální stimulace 

- uvědomování si svého těla v prostoru  

- seznamování se s okolním prostředím 

- rozlišování míst ve třídě podle činnosti, která se v něm  

  odehrává, respektování pracovního a relaxačního místa  

  ve třídě  

- seznamování se s pojmy - nahoře - dole, vpředu - vzadu 

Orientovat se ve třídě,  

ve škole a svém nejbližším 

okolí 

- seznamování se s okolním prostředím - třída, škola 

- respektování pracovního a relaxačního místa ve třídě 

- orientace v širším okolí třídy, v budově školy 

- rozlišování prostředí podle činnosti, která se v něm  

  odehrává - třída, jídelna, umývárna s WC, tělocvična,  

  logopracovna, pracovna pro zrakovou stimulaci 

Rozlišovat vpravo – vlevo - manipulace s předměty 

- mechanické řazení předmětů zleva - doprava (řádek), 

  dodržení posloupnosti 

- seznamování se s pojmy - vlevo - vpravo 

- rozlišování pravá - levá ruka 

- umisťování předmětů podle pokynu - vlevo - vpravo 

Rozlišovat nahoře – dole, 

vedle, před – za 

- manipulace s předměty 

- mechanické řazení předmětů shora - dolů (sloupec) - 

  dodržení posloupnosti, před - za, vedle - přiřazování podle 

  předlohy 

- seznamování se s pojmy - nahoře - dole, vedle, před - za - 

  manipulační činnosti 

- umisťování předmětů podle pokynu - nahoru - dolů, vedle,  

  před - za 

Řadit, skládat a umístit 

předměty na určené místo 

podle pokynu 

- vnímání a manipulace s předměty - napodobení vzoru 

- porozumění jednoduchému pokynu 

- směrová orientace v řadě, na ploše, v prostoru 

- řazení předmětů podle pojmů z okruhu směrové orientace 

  na základě pokynu druhé osoby - účelná manipulace  

  s předměty  

Rozeznat roční období podle 

základních znaků. 

- sledování přírody, vnímání změn v přírodě 

- sledování a manipulace s obrázky ročních období - 

  vyhledávání, třídění 

- seznamování se znaky ročních období, pojmenování 

  základních přírodních jevů, charakteristických  

  pro jednotlivá roční období 

- vyjmenování čtyř ročních období 
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Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 

Vzdělávací obor: Smyslová výchova 

Vyučovací předmět: Smyslová výchova 

Tematický okruh: Rozvíjení čichového a chuťového vnímání 

Ročník: 1. - 10.  

 

Očekávané výstupy RVP 

Žák by měl: 

Učivo 

Rozlišit jednotlivé chutě - rozvoj chuťové percepce - správné kousání a polykání  

  potravy 

- seznamování se a rozlišování jednotlivých chutí - sladký,  

  slaný, kyselý, hořký, trpký  

- rozlišování chutí potravin, ovoce, zeleniny, nápojů 

- vyjádření zhodnocení chuťového vjemu - chutná -  

  nechutná 

Poznat předměty čichem podle 

vůně 

- uvědomování si svého dechu, nácvik správného dýchání - 

  dechová cvičení 

- seznamování se a rozlišování typických vůní potravin,  

  látek a předmětů (př. hygienické potřeby) 

- rozlišování běžných potravin na základě jejich vůně - 

  základní potraviny a koření, nápoje, ovoce, zelenina 

Rozlišit vůně a pachy - vnímání předkládaných vůní a pachů 

- rozlišování čichových vjemů dle libosti - voní, páchne,  

  bez vůně (neutrální) 

- reakce na vůně a pachy - vyjádření libosti - nelibosti 

  mimikou, gesty, verbálně 

Poznat zkažené potraviny a 

nebezpečné látky 

- vnímání předkládaných podnětů - potraviny, látky 

- seznamování se s vybranými látkami a uvědomování si,  

  že některé látky jsou zdraví škodlivé (př. saponát,  

  odlakovač, benzin, kouř) 

- rozpoznávání zkažených potravin se zrakovou kontrolou 

- nácvik ochranné čichové percepce 
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Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 

Vzdělávací obor: Pracovní výchova 

Vyučovací předmět: Pracovní a výtvarná výchova 

Tematický okruh: Sebeobsluha (sebeobslužné činnosti) 

Ročník: 1. - 10.  

 

Očekávané výstupy RVP 

Žák by měl: 

Učivo 

Zvládnout základní 

hygienické návyky a 

sebeobslužné činnosti 

(oblékání, obouvání) 

- seznámení, manipulace a cílené používání předmětů denní 

  potřeby 

- nácvik zvládání základních hygienických návyků  

  a sebeobslužných činností - od pasivní spolupráce  

  po samostatnost 

- správné reakce na verbální pokyny při hygienických  

  a sebeobslužných činnostech 

- vyjádření potřeby uspokojení základních životních potřeb  

  (WC, žízeň, hlad) - verbálně nebo s využitím alternativní  

  a augmentativní komunikace 

- vyjádření potřeby, přání, požádání o pomoc verbálně  

  nebo s využitím alternativní a augmentativní komunikace 

Dodržovat klid a čistotu při 

stravování 

 

- respektování svého místa v jídelně a tolerování spolužáků  

  v jídelně, respektování místa pro stravování ve třídě  

  (svačina) 

- nácvik a upevňování sociálně vhodného chování při   

   stravování 

- správné kousání a polykání potravy, aktivní spolupráce  

  při stravování 

- spolupráce při úklidu stolu 

Umět používat příbor - manipulace se lžící, držení lžíce v ruce  

- nácvik nabírání, nesení sousta do úst 

- seznámení se s příborem (vidlička, nůž) 

- nácvik manipulace s vidličkou popř. nožem 

- nácvik jezení příborem 

Udržovat pořádek ve svých 

věcech a ve svém okolí 

- respektování pracovního místa, orientace ve třídě 

- spolupráce při úklidu svých věcí, při úklidu po svačině,  

  po pracovních činnostech 

- správná reakce na verbální pokyn ,,ukliď“ 

- požádání o pomoc - verbálně nebo s využitím alternativní  

  a augmentativní komunikace 
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Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 

Vzdělávací obor: Pracovní výchova 

Vyučovací předmět: Pracovní a výtvarná výchova 

Tematický okruh: Práce s drobným materiálem 

Ročník: 1. - 10.  

 

Očekávané výstupy RVP 

Žák by měl: 

Učivo 

Zvládat základní manuální 

dovednosti při práci 

s jednoduchými materiály a 

pomůckami 

- uchopování předmětů z různých materiálů a manipulace  

  s nimi 

- jednoduché manipulační činnosti 

- seznamování s vlastnostmi různých materiálů a jejich užití  

  - papír, modelovací hmota, přírodniny, textil aj.  

- cílená manipulace s různými materiály a pomůckami    

 

Vytvářet jednoduchými 

postupy různé předměty 

z tradičních i netradičních 

materiálů 

- pasivní spolupráce při zpracovávání vybraných materiálů  

  jednoduchými technikami 

- seznámení s jednoduchými pokyny při pracovních  

  postupech při práci s tradičními i netradičními materiály,  

  reakce na jednoduché pokyny při pracovních postupech 

- seznamování se a dodržování jednoduchých pracovních 

  postupů při práci s různými druhy materiálů 

- aktivní spolupráce při vytváření různých předmětů  

  z tradičních i netradičních materiálů 

Pracovat podle slovního 

návodu 

- seznámení se s jednoduchými pojmy a pokyny  

  k pracovním činnostem 

- nácvik reakcí na jednoduché verbální pokyny 

- respektování jednoduchých verbálních pokynů  

  při pracovních činnostech  

Udržovat pracovní místo v 

čistotě 

- orientace ve třídě - respektování pracovního místa 

- porozumění a správná reakce na slovní pokyn „ukliď“ 

- spolupráce při úklidu pracovního místa, nácvik úklidových 

  činností ve třídě 
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Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 

Vzdělávací obor: Pracovní výchova 

Vyučovací předmět: Pracovní a výtvarná výchova 

Tematický okruh: Práce montážní a demontážní 

Ročník: 1. - 10.  

 

Očekávané výstupy RVP 

Žák by měl: 

Učivo 

Zvládat elementární 

dovednosti a činnosti při práci 

s jednoduchými stavebnicemi 

a konstruktivními hrami 

- seznámení se s různými druhy jednoduchých stavebnic  

  a kostek  

- uchopování předmětů různých velikostí a tvarů  

  a manipulace s nimi 

- aktivní manipulace s jednoduchými stavebnicemi -  

  montáž, demontáž 

- konstruktivní hry - skládačky, puzzle, mozaiky aj. 

 

 

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 

Vzdělávací obor: Pracovní výchova 

Vyučovací předmět: Pracovní a výtvarná výchova 

Tematický okruh: Pěstitelské práce 

Ročník: 1. - 10.  

 

Očekávané výstupy RVP 

Žák by měl: 

Učivo 

Provádět pozorování přírody 

v jednotlivých ročních 

obdobích 

- sledování přírody, vnímání změn v přírodě 

- seznamování se znaky ročních období - rostliny  

  a zvířata v jednotlivých ročních obdobích, změny teplot,  

  oblečení 

- práce s obrázky - vyhledávání, třídění 

Pěstovat, ošetřovat a pečovat o 

nenáročné pokojové i užitkové 

rostliny 

- seznamování se s různými rostlinami - pokojové rostliny, 

  užitkové rostliny, okrasné rostliny  

- seznámení se základními pojmy - květináč, konvička atd. 

- seznámení se základními podmínkami pro pěstování  

  nenáročných rostlin (půda, slunce, voda) 

- spolupráce při péči o pokojové rostliny - zalévání 

- spolupráce při pěstování nenáročných užitkových rostlin  

  ve třídě - pažitka, jarní osení apod.    

