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Úvod

K vydání nového vzdělávacího programu jsme přistoupili na základě řady změn, které proběhly
od vydání verze 1.9.2015. Některé byly provedeny formou dodatků, takže se vzdělávací
program stával méně přehledným. V souvislosti se změnou složení žáků a rozšířením
speciálních vzdělávacích potřeb bylo třeba přistoupit k důkladné revizi stávajícího
vzdělávacího programu a přizpůsobit jeho obsah zejména v oblasti výchovných a vzdělávacích
strategií. Prioritou školy se stala zejména komunikace, což vedlo ke změnám v učebních
osnovách hlavně v oblasti Jazyková výchova.
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1.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
Školní vzdělávací program základní školy speciální
„VZÁJEMNOU PODPOROU VŠE ZVLÁDNEME“
Platnost vzdělávacího programu

od 1.9.2020

Č.j.: ZŠOT/0680/2020
Název školy
Adresa

Základní škola Otrokovice, Komenského
765 02 Otrokovice, Komenského 1855

Statutární orgán
- ředitelka školy
Zástupkyně statutárního orgánu
- zástupkyně ředitelky
Koordinátor ŠVP

Mgr. Pavlína Frdlíková
Mgr. Jana Šindelková
Mgr. Zuzana Fojtíková

Telefon
E-mail

mob. 734 280 873, 736 519 799
skola@zvsotr.cz

Zařazení do sítě
IČ
REDIZO
IZO
IDS

Zřizovatel
Prvotní zřizovací listina
Kontaktní osoba
Telefon
E-mail

24. 5. 1996
61716413
600 025 349
102 319 651
7z6uu6i

Zlínský kraj
č.j.: 287/2001 ze dne 13.6.200 s účinností od 1.4.2001
PhDr. Stanislav Minařík
Vedoucí odboru školství, mládeže a sportu
577 043 700
stanislav.minarik@kr-zlinsky.cz

ŠVP byl projednán na pedagogické radě dne 26.8.2020
Vyjádření Školské rady k ŠVP dne 27.8.2020

Razítko školy

Podpis ředitelky školy
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2.

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

2.1

Historie školy

Prvopočátky naší školy se začaly odvíjet od 1. září roku 1947. Prvních šest let představovala
elokovanou součást Zvláštní školy Zlín, a to v rozsahu dvou tříd. 1. září 1953 však došlo k
zásadní změně. K tomuto datu byla škola zřízena jako již samostatná instituce, a to v původní
budově obecní školy na náměstí 3. května v Otrokovicích. Naše škola zde nakonec působila
téměř čtyřicet let. V roce 1992 se však přestěhovala z již nevyhovujících prostor do nově
postaveného objektu v klidnějším, ale dobře přístupném místě, na adresu Komenského 1855.
Tento objekt užívá dodnes. V roce 1993 dále škola získala právní subjektivitu a stala se tak
příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Zlínský kraj. S vývojem společnosti a v
souladu s právními úpravami Školského zákona se název naší školy, během celé její dlouhé
existence, mnohokráte měnil a upravoval. Od roku 2016 aktuálně užívá název Základní škola
Otrokovice, Komenského.

2.2 Filosofie školy
Jsme školou, která zná svůj směr a cíl, kterého chce dosáhnout. Tímto cílem, ale zároveň i
prostředkem k jeho dosažení, je následujících pět principů. Z nich se pak odvíjí ucelená filosofie
školy, která provází naši každodenní pedagogickou činnost.
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2.3

Úplnost a velikost školy

Škola je plně organizovaná, poskytuje vzdělání od 1. do 9. ročníku pro žáky ZŠ, od 1. do 10.
ročníku pro žáky základní školy speciální (dále pak ZŠS) a dětem přípravného stupně ZŠS.
Celkovým počtem žáků se řadí mezi malé školy. Třídy jsou zpravidla složeny z žáků několika
ročníků. Zájmové vzdělávání zajišťuje školní družina. Do školského rejstříku MŠMT je
zařazena i školní jídelna s výdejnou.

2.4

Umístění a dostupnost školy

Základní škola Otrokovice, Komenského se nachází v okrajové části města, ve velmi klidné
lokalitě. Přesto je výhodou, že centrum města je relativně blízko, pěšky je vzdálené do deseti
minut. Díky nedalekým zastávkám je škola také dobře dostupná prostředky MHD i
meziměstskou autobusovou dopravou. Příjezdová komunikace s parkovištěm u školy navíc
umožňuje snadný přístup žákům s omezenou možností pohybu či imobilním.

2.5

Vybavení školy

2.5.1

Prostorové podmínky školy

Naše škola se nachází v poměrně prostorném oploceném areálu. Obklopuje ji zeleň, příjemné
prostředí osázené stromy, doplněné travnatými i okrasnými plochami. Ty jsou zčásti využívány
jako školní pozemek, kde žáci v rámci pracovních činností získávají praktické zkušenosti s
pěstováním rostlin a péčí o ně. Dále jsou v rámci relaxace využívány dětmi ze školní družiny
ke společným hrám a odpočinku na čerstvém vzduchu. Venkovní areál má své uplatnění rovněž
při pořádání příležitostných sportovních i společenských akcí školy.
Na pozemku školy se dále nachází nově zbudované dětské hřiště s velmi atraktivním
designovým ztvárněním a širokou škálou herních prvků. Hřiště má pro naše děti i žáky velký
význam. Je pro ně místem, kde se mohou plně rozvíjet. Poskytuje jim nové zážitky, radost z
pohybu, příležitost pro volnou hru, interakci s vrstevníky, podporuje jejich socializaci a v
neposlední řadě jim dává možnost efektivně a smysluplně trávit čas i mimo vnitřní prostory
školy. Dětské hřiště je možné využívat nejenom během výuky, která získává v tomto prostředí
zcela jiný rozměr, tedy hravou a nenásilnou formu, ale také v odpoledních hodinách v rámci
školní družiny. Jednotlivé herní prvky dětského hřiště, jako například moderní houpačka
hnízdo, slon se skluzavkou a prolézačkou, pískoviště, zemní trampolína a mnohé jiné, byly
pečlivě vybírány zejména s ohledem na jejich funkčnost, bezpečnost a tak, aby je mohli
využívat všichni naši žáci s nejrůznějším typem postižením, tedy i žáci se závažnými tělesnými
omezeními. Nesměli jsme opomenout i kvalitu dopadové plochy, ve které se skloubila
minimální údržba, vysoká životnost včetně splnění hygienických a požárních požadavků.
Samotná budova školy je třípodlažní a bezbariérová. Její stavební stav je vyhovující. Přesto
vedení školy průběžně usiluje o rekonstrukci a renovaci jejích vnitřních i vnějších prostor,
kterou v různých časových etapách postupně realizuje. Cílem je stavební stav školy a jejího
okolí stále zlepšovat. Zejména je záměrem modernizovat výukové prostory, a tím potažmo
zkvalitňovat samotný výchovně vzdělávací proces.
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Dispoziční řešení jednotlivých pater je po architektonické stránce velmi podobné. V přízemí se
nacházejí především prostory pro pracovní a pohybové aktivity žáků, včetně prostor pro
oddělení školní družiny, které mají navíc k dispozici speciální místnost vybavenou hrnčířským
kruhem, keramickou pecí a grafickým lisem. Dále je v přízemí situována školní jídelna s
výdejnou zabezpečující stravování pro žáky a zaměstnance školy, šatny, přístup ke zdvižné
plošině využívané imobilními žáky, technická místnost či zázemí správních zaměstnanců. Ve
druhém podlaží jsou zbudovány třídy určené pro žáky základní školy speciální a děti
přípravného stupně základní školy speciální. V odpoledních hodinách navíc tyto třídy využívají
další oddělení školní družiny. Zbylé prostory tohoto podlaží tvoří kanceláře vedení školy, ve
kterých sídlí ředitelka školy, zástupkyně ředitelky a účetní školy. Zázemí pro zaměstnance zde
také poskytuje sborovna, jejíž součástí je i nadstandardně vybavená pedagogická knihovna,
kterou pedagogičtí pracovníci běžně využívají k zápůjčce potřebné odborné literatury a
metodických materiálů. Ve třetím podlaží školy se pak nachází další třídy určené pro žáky
základní školy i základní školy speciální, včetně kabinetů pro pedagogické pracovníky. V době
přestávek mohou žáci na obou patrech budovy využívat chodby, které jsou vybaveny herními
zónami a žákovskou knihovnou. Za příznivého počasí je kromě toho žákům k dispozici částečně
krytá terasa, přístupná ze schodiště.
Vyjma běžných tříd se ve škole nachází celá řada specializovaných učeben a místností, jejichž
využití má pro vzdělávání žáků naší školy zcela mimořádný význam. Poskytují žákům odborné
zázemí, zkvalitňují jejich výuku, zabezpečují přípravu na budoucí praktický život a také
poskytují podmínky pro terapeutické působení. Tyto specializované prostory byly ve škole
postupně budovány v souladu se současnými speciálně pedagogickými trendy a filosofií naší
školy. Konkrétně se jedná o následující:
TĚLOCVIČNA
Tělocvičnu využíváme pro rozvoj pohybových schopností a dovedností našich žáků. Prostor
tělocvičny je dostatečně velký pro realizaci spontánně pohybových her nebo zdravotně
zaměřených činností, jako jsou koordinační, kompenzační i relaxační cvičení. Je také vhodně
uzpůsoben pro hraní míčových her, vytváření překážkových drah či realizaci jednoduchých
atletických aktivit. Místnost je vybavena základními tělocvičnými pomůckami a nářadím.
Učebnu však postupně vybavujeme i moderními pomůckami určenými pro všeobecný
pohybový rozvoj, ale i podporu senzorické integrace, jejíž posilování je zejména důležité pro
žáky s těžkým mentálním či motorickým postižením.
CVIČNÝ BYT
Tato specializovaná učebna, jejímž cílem je praktický nácvik sebeobslužných a každodenních
činností, je pro nás velmi důležitou. Rozvoj našich žáků v těchto činnostech vnímáme jako
jednu z priorit naší školy. Součástí cvičného bytu je jídelní kout, obývací pokoj, ložnice,
umývárna s prádelnou a předsíň. Žáci zde trénují praní, věšení a žehlení prádla, jeho skládání a
úklid do skříní. Prádlo třídí například podle druhu, počasí či barev. Dále pracují s obuví, kdy se
učí boty zapínat a zavazovat nebo rozpoznávat typ obuvi, jako je letní, zimní, domácí či
venkovní, a určit vhodnost jejich použití v konkrétních podmínkách a situacích. V ložnici žáci
trénují péči o ložní prádlo, a to převlékání a stlaní postele. Učí se zalévat a přesazovat květiny,
starat se o řezanou kytku ve váze. Důležitou součástí výuky je i péče o dítě, kdy využíváme
panenky. Trénujeme jejich mytí, přebalování a oblékání. Naprostým základem je však pro naše
žáky nácvik úklidových prací v domácnosti, jako je vysávání, vytírání, umývání nádobí nebo
utírání prachu. Učebna je vybavena velkým množstvím reálných předmětů denní potřeby, ale i
9