Používat podle druhu 

pěstitelských činností správné 

pomůcky a náčiní 

- seznámení se s pomůckami a náčiním pro práci  

  na zahradě 

- nácvik úchopu a adekvátní manipulace s pomůckami  

  a náčiním  

- zapojení do společných činností při práci ve třídě nebo 

  na zahradě - spolupráce při jednoduchých pěstitelských 

 činnostech ve třídě nebo na zahradě 

Dodržovat zásady hygieny a 

bezpečnosti práce při práci na 

zahradě 

- seznamování se zásadami hygieny a bezpečnosti práce  

  při pěstitelských pracích ve třídě nebo na zahradě 

- nácvik porozumění jednoduchým pokynům při činnostech 

- dodržování pokynů při práci 

- dodržování zásad hygieny a bezpečnosti práce při práci 

na zahradě 
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Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 

Vzdělávací obor: Pracovní výchova 

Vyučovací předmět: Pracovní a výtvarná výchova 

Tematický okruh: Práce v domácnosti 

Ročník: 1. - 10.  

 

Očekávané výstupy RVP 

Žák by měl: 

Učivo 

Provádět drobné domácí práce 

– základní úklid, mytí nádobí, 

mytí podlahy 

- seznamování s jednoduchými pomůckami pro úklid  

   v domácnost a jejich funkcí (obrázky, názorné ukázky 

   předmětů) 

- vnímat a sledovat drobné domácí práce 

- spolupracovat při provádění jednoduchých domácích  

   prací, při úklidu ve třídě 

Prostřít stůl pro běžné 

stolování 

- seznamování s předměty denní potřeby pro stolování 

- spolupráce při přípravě místa pro stolování u svačiny,  

   při vybalování svačiny 

- spolupráce při přípravě stolu u oběda, při úklidu nádobí  

  po obědě 

- nácvik a upevňování sociálně vhodného chování  

  při stolování 

- požádání o pomoc - verbálně nebo s využitím alternativní  

  a augmentativní komunikace 

Zvládnout nákup a uložení 

základních potravin 

- seznamování se základními potravinami - práce s obrázky, 

  modely - rozlišování, třídění, přiřazování 

- manipulační činnosti  - manipulace s košíkem, taškou 

   (nácvik úchopu a vkládání modelů potravin do košíku,  

   do tašky)  

- seznámení a manipulace s penězi  

- seznámení s prostředím obchodu 

- nácvik společenských konvencí v obchodě (pozdrav,  

  oslovení, vyjádření přání) 

- námětová hra „Na obchod“ 

Připravit jednoduchý pokrm 

podle pokynů 

- seznamování s různými potravinami, vnímání jejich chutí,   

  vůní, tvarů 

-seznamování se základním kuchyňským náčiním a jeho  

  funkcí - s pomocí obrázků, přiřazování konkrétních věcí  

  k obrázkům, manipulace s předměty  

- spolupráce při přípravě pomůcek k přípravě pokrmů 

- spolupráce při přípravě jednoduchého pokrmu 

Dodržovat zásady hygieny 

a bezpečnosti při práci 

v domácnosti 

- seznamování se zásadami hygieny a bezpečnosti  

  při práci v domácnosti                                  

- nácvik porozumění jednoduchým pokynům při činnostech 

- dodržování pokynů při práci 

- dodržování zásad hygieny a bezpečnosti práce  

  při domácích pracích 
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Vzdělávací oblast: Umění a kultura 

Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 

Vyučovací předmět: Pracovní a výtvarná výchova 

Tematický okruh: Výtvarná činnosti 

Ročník: 1. - 10.  

 

Očekávané výstupy RVP 

Žák by měl: 

Učivo 

Zvládat základní dovednosti 

pro vlastní tvorbu 

- uvolňovací cvičení ruky 

- sledování grafické stopy vytvářené pohyby rukou na ploše 

  - v sypkém materiálu - práce s pískovnou, práce  

  s prstovými barvami - roztírání, otisky 

- uchopování předmětů, nácvik správného uchopení  

  výtvarného náčiní, tolerování vedení ruky 

- experimentování s barvami - roztírání houbou, štětcem, 

  zapouštění 

- spontánní čmárání - štětcem, pastelkami, voskovkami atd., 

  sledování vzniklé stopy 

- orientace na pracovní ploše - vyplňování plochy 

- práce na větších formátech papíru 

- vytváření základních dovedností pro práci s modelovací 

  hmotou 

Používat na elementární 

úrovni prostředky a postupy 

- seznámení se základními výtvarnými prostředky 

a materiály - různé druhy barev, pastelek, papíru, 

modelovací hmoty 

- seznámení s netradičními výtvarnými materiály 

- uchopování pomůcek k výtvarné činnosti, výtvarných  

  materiálů - manipulace s výtvarnými materiály, tolerování 

  práce s nimi  

- seznámení s jednoduchými výtvarnými technikami  

  a postupy 

- spolupráce při práci s různými výtvarnými prostředky  

  a při různých výtvarných technikách  

Vnímat základní vztahy mezi 

barvami (barevné kontrasty) 

a tvary 

- vnímání a rozlišování základních barev 

- experimentování s barvami - roztírání, zapouštění atd. 

- sledování změn barev a tvarů při aktivní práci s barvami,  

  modelovací hmotou 

Vyjádřit vlastní vjemy, 

představy a pocity 

- spolupráce při různých výtvarných technikách - práce 

  s různými typy barev, pastelek, modelovací hmotou 

- samostatná volba barev 

- experimentování s výtvarným materiálem - spontánní  

  tvorba 

- snaha se o výtvarné vyjádření konkrétních předmětů  

- spontánní tvorba při hudbě 

Uplatňovat vlastní fantazii 

a představivost při výtvarných 

činnostech 

 

- spolupráce při různých výtvarných technikách - práce 

  s různými typy barev, pastelek, modelovací hmotou 

- výběr z nabídnutého výtvarného materiálu pro výtvarnou 

  činnost 

- využívání výtvarných námětů opírajících se o emocionální 

  zážitky - inspirace hudbou, pohádkou, prožitou činností   
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Vzdělávací oblast: Umění a kultura 

Vzdělávací obor: Hudební výchova 

Vyučovací předmět: Hudební výchova 

Ročník: 1. - 10. 

 

Očekávané výstupy RVP 

Žák by měl: 

Učivo 

Zvládat správné dýchání, 

snažit se o správnou intonaci a 

melodii 

- uvědomování si vlastního dechu  

- synchronizace dechu ve dvojici s učitelkou 

- dechová cvičení při správném držení těla 

- intonační a melodická cvičení 

- spontánní vokální projevy při individuálních hrách  

  a jiných činnostech 

Rozlišovat zvuky hudebních 

nástrojů 

- poznávání a vnímání zvukové charakteristiky různých tipů 

  prostředí, rozvíjení sluchové citlivosti na zvuky nehudební  

  povahy (přírodní jevy, dětské činnosti, zvuky ulice),  

  vnímání zvuků potřebných k orientaci  

- rozvíjení sluchové citlivosti na zvuky hudební povahy  

  (zpěv učitelky, hudební nástroje, hudební hračky) 

- napodobování zvuků hudební i nehudební povahy  

  (přírodní zvuky, činnosti, zvuky hudebních nástrojů) 

- seznamování s hudebními nástroji 

- hry s hudebními hračkami a hudebními nástroji 

- doprovod přirozených pohybů jednoduchým nástrojem  

  (rychle, pomalu, hlasitě, tiše) 

- rozlišování zvuků hudebních nástrojů, reakce daným 

  pohybem 

Zvládat zpěv jednoduchých 

písní s doprovodem hudebního 

nástroje 

- poslech říkadel a jednoduchých písní 

- vnímání rozdílů mezi mluveným slovem a zpívanou  

  melodií   

- melodická cvičení 

- nápodoba tónů při zpěvu učitelky, vyjádření nálady písně 

  pohybem a citovou odezvou 

- cvičení výslovnosti - slova říkadel, písní 

- zpěv jednoduchých popěvků, melodizace říkadel a veršů 

  v elementárním tónovém rozsahu 

- zpěv krátkých melodických úryvků, rytmických říkadel  

  a jednoduchých písní v rozsahu dvou až pěti tónů 

- hudební hádanky, poznávání písní podle melodie 

Doprovodit sebe i spolužáky 

na jednoduché rytmické 

hudební nástroje 

- experimentace se zvuky, postupné rozlišování,  

  vyhledávání příjemně znějících, poslech s projevy zájmu 

- sluchové i vizuální seznámení s rytmickými nástroji,  

  pokusy o rozezvučení hudebních nástrojů 

- hra na tělo, hra na Orffovy nástroje 

- hra na jednoduché nástroje a další dostupné předměty 

- vyprávění jednoduchého příběhu s nástrojovým  

  doprovodem 

- doprovod zpěvu ostatních na rytmický hudební nástroj 

Zvládat jednoduchá rytmická 

cvičení a pohyb podle 

rytmického doprovodu 

- vnímání rytmu při somatické stimulaci, uvolňování  

  pohybů rukou, paží a trupu v souvislosti s rytmickou  

  a melodickou prací se slovem, říkadlem a písní při hře 

  „na tělo“ 
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- doprovod přirozených pohybů dětí jednoduchým  

  nástrojem, zpěvem  

- pohybové improvizace dětí na říkadlo, popěvek, píseň,  

  nástroj 

- posilování rytmu – rytmizace dvouslabičných slov 

- říkadla a popěvky spojené s pohybem na místě – tleskání,  

  pleskání 

- pohybové hry s říkadly a dětskými popěvky 

Vnímat relaxační hudbu 

spojenou se somatickou 

stimulací 

- bazální stimulace s doprovodem relaxační hudby 

- vnímání relaxační hudby v klidové poloze 

- poslech krátké instrumentální skladby spojené s citovým 

   prožíváním 

- poslech krátkých skladeb různého charakteru 

- soustředěný poslech s vnímáním rytmu a melodie 

 

 

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 

Vzdělávací obor: Pohybová výchova 

Vyučovací předmět: Rehabilitační tělesná výchova 

Tematický okruh: Pohybová výchova  

Ročník: 1. - 10.  

 

Očekávané výstupy RVP 

Žák by měl: 

Učivo 

Získat kladný vztah 

k motorickému cvičení 

a pohybovým aktivitám 

- vnímání pocitů při cvičení 

- motivační a napodobivé hry 

- průpravné hry 

- pohybová cvičení s využitím tradičního a netradičního  

  náčiní 

- pohybové hry s říkadly a dětskými popěvky 

- pohybové činnosti v rytmu hudby 

Zvládat podle pokynu 

přípravu na pohybovou 

činnost 

- nácvik svlékání a oblékání oděvu podle pokynů 

- nácvik přezouvání podle pokynů 

- udržování pořádku v osobních věcech, ukládání  

  na určené místo 

- seznámení s tradičním i netradičním cvičebním náčiním  

  a pomůckami  

- rozvoj úchopu - úchop staticky umístěných předmětů,  

  úchop pohybujících se předmětů  

- cvičení koordinace oko - ruka 

- spolupráce při přípravě a úklidu pomůcek 

Reagovat na pokyny a povely 

k dané pohybové činnosti 

- základní pokyny pro změny postojů a poloh 

- nácvik motorických reakcí na pokyn 

- reakce na slovní pokyny k pohybovým činnostem  

  s různými druhy náčiní 

- reakce na slovní pokyny a povely k různým pohybovým 

  hrám 

- slovní pokyny k pohybovým hrám s říkadly a dětskými 

  popěvky, hře na tělo, k hudebně pohybovým činnostem  

Mít osvojeny základní 

pohybové činnosti, dovednosti 

a prostorovou orientaci podle 

- cvičení pro správné držení těla - posilování, uvolňování, 

  protahování jednotlivých svalových skupin  

- pohyb v prostoru - nácvik otáčení, lezení, chůze 
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individuálních předpokladů - pohybové hry a cvičení 

- pohybová cvičení s využitím tradičního a netradičního 

  náčiní 

- základní manipulace s míčem - uchopování, podávání,  

  kutálení, házení, chytání, kopání   

- pohyb podle rytmických doprovodů, hudebně pohybové 

  činnosti – tanečky, jednoduchá rytmická cvičení 

- prostorová orientace - nácvik reakcí na pokyny nahoře -  

  dole, vpravo - vlevo  

- relaxační cvičení a aktivity  

- pobyt v přírodě, vycházky, pohyb v terénu 

Rozvíjet motoriku 

a koordinaci pohybů a poloh 

- nácvik různých druhů úchopu 

- tvoření špetky - přebírání, trhání, úchop drobných  

  předmětů 

- uchopování a manipulace s drobným náčiním 

- pohyb s kinetickými a ozvučnými hračkami 

- cvičení s rehabilitačními míči a ovebally 

- základní manipulace s míčem – uchopování, podávání,  

  kutálení, hod, kopání, hod na cíl 

Zvládnout uvolnění 

a zklidnění organismu 

- relaxační cvičení, prvky jógových cvičení 

- uvolňování horních končetin metodou masáží a hlazení 

- masáže zad a končetin 

- relaxace v míčovém bazénu 

- relaxace při hudbě 

- alternativní formy cvičení (dle doporučení somatopeda -  

  bazální stimulace, masáže, míčkování) 
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Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 

Vzdělávací obor: Rehabilitační tělesná výchova 

Vyučovací předmět: Rehabilitační tělesná výchova 

Tematický okruh: Rehabilitační tělesná výchova 

Ročník: 1. - 10.  

 

Očekávané výstupy RVP 

Žák by měl: 

Učivo 

Získat kladný vztah 

k motorickému cvičení 

a pohybovým aktivitám. 

- vytváření a vnímání příjemných pocitů při pohybových 

  aktivitách - využití vestibulárních stimulací 

- reakce na senzorické podněty - pohybové reakce  

  na zrakové a sluchové podněty 

- hlazení a masáže končetin, zad, plosek nohou 

- míčkování  

- relaxace při hudbě 

Rozvíjet motoriku a 

koordinaci poloh 

- rozvíjení hybnosti, polohování, změny poloh, uvolňovací 

  cvičení 

- cvičení zaměřené na stimulaci jednotlivých svalových  

  skupin 

- rovnovážná cvičení 

- uvolňování horních končetin 

- procvičování ramenního a loketního kloubu, zápěstí  

  a záprstí 

- rozvoj cíleného pohybu rukou a prstů  

- nácvik otáčení 

- nácvik lezení 

- nácvik chůze (včetně chůze po schodech, ze schodů, 

  přes překážky) 

Zvládat podle pokynu 

přípravu na pohybovou 

činnost 

- tolerování blízkosti a dotyku od dalších osob 

- vnímání částí svého těla - využití bazálních stimulací 

- dechová cvičení 

- nácvik správného postoje při cvičení - stoj, klek, sed   

  (dle individuálních možností žáků) 

- stabilizace polohy, ve které je žák schopen setrvat  

- rozvíjení koordinace pohybů 

Reagovat na pokyny a povely 

k dané pohybové činnosti 

- základní pokyny pro změny postojů a poloh 

- nácvik motorických reakcí na pokyn 

- reakce na slovní pokyny k pohybovým činnostem  

- nácvik reakcí na pokyny nahoře - dole, vpravo - vlevo  

Snažit se o samostatný pohyb - stimulace pohybu v prostoru, změny poloh a rozvíjení 

  aktivního pohybu 

- otáčení a lezení 

- nácvik vertikalizace 

- procvičování sezení na židli a samostatného stoje  

- nácvik chůze - s oporou, s dopomocí, samostatně pohybu 

- chůze po schodech, v terénu 

- nácvik pohybu v prostoru s využitím kompenzačních  

  pomůcek 

- rehabilitační cvičení (dle doporučení somatopeda) 

- uvolňování spastických částí těla - bazální stimulace,  

  masáže, míčkování 

- procvičování koordinace pohybů 
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Vzdělávací obsah: Hudebně pohybová výchova (nepovinný předmět) 

1. - 10. ročník 

 

Očekávané výstupy  

Žák by měl: 

Učivo 

Reagovat na hudbu 

spontánním pohybem 

- neverbální komunikace, navazování očního kontaktu 

- rytmický pohyb – nápodoba pohybu 

- spontánní reakce na hudbu pohybem 

- cílená reakce na hudbu pohybem  

Hrát na jednoduché hudební 

nástroje 

- vnímání vibrací celým tělem, vnímání zvuků 

- uchopování a manipulace s nástroji 

- experimentování s nástroji – tvoření zvuků  

- uvědomování si polohy nástroje v prostoru 

- hra na jednoduché rytmické nástroje   

- výroba jednoduchého hudebního nástroje z netradičního 

  materiálu 

Zapojovat se do zpěvu písní - spontánní hlasové projevy 

- ukazovací říkanky 

- pohybová improvizace na hudbu 

- zpěv písně s podporou hudebního nástroje 

- zapojení do kolektivního zpěvu   

Různým způsobem vyjadřovat 

své emoce 

- spontánní kresba při hudbě 

- rytmická kresba 

- vyjádření svých pocitů hrou na zvolený nástroj 

- vyjádření pocitů slovy  

Zapojovat se do pohybových 

činností při hudbě 

- vyjádření charakteru hudby volným pohybem 

- hudební improvizace příběhu  

- vyjádření pohádkových postav, zvířat pomocí nástrojů  

Kontrolovat své impulzivní 

chování, zvládnout zklidnění 

organismu 

- poslech ticha 

- vytvoření bezpečného místa 

- naslouchání zvukům 

- poznávání nástrojů hmatem   

- dechová cvičení, synchronizace dechu 

- imaginační techniky 

- rytmická masáž 

 

 

 

 

 

Vzdělávací obsah: Rehabilitační plavání - cvičení ve vodě (nepovinný předmět) 

1. - 10. ročník 
 

Očekávané výstupy 

Žák by měl: 

Učivo 

Získat kladný vztah ke cvičení 

a pohybovým aktivitám ve 

vodě 

- vytváření a vnímání příjemných pocitů při pobytu ve 

vodě 

- hry pro seznámení s vodou 

Orientovat se v prostoru - seznámení s prostorem bazénu 



267 

 

plaveckého bazénu - orientace v prostoru bazénu - šatna, sprchy, WC 

- vstup do bazénu 

Reagovat na pokyny a povely k 

dané pohybové činnosti, 

respektovat pravidla chování 

na plaveckém bazéně 

- základní pokyny pro změny postojů a poloh 

- nácvik motorických reakcí na pokyn 

- reakce na slovní pokyny k pohybovým činnostem 

- bezpečnostní pravidla při pobytu u bazénu a ve vodě 

Rozvíjet motoriku a koordinaci 

pohybů při cvičení ve vodě 

- kompenzační cvičení na suchu i ve vodě 

- rovnovážná, koordinační a posilovací cvičení ve vodě 

- chůze ve vodě 

- cvičení s plaveckými pomůckami 

- orientace ve vodě, změna směru pohybu ve vodě 

Provádět ve vodě dechová 

cvičení 

- nácvik dýchání do vody 

- dýchání do vody 

-dechová cvičení 

Zapojit se do skupinových 

cvičení a her ve vodě s 

pomůckami i bez nich 

- nácvik míčových her ve vodním prostředí 

- hry ve vodě, honičky, potápění 

- cvičení ve dvojici s plaveckou pomůckou 

Zvládat podle pokynu přípravu 

na pohybovou činnost ve vodě 

- nácvik svlékání a oblékání oděvu podle pokynů 

- udržování pořádku v osobních věcech, ukládání 

  na určené místo 

- spolupráce při hygieně - sprchování, utírání, sušení vlasů 

- spolupráce při přípravě a úklidu pomůcek 
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10. Celoroční programy 

V průběhu školního roku probíhají ve třídách, v jednotné linii s výchovou a obsahem 

vzdělávání, celoroční školní programy, jejichž náplň a časová organizace je přizpůsobena 

speciálním vzdělávacím potřebám žáků. 