napodobenin či zmenšenin, aby mohli ve cvičném bytě pracovat žáci všech věkových skupin.
Všechny jmenované praktické činnosti vedou ke zlepšení hrubé a jemné motoriky, koordinace
pohybu a vizuomotoriky. Samozřejmostí je dodržování zásad vizualizace a konkretizace.
CVIČNÁ KUCHYŇ
Hned v sousedství cvičného bytu se nachází cvičná kuchyně. Tato místnost je vybavena dvěma
samostatnými kuchyňskými linkami, velkým stolem a množstvím reálných pomůcek. Zde
probíhá příprava různých typů pokrmů. Žáci se dle svých možností učí krájet, strouhat, míchat,
vařit a péct. Dále se zabýváme nácvikem servírování. I zde je samozřejmostí vizualizace a
konkretizace.
ŠKOLNÍ DÍLNY
Naše škola disponuje dvěma dílnami, z nichž první je určená svou vybaveností pro dovednostně
vyspělejší žáky a ta druhá pro děti a žáky, kteří teprve získávají potřebné pracovní návyky,
obratnost a manuální zručnost. Zatímco v první dílně se nachází reálná nářadí typu kladivo, pila
či svěrák, ve druhé dílně jsou převážně napodobeniny nářadí, například ze dřeva či plastu. Jsou
zde také pomůcky pro rozvoj hrubé a jemné motoriky, koordinace pohybu, ale i pomůcky pro
rozvoj smyslového vnímání. Během výuky zařazujeme i prvky ergoterapie. V obou dílnách žáci
pracují podle postupů a vizualizovaných pracovních schémat, které jsou přizpůsobeny jejich
úrovni porozumění.
SNOEZELEN
Tato, mezi žáky i učiteli velmi oblíbená, místnost je určena nejen k relaxaci, ale i výuce. Za
tímto účelem je snoezelen vhodně a účelně vybaven, a to například vodní postelí, polohovacími
pomůckami, podiem s vodním bublinkovým sloupcem a zrcadlovou stěnou, vibrační matrací,
optickými terapeutickými vlákny, zrcadlovou koulí, hvězdným nebem s baldachýnem, space
projektorem, data projektorem, notebookem, UV lampou, aromalampou, UV dotekovým
panelem a mnoha dalšími multisenzoriálními pomůckami.
HUDEBNA
Zde probíhá výuka hudební výchovy a prožitkové aktivity využívající prvky muzikoterapie.
Místnost je koncipována tak, aby vzbuzovala atmosféru přátelství, důvěry, bezpečí a hravosti.
Je vybavena velkým množstvím tradičních i etnických hudebních nástrojů pocházejících z
různých koutů světa. Základem je klasické piano, ale i bubínky různých velikostí, bubny
djembe, deštné hole, tibetské mísy, gong, chřestidla a samozřejmě i Orffův hudební
instrumentář. Při aktivní hře na tyto hudební nástroje využíváme k sezení koberec nebo taburety
vyrobené z banánových vláken. Prostor hudebny je vhodně uzpůsoben i na realizaci různých
hudebně pohybových, ale i relaxačních aktivit.
PRACOVNA LOGOPEDA
V těchto prostorách má své zázemí naše školní logopedka. Pravidelně zde probíhá ILP individuální logopedická péče s dětmi a žáky naší školy, včetně konzultací s pedagogickými
pracovníky a rodiči. Pracovna školní logopedky je útulně a vesele zařízena, aby se v ní žáci
cítili příjemně a přirozeně. Místnost je nadstandardně vybavena speciálními pomůckami,