10.1 Environmentální výchova (EVVO) 

Charakteristika 

Environmentální výchova je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu žáků naší 

školy. Vede žáky k získávání poznatků a praktických dovedností v oblasti ochrany životního 

prostředí. Ovlivňuje rozumovou složku osobnosti žáka, působí na jeho city a vůli. Všestranně 

rozvíjí klíčové kompetence žáků v oblasti vzájemného působení člověka a přírody. Žáci 

získávají a rozvíjejí elementární znalosti, dovednosti, postoje a návyky, které vedou k ochraně 

a zlepšení životního prostředí. Environmentální výchova prolíná všemi oblastmi výchovně 

vzdělávacího procesu. 

Priority 

Vztah žáků k přírodě a její ochraně je základní prioritou environmentální výchovy. Žáci jsou 

ke vztahu k přírodě cílevědomě vedeni po celou dobu školní docházky. Pobyt v přírodě učí 

žáky vnímavosti, buduje vztah k místu, kde žijeme. Pomáhá utvářet pozitivní zkušenosti z 

kontaktu s přírodou. Environmentální výchova seznamuje žáky se základními přírodními ději, 

se základy principů ochrany životního prostředí. Vede žáky k rozvoji spolupráce, hry a 

fantazie, ke zdravému životnímu stylu. Přispívá k celkovému rozvoji osobnosti žáka. 

Cíl 

Hlavním cílem environmentální výchovy je vybavit žáky specifickými kompetencemi, které 

směřují k odpovědnému environmentálnímu chování. 

Dílčí cíle: 
-      budovat kladný vztah žáků k přírodě a okolnímu světu 

-      využívat blízké přírodní prostředí k rozvoji poznávání a vnímání přírody 

-      rozvíjet vztah žáků k přírodě a její ochraně praktickými aktivitami 

-      motivovat žáky k ochraně přírody 

-      nacvičovat ekologické chování 

-      seznamovat se s poznatky a pojmy z multikulturní oblasti 

-      propojit základní témata se všemi oblastmi výchovně vzdělávacího procesu 

Časové a organizační vymezení 

Environmentální výchova je koncipována v ročních plánech, které na sebe navazují. Plány 

sledují dlouhodobé i krátkodobé cíle, jsou propojeny s dalšími školními programy, zejména s 

preventivním programem školy. V průběhu školního roku probíhá ve třídách řada aktivit a 

tradičních akcí. Činnost tříd i jednotlivců je průběžně sledována a na konci školního roku 

vyhodnocena. Za roční koncepci EVVO, realizaci aktivit odpovídá metodik EVVO. 

Koordinuje práci učitelů, pravidelně informuje vedení školy. Průběžně vyhodnocuje plnění 

úkolů a aktivit, informuje pedagogický tým na organizačních poradách. Do aktivit EVVO 

jsou zapojováni všichni žáci, všichni zaměstnanci školy a zákonní zástupci žáků školy. 

Činnosti jsou přizpůsobeny věku a speciálním vzdělávacím potřebám žáků. Naplňování 

základních cílů environmentální výchovy je průběžně sledováno. 
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Tradiční akce a aktivity: 

-      celoškolní soutěž 

-      projekt Adopce na dálku 

-      třídění materiálů a odpadů 

-      sběrové soutěže ve spolupráci se zákonnými zástupci 

-      péče o bylinkovou skalku 

-      péče o živočichy 

-      besedy, exkurse, tematické vyučování 

-      Den Země 

-      příprava a realizace tvořivých dílen ve spolupráci se zákonnými zástupci 

-      prodejní výstavy 

-      slavnostní vyhodnocení soutěže na školní zahradě 

Klíčová témata pro rozvoj klíčových kompetencí: 

-      vztah k přírodě 

-      vztah k místu 

-      ekologické děje a zákonitosti 

-      připravenost jednat ve prospěch životního prostředí 

Nejčastěji využívané výchovně vzdělávací strategie: 

-      prožitkové metody 

-      činnostní metody 

-      práce s obrazovými materiály a IC technologiemi 

-      pracovní a výtvarné činnosti 

-      ekohry, soutěže 

-      smyslové aktivity 

-      péče o místa 

-      péče o zvířata a živočichy 

-      besedy, exkurse 

-      tematické vyučování 

-      sběr papíru, plastových víček ve spolupráci se zákonnými zástupci 

Nejčastěji využívané výchovně vzdělávací strategie: 

-      prožitkové metody 

-      činnostní metody 

-      práce s obrazovými materiály a IC technologiemi 

-      pracovní a výtvarné činnosti 

-      ekohry, soutěže 

-      smyslové aktivity 

-      péče o místa 

-      péče o zvířata a živočichy 

-      besedy, exkurse 

-      tematické vyučování 

-      sběr papíru, plastových víček ve spolupráci se zákonnými zástupci 
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Klíčové kompetence Výchovné a vzdělávací strategie 

Kompetence k učení 

Žák dle svých individuálních 

možností: 

- napodobuje různé  

 předvedené pohyby a 

činnosti 

  

- používá učební pomůcky 

  

Učitel: 

  

- vede žáky k plnění jednoduchých úkolů a ke spolupráci 

- vede žáky k uplatňování získaných znalostí a dovedností 

v praktických činnostech 

  

- vede žáky k používání obrazového materiálu, k práci s 

IC technikou 

- vede žáky k práci s materiály, které vycházejí z přírody 

a praktického života 

Kompetence k řešení 

problémů 

Výchovné a vzdělávací strategie 

Žák dle svých individuálních 

možností: 

- řeší známé situace na základě 

  nápodoby či opakování 

  

  

 

- orientuje se v okolním  

  prostředí 

Učitel: 

  

- vytváří podmínky pro řešení známých situací 

  na základě opakování a nápodoby 

- vede žáky k požádání o pomoc v situaci, kterou neumí 

  zvládnout samostatně 

  

- usiluje o to, aby se žáci orientovali ve známém prostředí, 

vnímali jeho případně změny a tolerovali je 

- vede žáky ke sledování změn v přírodě v průběhu 

ročních období 

Kompetence komunikativní Výchovné a vzdělávací strategie 

Žák dle svých individuálních 

možností: 

- reaguje na jednoduché 

  pokyny, vyjadřuje souhlas 

  či nesouhlas 

  

  

  

 

- vyjadřuje své potřeby, 

  pocity a nálady různým 

  způsobem verbálními 

  i neverbálními prostředky 

Učitel: 

  

- rozvíjí receptivní složku řeči a vede žáky 

  ke správným reakcím na jednoduché pokyny 

- nacvičuje se žáky vyjádření jejich postojů (souhlasu 

  a nesouhlasu) s využitím augmentativních a 

alternativních 

  forem komunikace 

  

- motivuje žáky ke komunikaci 

- nacvičuje s žáky vyjádření jejich potřeb, pocitů a nálad 

  pomocí alternativních a augmentativních forem 

  komunikace  

- vede žáky k aktivnímu zapojení do celoškolních akcí 

Kompetence sociální a 

personální 

Výchovné a vzdělávací strategie 

Žák dle svých individuálních 

možností: 

- navazuje kontakt 

Učitel: 

  

- podporuje navazování přátelských vztahů s druhými 
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  a adekvátně se dorozumívá 

  s okolím 

  

- spolupracuje se svými 

  učiteli a spolužáky 

  osobami a dorozumívání s nimi pomocí alternativních 

  a augmentativních forem komunikace 

  

- posiluje schopnost tolerovat blízkost jiných lidí, být v 

  kolektivu, navazovat sociální kontakt adekvátním 

  způsobem a spolupracovat s ostatními 

- podporuje přátelské vztahy mezi žáky, jejich prosociální 

  chování 

- posiluje sociálně vhodné chování žáků a snaží se 

 o eliminaci problémového chování 

Kompetence pracovní Výchovné a vzdělávací strategie 

Žák dle svých individuálních 

možností: 

- rozlišuje předměty různé 

  velikosti a tvarů, uchopuje je 

  a účelně s nimi manipuluje 

  

- využívá jednoduché 

  pracovní techniky při práci 

  s různými materiály 

  

- podílí se na jednoduchých 

  praktických činnostech 

Učitel: 

  

- seznamujeme žáky s vlastnostmi přírodnin, vede je k 

jejich 

   uchopování a účelné manipulaci s nimi  

   

- rozvíjí u žáků manuální dovednost při práci s různými 

  materiály a pomůckami, využívá přírodniny 

- motivuje žáky k dokončení činnosti 

  

- seznamuje žáky s jednoduchými pracovními postupy 

- vytváří podmínky pro zvládání jednoduchých 

praktických 

  činností 

- dbá na bezpečnost žáků při činnostech, vede je 

  k uvědomování si ochrany zdraví a životního prostředí 

 

 

10.2 Preventivní program školy (PPŠ) 

 

Charakteristika 
Preventivní program školy je neoddělitelnou součástí výchovně - vzdělávacího procesu. 

Základním principem preventivní strategie školy je snaha o soustavné osvojování kompetencí 

žáků v oblasti zdravého životního stylu a prevence a rozvíjení dovedností, které vedou k 

odmítání všech druhů rizikového chování, projevů agresivity, šikany a kyberšikany. 

Aktivity PPŠ jsou přirozeně začleněny do jednotlivých předmětů, prolínají a vzájemně se 

doplňují s aktivitami environmentální výchovy. 

Důležitým principem uplatňovaným v oblasti školní primární prevence rizikového chování je 

model spirály. V praxi znamená, že jednotlivé znalosti, dovednosti a způsobilosti v 

příslušných oblastech a ročnících na sebe vzájemně navazují a tvoří ucelený systém. 

  

Priority 
Prioritou preventivního programu školy je zvýšit odolnost žáků vůči rizikovému chování a 

snížit rizika a vlivy, které narušují zdravý rozvoj osobnosti. Snažíme se vést žáky k vytvoření 

pozitivních vztahů v třídním kolektivu, a tím příznivého sociálního klimatu ve škole mezi 

žáky navzájem, a také mezi pedagogy a žáky. Posilujeme sebevědomí, sebeúctu a úctu mezi 

žáky navzájem, poznání sebe sama. Vedeme žáky k řešení konfliktů, ke schopnostem 
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překonávat překážky a smysluplně využívat volný čas. Motivujeme žáky k uplatňování zásad 

zdravého životního stylu. 

 

Cíl 
Hlavním cílem PPŠ je podpořit u žáků rozvoj kompetencí v oblasti zdravého životního stylu, 

kompetencí komunikativních, sociálních a personálních.  

Dílčí cíle: 
-       rozvíjet zdravý životní styl žáků a tím eliminovat výskyt sociálně-patologických jevů 

-       učit žáky rozlišit rizikové chování, vštěpovat jim správné modely chování 

-       vštěpovat žákům zásady slušného chování 

-       vštěpovat žákům zásady bezpečného chování při pohybu na chodníku, při dopravě  

         na vozovce 

-       motivovat žáky ke smysluplnému trávení volného času 

-       vytvářet a posilovat pozitivní sociální klima ve třídách a ve škole   

-       zvyšovat sociální kompetence žáků – rozvíjet sociální dovednosti, které napomáhají 

        orientaci v sociálních vztazích, nést odpovědnost za své chování a uvědomění si  

        důsledků svého jednání 

-      posilovat komunikační dovednosti žáků 

-      učit žáky požádat o pomoc v situaci, kterou neumí zvládnout samostatně 

-      učit žáky porozumět svým základním právům a povinnostem 

-      spolupracovat s rodiči v oblasti zdravého životního stylu a prevence, poskytovat 

       poradenské služby rodičům v případě jejich potřeb, prohlubovat spolupráci rodiny se   

       školou 

 

Časové a organizační vymezení 
Koncepce PPŠ je realizována v ročních plánech. Tematické zaměření plánů je dlouhodobější, 

osvědčil se tříletý model programu. Aktivity a činnosti PPŠ jsou přirozeně zakomponovány 

do jednotlivých předmětů a prolínají celým výchovně-vzdělávacím procesem. Obsahovou 

koncepci preventivního programu školy vytváří a za její realizaci odpovídá školní metodik 

prevence. Působí také jako koordinátor aktivit. Učitelům a zákonným zástupcům žáků 

poskytuje dle potřeby poradenskou činnost, vyhodnocuje průběžně plnění úkolů, informuje 

vedení školy. Jednou ročně zpracovává hodnocení PPŠ pro KÚ Zlín. 

Na realizaci aktivit se podílejí všichni pedagogové, žáci. Obsah preventivního programu školy 

respektuje věk a speciální vzdělávací potřeby žáků. 

 

Tradiční akce, aktivity: 
-        Den v přírodě – prevence zaměřená na mimořádné události 

-        Tematické vyučování 

-        Svátek poezie 

-        Noc s Andersenem 

-        Besedy pro žáky 

-        Exkurze - integrovaný záchranný systém (HZS, Policie ČR, ZZS) 

-        Besedy pro učitele a zákonné zástupce 

-        Setkání školních metodiků prevence v KPPP Zlín, pracoviště Kroměříž (2x 

ročně) 

  

Klíčová témata pro rozvoj klíčových kompetencí: 
-      vztah k sobě samému 

-      vztah k ostatním lidem 

-      osvojení zdravého životního stylu 

  

Nejčastěji využívané výchovně vzdělávací strategie: 
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-      prožitkové metody 

-      činnostní metody 

-      práce s obrazovými materiály a IC technologiemi 

-      pracovní a výtvarné činnosti 

-      smyslové aktivity 

-      tematické vyučování 

-      besedy, exkurse 

 

Klíčové kompetence Výchovné a vzdělávací strategie 

Kompetence k učení 

Žák dle svých individuálních 

možností: 

- rozumí jednoduchým 

  pojmům, znakům a 

  symbolům a je schopen je 

  užívat 

  

  

 

- napodobuje různé 

  předvedené pohyby a 

  činnosti 

Učitel: 

  

- nabízí žákům zajímavé činnosti 

- vede žáky k získávání a využívání základních informací 

  o zdravém životním stylu, používá při tom vhodné 

metody 

  a motivaci 

- vede žáky k nácviku sebehodnocení 

  

- vede žáky k plnění jednoduchých úkolů a ke spolupráci 

- vede žáky k uplatňování získaných znalostí a dovedností 

  v praktických činnostech 

Kompetence k řešení 

problémů 

Výchovné a vzdělávací strategie 

Žák dle svých individuálních 

možností: 

- řeší známé situace na 

  základě nápodoby či 

  opakování 

  

  

  

- chápe a plní jednoduché 

  příkazy 

  

  

  

 

- orientuje se v okolním 

  prostředí 

  

  

- překonává pocity strachu 

Učitel: 

  

- vytváří podmínky pro řešení známých situací na základě 

  opakování a nápodoby 

- vede žáky k požádání o pomoc v situaci, kterou neumí 

   zvládnout samostatně, využívá při tom systémů 

   alternativní a augmentativní komunikace 

  

- rozvíjí receptivní složku řeči žáků, v případě potřeby 

  využívá systémy alternativní a augmentativní 

komunikace 

- zadává žákům jednoduché pokyny a dbá na jejich 

  splnění 

  

- usiluje o to, aby se žáci orientovali ve známém prostředí 

- vede žáky k orientaci a samostatnému pohybu v budově 

  školy 

  

- vytváří podmínky pro překonávání pocitů strachu 

  a nejistoty 

- seznamuje žáky s novými činnostmi, předměty, 

  prostředími a situacemi 

Kompetence komunikativní Výchovné a vzdělávací strategie 
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Žák dle svých individuálních 

možností: 

- poznává známé osoby 

  a dorozumívá se s nimi 

  verbálními nebo 

  nonverbálními formami 

  komunikace 

  

- reaguje na jednoduché 

  pokyny, vyjadřuje souhlas 

  či nesouhlas 

  

  

  

 

- vyjadřuje své potřeby, 

  pocity a nálady různým 

  způsobem verbálními 

  i neverbálními prostředky 

  

  

  

- dokáže pozdravit a reagovat 

   na pozdrav vhodným 

   způsobem 

Učitel: 

  

- vede žáky k rozpoznávání známých osob a podporuje je 

  při navazování vztahů a komunikaci s druhými osobami, 

  podle potřeby vytváří žákům podmínky pro využívání 

  alternativních a augmentativních forem komunikace 

  

  

  - rozvíjí receptivní složku řeči a vede žáky 

  ke správným reakcím na jednoduché pokyny 

- nacvičuje se žáky vyjádření jejich postojů (souhlasu 

  a nesouhlasu) s využitím augmentativních a 

alternativních 

  forem komunikace 

  

- motivuje žáky ke komunikaci 

- vytváří vstřícné prostředí pro komunikaci žáků, vede 

  je k vyjádření elementárních pocitů, potřeb a přání 

  s využitím verbálních i neverbálních komunikačních 

  prostředků 

- vede žáky k aktivnímu zapojení do celoškolních akcí 

  

- nacvičuje a upevňuje s žáky používání základních 

  sociálních konvencí 

  

Kompetence sociální a 

personální 

Výchovné a vzdělávací strategie 

Žák dle svých individuálních 

možností: 

- navazuje kontakt 

  a adekvátně se dorozumívá 

  s okolím 

  

  

- spolupracuje se svými 

  učiteli a spolužáky 

  

  

  

  

  

  

- chová se zdrženlivě 

  k neznámým osobám 

Učitel: 

  

- vytváří podmínky pro navazování přátelských vztahů 

  s druhými osobami a podporuje dorozumívání s nimi 

  adekvátním způsobem s využitím verbálních 

  i neverbálních komunikačních prostředků 

  

- posiluje schopnost žáků tolerovat blízkost jiných lidí, 

  být v kolektivu, navazovat sociální kontakt adekvátním 

  způsobem a spolupracovat s ostatními  

- podporuje přátelské vztahy mezi žáky, jejich prosociální 

  chování 

- posiluje sociálně vhodné chování žáků a snaží se 

  o eliminaci problémového chování 

 - posiluje pozitivní vztahy ke známým osobám 

  a vede žáky k adekvátnímu chování k neznámým 

  osobám (zdrženlivost) 

- nacvičuje správné modely chování při kontaktu 

  s neznámými lidmi 

Kompetence pracovní Výchovné a vzdělávací strategie 

Žák dle svých individuálních Učitel: 
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možností: 

- zvládá nejjednodušší úkony 

  sebeobsluhy a základy 

  osobní hygieny 

  

- poznává a používá předměty 

  denní potřeby 

  

- podílí se na jednoduchých 

  praktických činnostech 

  

- vede žáky k udržování osobní čistoty a ke zvládnutí 

  základů osobní hygieny a nejjednodušších 

  sebeobslužných úkonů 

  

- vede žáky k poznávání, rozlišování a správnému 

  používání předmětů denní potřeby 

  

- seznamuje žáky s jednoduchými pracovními postupy 

- zařazuje praktické ukázky činností 

- vytváří podmínky pro zvládání jednoduchých 

   praktických činností 

- vede žáka k respektování pravidel při společné práci 

- motivuje žáky k dokončení činnosti 

- dbá na dodržování zásad bezpečnosti 

- posiluje u žáků vědomí ochrany zdraví 

 

 

 

 

 

11 Hodnocení žáků a autoevaluace školy 

11.1 Pravidla hodnocení žáků se středně těžkým MP 

Obecná pravidla pro hodnocení 

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí § 51 až 55 školského zákona a § 11 vyhlášky 

48/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 27/2016 Sb. 

 

- Cílem hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu, tím učitel i žák získávají 

informaci o tom, jak žák zvládá danou problematiku, jak dokáže naučené poznatky 

využívat v běžném životě, v čem se zlepšil a v čem ještě chybuje. 

- Hodnocení by mělo vést k pozitivnímu vyjádření, mělo by být pro žáka motivující. 

- Učitel nehodnotí osobu žáka, ale konkrétní problematiku, nesrovnává výkony 

jednotlivých žáků, ale přistupuje individuálně k jednotlivým pokrokům žáka. (vyvarovat 

se rozdělování žáků na úspěšné a neúspěšné). 

- Při hodnocení uplatňuje učitel přiměřenou náročnost a pedagogický takt. 

- V rámci celkového hodnocení (vysvědčení) užíváme rozšířeného slovního hodnocení 

- Při hodnocení průběžném (během školního pololetí) užíváme různé formy: razítka, škálu 

smajlíků, tabulkové hodnocení, bodové ohodnocení, pozitivní motivační hodnocení: 

povzbuzení, ocenění, slovní hodnocení až po prvky sebehodnocení (zejména 2. stupeň),  

- Zákonný zástupce je s průběžným hodnocením seznámen prostřednictvím záznamů 

ve sdělníčcích žáka a při pravidelných konzultacích 

- Třídní učitel seznamuje s výsledky osobnostního rozvoje žáka (úrovní vědomostí, 

dovedností, chování) ostatní pedagogy na pedagogické radě (1krát za čtvrt roku), 

popřípadě řeší dané problémy, navrhuje řešení, apod. 

- Žáci jsou cíleně vedeni k samostatnosti, smysluplnosti učení, k vytvoření pracovních 

návyků, k práci s chybou a sebehodnocení. 

- Obecná pravidla pro hodnocení vycházejí ze ŠVP pro obor vzdělávání základní škola 

speciální, podrobněji je hodnocení rozpracováno v Pravidlech pro hodnocení výsledků 

vzdělávání žáků v ZŠ speciální. 
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- Žáci jsou seznámeni se systémem hodnocení individuálně v úvodních hodinách a dále 

pak průběžně. Zákonní zástupci jsou s ním prokazatelně seznámeni při zahájení školního 

roku. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v ZŠ speciální je volně 

k nahlédnutí. 

Kriteria pro hodnocení žáků 

Stanovení následujících kritérií vychází z výchovných a vzdělávacích strategií školy, a tím 

z postupného naplňování klíčových kompetencí při rozvoji osobnosti každého žáka. 

- zvládání výstupů jednotlivých vyučovacích předmětů v rámci individuálních možností 

žáka 

- hodnocení plnění výstupů individuálního vzdělávacího plánu 

- míra schopnosti zvládat řešení nestandardních situací (ve výuce i mimo ni) 

- míra individuálního posouzení úrovně komunikačních schopností  

- chování v kolektivu, respektování pravidel  

- postoje, dovednosti žáka 

- míra pracovních dovedností a návyků 

- míra samostatnosti 

Formy ověřování vědomostí a dovedností žáků 

- písemné práce: opis, přepis, diktáty, cvičení, doplňovací cvičení, práce na folii, 

křížovky, zábavné úkoly, testy 

- ústní forma: komunikační kruh, výukové zábavné hry (s pohybem), prezentace, mluvený 

projev, rozhovor, čtení s porozuměním, plnění pokynu na základě porozumění, pamětné 

zvládání textu spojené s dramatizací (role v divadelním představení či hudebně 

dramatickém vystoupení) 

- samostatné plnění úkolů (vzkazy, prosby, přání mezi třídami, žádosti, dodržování 

společenských konvencí) a plnění domácích úkolů 

- konkrétní pracovní dovednosti a pracovní postupy (sebeobsluha, výrobky, jednotlivé 

pracovní aktivity) 

- práce ve skupinkách (v rámci třídy, školy) 

- projektové vyučování (školní, třídní) 

- průběžné pozorování žáka (ve vyučování, na akcích pořádaných školou i mimo ni, 

týdenní škola v přírodě, reprezentační pobyty žáků, hudební festivaly, kulturní, sportovní 

akce) 

Hodnocení žáků 

Základní pravidla pro hodnocení prospěchu: 

- prospěch žáka v povinných a nepovinných předmětech je  průběžně během pololetí 

hodnocen slovní formou, na vysvědčení je hodnocen formou rozšířeného slovního 

hodnocení 

      Hodnocení žáka z předmětu nezahrnuje hodnocení chování žáka. 

Výsledné hodnocení je stanoveno na základě dostatečného množství různých podkladů. 

- hodnotíme probrané, procvičené učivo: míru vědomostí, dovedností, individuální míru 

samostatnosti při plnění zadaných úkolů, komunikační schopnosti, práci 

s informacemi - žák má dostatek času k naučení, procvičení, upevnění dané látky 

- novým prvkem v procesu učení je práce s chybou – chyba poskytuje možnost naučit se 

dané prvky lépe, vede k sebekontrole a sebehodnocení (zejména od 7. ročníku)      

- všechny písemné práce žáka jsou uloženy ve složkách nebo sešitech  

- po dobu 2 let se archivují sdělníčky  

- součástí hodnocení práce žáka je také sebehodnocení (2. stupeň) 

 

Pravidla hodnocení  

 

myšlenková úroveň,  

rozsah zadání 

samostatnost snaha, zájem 
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splnil požadovanou úroveň 

v celém 

rozsahu zadání, bez chyb 

pracuje zcela samostatně aktivní, tvořivý, má soustavný 

zájem o činnost 

   

splnil požadovanou úroveň, 

rozsah splnil s drobnými 

nedostatky nebo drobnými 

chybami 

pracuje samostatně 

s náznakem minimální 

pomoci 

aktivní, tvořivý, s mírnými 

výkyvy v zájmu, v aktivitě 

   

splnil požadovanou úroveň, 

rozsah splnil ve význam. 

změnách, s chybami 

pracuje samostatně, ale 

s nasměrováním nebo 

výběrem možností 

aktivní, tvořivý pouze se 

systematickým pobízením, má 

občasný zájem o činnost 

   

ještě splnil požadovanou 

úroveň, rozsah v minimální 

úrovni, závažné chyby 

pracuje se systematickou 

pomocí 

aktivní, tvořivý v minimálním 

rozsahu a soustavným 

pobízením, s minimálním 

zájmem o činnost 

   

nesplnil požadovanou úroveň nereaguje na pomoc pasivní, nemá zájem o činnost 

   

 

 

 

Sebehodnocení 

Sebehodnocení je metoda, při které má žák možnost zhodnotit svoji práci (podíl, konkrétní 

realizaci, výsledek práce).  

Při vlastním sebehodnocení musí žák znát kritéria hodnocení. Má vést k větší aktivitě žáka, 

postupně uvědomování si vlastních dílčích pokroků. Sebehodnocení žáka nenahrazuje 

hodnocení žáka učitelem. 

 

1. stupeň, 2. stupeň 

Učitel zpočátku vede žáka k hodnotícím prvkům: 

- žáci jsou postupně zapojováni do procesu sebehodnocení formou komunikačních 

kruhů (žák se učí pojmenovat, verbálně popř. neverbálně vyjádřit činnost, kterou 

vykonával a snaží se na základě stanovených kritérií zhodnotit svůj podíl na dané aktivitě) 

- sebehodnocení formou ústní i symbolů v rámci jednotlivých předmětů (snaha, aktivita, 

výsledek práce, daného úkolu, respektování daných pravidel třídy, konkrétní činnosti žáka 

na projektovém vyučování formou symbolů a zápisu do sdělníčků (učitel poskytne 

do sdělníčku zpětnou vazbu)  

- sebehodnocení na bázi osobnostní, pocitové, formou symbolů, barev a ústním 

vyjádřením (vyjádření nálady) 

 

Ověřování klíčových kompetencí 

- na 1. i 2. stupni jsou klíčové kompetence ověřovány při samotném vyučování, 

projektové činnosti (třídní, školní), na akcích školy i na reprezentačních akcích, 

kterých se žáci účastní 

- učitel před projektovým dnem stanoví a rozpracuje, kterou klíčovou kompetenci u svých 

žáků bude naplňovat  

- v průběhu projektové činnosti učitel sleduje úroveň naplnění klíčové kompetence 

- výsledky pozorování učitel zpracuje a vyvodí závěr pro další práci se žákem, kolektivem 

(slouží jako materiál pro učitele) 
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Hodnocení chování 

Chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou se v případě použití škály klasifikační 

stupnice hodnotí na vysvědčení stupni: 

1 – velmi dobré, 2 – uspokojivé, 3 – neuspokojivé (viz. Pravidla pro hodnocení výsledků 

vzdělávání žáků v ZŠ speciální) 

Pravidla chování jsou stanovena ve Školním řádu, zákonní zástupci jsou s nimi prokazatelně 

seznámeni na 1. konzultacích a žáci na počátku školního roku. 

 

 

11.2 Pravidla hodnocení žáků s těžkým MP 

Obecná pravidla pro hodnocení 
Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí § 51 až 55 školského zákona a § 11 vyhlášky 

48/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 27/2016 Sb. 

  

Cílem hodnocení je poskytnout žákovi a jeho zákonným zástupcům zpětnou vazbu o tom, co 

se naučil, zvládnul, v čem se zlepšil a v čem ještě chybuje. 

Hodnocení by mělo vést k pozitivnímu vyjádření a mělo by být pro žáka motivující. Výsledek 

činnosti není jediných aspektem k hodnocení žáka, hodnocení zohledňuje i jeho zapojení 

do činnosti, snahu a zájem („nadšení“). 

Při hodnocení je nutné uplatňovat pedagogický takt, soustředit se na individuální pokrok 

každého žáka v daném předmětu, nesrovnávat výkony jednotlivých žáků. Učitel nehodnotí 

osobu žáka, ale konkrétní problematiku. 

Hodnocení směřuje k cíli, kterého chceme vyučováním dosáhnout. 

Pedagogičtí pracovníci zajišťují, aby žáci a jejich zákonní zástupci byli včas informováni o 

průběhu a výsledcích vzdělávání. 

Žáci jsou hodnoceni širším slovním hodnocením. Za první pololetí škola vydává žákům výpis 

z vysvědčení, za druhé pololetí vydává formulář vysvědčení. Hodnocení prospěchu žáka 

probíhá vždy ke čtvrtletí. S hodnocením jsou zákonní zástupci prokazatelnou formou 

seznámeni na konzultacích pro rodiče, které jsou ve formě individuálního rozhovoru 

s jednotlivými zákonnými zástupci žáků. Ostatní pedagogy s výsledky osobnostního rozvoje 

žáka seznamuje třídní učitel na pedagogické radě (1krát za čtvrt roku).   

Během školního pololetí probíhá hodnocení v průběhu činnosti po jednotlivých krocích, je 

vyzdvižena pozitivní stránka tak, aby žáci byli motivováni do další činnosti. Průběžné 

hodnocení je individuálně přizpůsobeno speciálním vzdělávacím potřebám a stupni 

podpůrných opatření žáka (hmotná odměna, oblíbená činnost, tiskátko, obrázek apod.). 

Zákonní zástupci jsou o průběžném hodnocení informováni písemným zápisem ve sdělníčku. 

Obecná pravidla pro hodnocení vycházejí ze ŠVP pro obor vzdělávání základní škola 

speciální, podrobněji je hodnocení rozpracováno v Hodnotícím řádu ZŠ speciální. 

Zákonní zástupci jsou s ním prokazatelně seznámeni při zahájení školního roku. Hodnotící 

řád je volně k nahlédnutí. 

 

Kriteria pro hodnocení žáků 
Stanovení následujících kritérií vychází z výchovných a vzdělávacích strategií školy, a tím 

z postupného naplňování klíčových kompetencí při rozvoji osobnosti každého žáka. 

- změny v chování i dovednostech dle individuálních možností žáka 

- zvládnutí výstupů jednotlivých vyučovacích předmětů v rámci individuálních schopností  

      a možností žáka, individuální pokrok každého žáka v daném předmětu 

- úroveň komunikačních dovedností odpovídající speciálním vzdělávacím potřebám a 

stupni podpůrného opatření žáka 

- míra schopnosti navazovat sociální kontakty a adekvátní chování k druhým osobám  
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- míra schopnosti orientovat se v okolním prostředí a v čase 

- schopnost vykonávat činnosti smysluplně 

- schopnost řešit problémové situace na úrovni odpovídající speciálním vzdělávacím 

potřebám žáka a stupni jeho podpůrných opatření 

- zvládání sebeobslužných a hygienických úkonů 

 

Formy ověřování vědomostí a dovedností žáků 

- soustavné pozorování žáka při všech činnostech ve škole a na akcích pořádaných školou 

- konkrétní pracovní dovednosti a pracovní postupy (sebeobsluha, výstupy z pracovních  

       a výtvarných činností 

- ústní forma - komunikační kruh, rozhovor - odpovědi na jednoduché otázky, mluvený  

       projev - opakování vět, říkadel apod., plnění pokynu na základě porozumění 

Základní pravidla pro slovní hodnocení 
V případě širšího slovního hodnocení učitel hodnotí objektivně a individuálně osobní pokrok 

žáka, porovnávají se aktuální výsledky školní práce s předchozími. Slovní hodnocení 

obsahuje: 

- zvládání učiva podle ŠVP  

- úroveň komunikace 

- schopnost navazovat a udržovat sociální kontakty adekvátním způsobem 

- schopnost orientace v okolním prostředí a čase 

- schopnost řešit problémové situace 

- úroveň zvládání sebeobslužných dovedností a hygienických návyků 

- snahu a zájem o vyučovací činnosti 

 

Při popisu činností užíváme následující škálu: 

 

Samostatnost 

Pracuje: 

 

Způsob provedení činnosti 

Snaha, zájem 

samostatně je schopen vykonat procvičenou 

činnost samostatně, činnost 

vykonává samostatně opakovaně 

aktivní, má soustavný zájem 

o činnost 

s dohledem fyzická přítomnost učitele 

v blízkosti, učitel koriguje činnost 

při chybě (slovně, fyzicky), po 

upozornění event. opravení chyby 

dokončí činnost samostatně                 

 

aktivní, s mírnými výkyvy 

v zájmu, v aktivitě 

se slovním vedením slovní pokyny jsou pro vykonání 

činnosti nezbytné, bez nich činnost  

nevykoná, se slovním vedením 

vykonává činnost samostatně  

bez pomoci 

aktivní pouze se 

systematickým pobízením, 

má občasný zájem o činnost 

s pomocí pomoc je poskytována ve formě 

gesta, navedení ruky, předvedení 

činnosti (demonstrace) se slovním 

doprovodem  

aktivní v malém rozsahu se 

soustavným pobízením, 

s malým zájmem o činnost 

 

se systematickou 

pomocí 

je nutný dohled a časté korigování 

chyb - slovně s fyzickým zásahem, 

navedení ruky při začátku i 

v průběhu činnosti, je nutná fyzická 

spolupráce – podání předmětu do 

ruky, přidržení ruky při činnosti 

aktivní v minimálním 

rozsahu se soustavným 

pobízením, s minimálním 

zájmem o činnost 
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apod.  

s přímým fyzickým 

vedením 

činnost vykonává s kompletním 

vedením, činnost vykonává pasivně   

pasivní, nemá zájem 

o činnost 

 

Sebehodnocení 
V rámci výchovně vzdělávací činnosti jsou uplatňovány prvky sebehodnocení podle 

speciálních vzdělávacích potřeb žáků. Žáci by se měli učit zhodnotit a vyjádřit verbálně nebo 

neverbálně svůj podíl na činnosti. Jsou vedeni návodnými otázkami učitele, na které by se 

měli snažit reagovat. Následuje zhodnocení a shrnutí učitelem. Učitel volí formu zhodnocení 

nejvhodnější pro daného žáka. 

  

Ověřování klíčových kompetencí 
Elementárních klíčových kompetencí žáci dosahují s různou mírou dopomoci druhé osoby. 

Klíčové kompetence jsou ověřovány při všech činnostech, v modelových i praktických 

situacích v průběhu vyučovacího procesu, na akcích školy. V průběhu činností učitel sleduje 

úroveň naplnění klíčových kompetencí. Z výsledků pozorování učitel vyvodí závěr pro další 

práci se žákem. 

  

Hodnocení chování 
Chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou se v případě použití škály klasifikační 

stupnice hodnotí na vysvědčení stupni: 

1 – velmi dobré, 2 – uspokojivé, 3 – neuspokojivé (viz. Hodnotící řád) 

Pravidla chování jsou stanovena ve Školním řádu, zákonní zástupci jsou s nimi prokazatelně 

seznámeni na úvodních konzultacích a žáci na počátku školního roku. 

 

11.3 Autoevaluace školy 

 

Autoevaluace naší školy slouží k systematickému posuzování stanovených cílů podle daných 

kritérií v jednotlivých oblastech výchovy a vzdělávání, řízení školy a koncepci školy, 

reprezentaci školy. Výsledky autoevaluace slouží jako zpětná vazba pro další zkvalitňování 

práce školy. Předpokladem kvalitního a objektivního hodnocení je: 

- uvědomění si daných nedostatků  

- pojmenování konkrétních nedostatků 

- zdravá komunikace v rámci pedagogického sboru, učitel – zákonný zástupce, učitel - žák 

- realizace účinných postupů k nápravě (způsoby nápravy) 

 

Cíle 

 

Oblast výchovy a vzdělávání 

Vzdělávací program je v souladu s RVP pro obor vzdělávání základní škola speciální: 

- naplňováním filosofie školy přispívat k vytvoření příjemného a podnětného prostředí 

pro děti, učitele, rodiče 

- vhodnými metodami a formami práce přispívat k utváření a rozvíjení klíčových 

kompetencí žáků, tím i k naplňování jednotlivých priorit školy 

- při vzdělávání žáků respektovat osobnost dítěte (zdravotní postižení), uplatňovat 

individuální a profesionální přístup učitele 

- hodnotit žáky podle stanovených kritérií srozumitelných žákům i zákonným zástupcům 

- zabezpečit komplexní péči dítěte 

 

Oblast řízení školy a koncepce školy 
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- stanovenou koncepcí a profesionálním řízením školy přispívat k vytváření příjemných 

podmínek školy (klima) a spokojenosti pedagogů, Zákonných zástupců§ žáků a žáků 

- při dalším vzdělávání pedagogických pracovníků klást důraz na kvalitu a efektivnost 

vzdělávání 

- efektivně hospodařit s finančními prostředky vzhledem k zabezpečení kompenzačních 

a učebních pomůcek 

- evaluovat výukovou činnost v oblasti plánování a přípravy vyučovací hodiny, realizaci 

a řízení výukové jednotky, naplňování cíle výukové jednotky 

- týmovou prací učitelů vést k naplňování priority komplexnosti naší školy 

- otevřenou komunikací mezi pedagogy a zákonnými zástupci, vzájemným respektováním, 

možností zákonných zástupců žáků podílet se na životě školy, přispívat k naplnění 

společné filosofie 

  

Reprezentace a prezentace školy 

- sledovat, diskutovat, řešit reakce okolí na život školy 

- účastnit se akcí v oblasti kulturní, sportovní, dovednostních soutěží  

- pokračovat v propojení školy a veřejnosti (všechny tradiční akce školy, které jsou 

organizovány ve spolupráci s jiným objektem) 

- publikovat v regionálním tisku,  

- zakládat a prezentovat úspěchy žáků v prostorách školy 

 

Nástroje (formy) autoevaluace školy, časové rozvržení 

 

Oblast výchovy a vzdělávání 

- pravidelné řízené rozhovory pracovníků s vedením školy: brainstorming (průběžně)                    

Kdo?   Pedagogové – vedoucí pracovník – vedení školy 

- skupinové diskuse – tzv. pracovní dílny pedagogických pracovníků (průběžně) 

Kdo?   Pedagogičtí pracovníci školy 

- hospitační činnost (metody a formy práce učitele, naplňování KK, uplatňování 

individuálního přístupu, profesního přístupu učitele, IVP a dokumentace žáka) 

pozorování, písemný záznam, ústní pohovory s učitelem (průběžně) 

Kdo?  Zástupkyně ředitelky školy, vedoucí pracovník školy, vzájemné hospitace 

(průběžně) 

pozorování, rozhovory pedagogů 

Kdo?   Pedagogové školy 

- dotazníky pro rodiče (1 krát za 3 roky) 

Kdo?   Zákonní zástupci žáka  

- analýza  realizovaných projektových dnů (průběžně po realizaci projektu)  

rozhovory, písemný záznam 

Kdo?   Všichni zainteresovaní pedagogičtí pracovníci 

-  hospitační činnost - hodnocení žáků ve výuce podle stanovených kritérií a sebehodnocení 

žáka (průběžně) 

 pozorování, rozhovory se žáky, učitelem, analýza žákovských prací písemných, 

výtvarných, četnost hodnocení ve sdělníčcích, písemný záznam 

Kdo?  Zástupkyně ředitelky školy, vedoucí pracovník školy 

- vyhodnocení úspěšnosti profesionální orientace žáků (konec dubna) 

Kdo?  Výchovný poradce 

  

Oblast řízení školy a koncepce školy 

- autoevaluace učitelů formou rozhovoru ( 2 krát ročně) 

Kdo?   Vedoucí pracovník školy (seznámení vedení školy se závěry rozhovoru) 
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- pracovní semináře, skupiny: pedagogičtí pracovníci předávají poznatky z absolvovaných 

seminářů svým kolegům (průběžně) 

 Kdo?   Pedagogičtí pracovníci 

- kontrola efektivnosti využívání zakoupených kompenzačních a učebních pomůcek 

ve výchovně vzdělávacím procesu (průběžně) hospitace, pohovory s učiteli 

Kdo? Vedení školy 

- aktivní spolupráce školské rady s rodičovskou a širší veřejností (průběžně) 

aktivní pomoc rodičů a širší veřejnosti při přípravě, realizaci, sponzorském zajištění akcí 

školy 

Kdo?   Předseda školské rady, vedení školy, rodiče, pedagogičtí pracovníci  

- jednání s rodiči – vnější evaluace (průběžně), ústní, písemné záznamy 

Kdo?   Vedení školy  

- Výroční zpráva školy (červen) 

Kdo?  Tým pedagogických pracovníků, vedení školy 

 

Reprezentace a prezentace školy 

- pozorování, diskuse (průběžně) 

Kdo? Vedení školy, všichni pedagogové 

- ústní blahopřání, věcné upomínkové předměty, zveřejnění úspěchů v prostorách školy 

i v rámci propagace školy na veřejnosti (průběžně) 

Kdo? Vedení školy, pedagogové 

- vystoupení žáků na veřejnosti (průběžně) 

Kdo?  Zástupkyně ředitelky školy, pověření pracovníci 

- články v tisku 

Kdo?  Pedagogičtí pracovníci, zákonní zástupci žáků, široká veřejnost 

 

Kriteria 

- naplnění filosofie školy 

- spokojenost žáků, zákonných zástupců žáků, učitelů 

- ohlasy veřejnosti na život školy 

- hodnocení ČŠI 

- vyjádření školské rady 
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12. Slovníček základních pojmů používaných ve ŠVP 
 

alternativní a augmentativní formy komunikace – formy dorozumívání, které doplňují 

nebo nahrazují řeč trvale nebo dočasně 

 

autismus – vývojová pervazivní porucha, která se projevuje neschopností jedince navazovat 

sociální vztahy, komunikovat a absencí jeho představivosti, tyto příznaky bývají provázeny 

omezeným okruhem zájmů, neúčelným repetitivním (stále se opakujícím) chováním 

a bizarními rituály 

autoevaluace školy – slouží k systematickému plánovitému posuzování činnosti školy 

v různých oblastech (výchova a vzdělávání, ekonomická oblast, oblast řízení školy 

a koncepce školy, prezentace školy,…) 

evaluační činnosti – veškeré plánované a cílené aktivity školy směřující k ověřování, 

posuzování a hodnocení výsledků a změn ve všech činnostech školy, které jsou vymezeny 

ve ŠVP 

globální metoda čtení – metoda vzdělávání osob s poruchou analyticko - syntetické 

schopnosti čtení. Jde o alternativní formu čtení. Slova jsou fixovány na základě vizualizace 

a spojením s obrázky.  

klíčové kompetence – soubor vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých 

pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti. V etapě základního vzdělávání jsou 

za klíčové kompetence považovány: kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, 

kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální, kompetence občanské, 

kompetence pracovní. 

kompenzace – speciálně pedagogické metody a postupy, kterými se zlepšuje a zdokonaluje 

výkonnost jiných funkcí než funkce postižené 

očekávané výstupy – jsou ověřitelné, prakticky zaměřené, mají činnostní povahu a jsou 

využitelné v běžném životě. Vymezují úroveň, které by měli všichni žáci prostřednictvím 

učiva dosáhnout. Jsou stanoveny orientačně (nevázaně) na konci 3. ročníku (1. období) 

a závazně na konci 6. ročníku (2. období) a 9. ročníku. 

průřezová témata – obsahují aktuální témata problémů dnešního i budoucího světa, jsou 

povinnou součástí základního vzdělávání, pomáhají rozvíjet osobnost žáka v oblasti postojů 

a hodnot 

souběžné postižení více vadami – za souběžné postižení více vadami se považuje jedinec 

postižený současně dvěma nebo více na sobě kauzálně nezávislými druhy postižení, z nichž 

každé by jej vzhledem k hloubce a důsledkům opravňovalo k zařazení do školy pro příslušný 

typ postižení 

piktogramy – komunikační neverbální systém – zjednodušená zobrazení skutečnosti – 

předmětů, činností, vlastností  

podpůrná opatření - nezbytné úpravy ve vzdělávání a školských službách odpovídající 

zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí nebo jiným životním podmínkám žáka ( vyhláška 

č.27/2016 Sb.) 

reedukace – speciálně pedagogické metody a postupy, kterými se zdokonaluje výkonnost 

v oblasti postižené funkce 
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rehabilitace – (v pedagogickém smyslu) – speciálně pedagogické metody postupy, kterými se 

upravují společenské vztahy, obnovují narušené praktické schopnosti a dovednosti a možnosti 

seberealizace jedince s postižením 

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělávání ZŠ speciální – kutikulární dokument 

státní úrovně, který normativně stanoví obecný rámec vzdělávání v základní škole speciální. 

Je určen pro vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením, těžkým mentálním 

postižením a souběžným postižením více vadami 

speciálně pedagogické péče – výuka speciální péče pro daný typ postižení (logopedická 

péče, surdopedická péče, smyslová péče, zdravotní tělesná výchova, prostorová orientace, …) 

sebehodnocení žáků – je metoda, při které má žák možnost zhodnotit svoji práci (podíl, 

konkrétní realizaci, výsledek práce). Sebehodnocení je cestou pro dosažení lepších výsledků 

práce, má vést k větší aktivitě žáka, postupně k uvědomování si vlastních dílčích pokroků. 

Sebehodnocení žáka nenahrazuje hodnocení žáka učitelem. 

sociální čtení – metoda vzdělávání osob s těžkým mentálním postižením, je chápáno jako 

poznávání, interpretace a přiměřené reagování na zrakové znamení a symboly, piktogramy, 

slova a skupiny slov, aniž by byly využívány čtecí dovednosti 

školská rada – orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků a zletilým 

žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě 

školy, je schvalujícím orgánem ŠVP 

ŠVP Duhová pastelka 1. díl – školní vzdělávací program pro žáky se středně těžkým 

mentálním postižením a souběžným postižením více vad 

ŠVP Duhová pastelka 2. díl – školní vzdělávací program pro žáky s těžkým mentálním 

postižením a souběžným postižením více vad 

učební osnovy – část ŠVP, ve které je vzdělávací obsah jednotlivých vzdělávacích oborů 

členěn do vyučovacích předmětů v jednotlivých ročnících 1. a 2. stupně ZV 

učební plán – část ŠVP, která vymezuje na základě učebního plánu organizaci výuky 

na škole, obsahuje tabulaci s výčtem vyučovacích předmětů povinných, poznámky 

k organizaci a realizaci jednotlivých vyučovacích předmětů 

učivo – je začleněno do jednotlivých tematických okruhů jednotlivých vyučovacích 

předmětů, je chápáno jako prostředek pro dosažení očekávaných výstupů, vychází z RVP, na 

úrovni ŠVP je závazné 

výchovně vzdělávací strategie – promyšleně volené a řazené postupy, kterými chce škola 

cíleně směřovat k naplňování klíčových kompetencí 

žák se speciálními vzdělávacími potřebami - žák, který k naplnění svých vzdělávacích 

možností nebo k uplatnění nebo užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními 

potřebuje poskytnutí podpůrných opatření. 
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13. Seznam zkratek používaných v ŠVP 

 
CNS centrální nervová soustava 

DMO dětská mozková obrna 

DČD 
 

disponibilní časová dotace (využívá se k posílení hodin některých 

předmětů) 

žáci s PAS  žáci s poruchou autistického spektra 

IVP individuální vzdělávací plán 

KK  klíčové kompetence 

PT průřezová témata; jsou zastoupena ve vyučovacích předmětech na 1. i 2. 

stupni 

OSV Osobnostní a sociální výchova 

OSV 1 Rozvoj schopností poznávání 

OSV 2 Sebepoznání a sebepojetí 

OSV 3 Seberegulace a sebeorganizace 

OSV 4 Psychohygiena 

OSV 5  Poznávací schopnosti 

OSV 6   Mezilidské vztahy 

OSV 7 Komunikace 

OSV 8 Spolupráce a soutěživost 

OSV 9 Řešení problémů a rozhodovací schopnosti 

OSV 10 Hodnoty, postoje a praktická etika 

MV Multikulturní výchova 

MV1 Kulturní rozdíly 

MV2 Lidské vztahy 

MV 3 Etnický původ 

EV Environmentální výchova 

EV1 Ekosystémy 

EV 2 Základní podmínky života 

EV 3 Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

EV 4 Vztah člověka k prostředí 

ŠK   školní klub, pro žáky 2. stupně 

ŠD školní družina, pro žáky 1. stupně  

RVP ZŠS Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální, vydaný 

Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze v roce 2008, slouží jako 

podklad pro zpracování Školního vzdělávacího programu 

 

 

 

 

                                                 
 