počínaje logopedickým zrcadlem, pomůckami pro stimulaci orofaciálního systému, pro
podporu dýchání či realizaci alternativní a augmentativní komunikace, jako jsou například
komunikátory nebo komunikační knihy. Samozřejmě nechybí ani moderní informační a
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komunikační technologie, obrázkové materiály a knihy, pracovní listy, fotografie, názorné
předměty, hudební nástroje, logopedické kostky, hry, skládačky, pexesa či motivační hračky
pro naše nejmenší žáky.
POČÍTAČOVÁ UČEBNA
V této specializované učebně, která je vybavena dostatečným množstvím stolních počítačů a
tiskárnou, žáci získávají základy počítačové gramotnosti. Učí se například pracovat s
počítačovými programy, s emailovou schránkou či vyhledávat potřebné informace pomocí
internetu. Naší prioritou je, aby získané dovednosti byly pro žáky výhodou v praktickém životě
i při případném budoucím pracovním uplatnění. V počítačové učebně jsou k dispozici také
speciální pomůcky, jako klávesnice CLEVY či myš BIG TRACK, které při práci s počítačem
pomáhají zejména žákům s těžší formou mentálního či tělesného postižení.
PŘÍRODOVĚDNÁ UČEBNA
Přírodovědná učebna je svým vybavením účelně uzpůsobena výuce předmětů přírodovědného
charakteru, jako je přírodopis, fyzika a chemie. K prezentaci učiva zde využíváme zejména
interaktivní tabuli, ke které lze připojit vizualizér. Jedná se o zařízení snímající nejrůznější
texty, fotografie či obrázky, které následně promítá právě na plochu interaktivní tabule. Žáci
mají k dispozici také množství obrazového materiálu, didaktických pomůcek a moderní
informační technologie, které žákům umožňují co nejreálněji se seznámit s novými pojmy a
jevy. Získané vědomosti si pak mohou prakticky vyzkoušet a ověřit pomocí různých,
jednoduchých demonstračních pokusů. Naším cílem je, aby v přírodovědné učebně probíhala
výuka názorná, motivující, praktická a prožitková.

2.5.2

Materiální a technické podmínky školy

Naše škola je školou „rodinného typu“ s moderními, útulně zařízenými učebnami.
Uvědomujeme si, že děti a žáci tráví ve třídě velkou část dne a potřebují se zde cítit dobře a
komfortně. Proto usilujeme o vytvoření učebního prostředí, které je podnětné, motivující a
stimulující, a které poskytuje žákům stabilní zázemí.
Materiální podmínky jednotlivých tříd základní školy speciální jsou plně přizpůsobeny
potřebám žáků, což znamená, že jsou účelově a funkčně vybaveny. A to konkrétně školními
lavicemi a židlemi, učitelskými stoly, interaktivními tabulemi či televizory s dotekovou
obrazovkou, magnetickými tabulemi, nástěnkami, audio technikou a skříňkami jednak s
dostatečným úložným prostorem pro široké spektrum didaktických pomůcek a materiálů a také
množstvím skříněk šuplíkového typu pro podporu samostatnosti při práci s dětmi a žáky
s poruchou autistického spektra. Tyto pomůcky a materiály jsou pořizovány ve
specializovaných prodejnách anebo vyráběny učitelem žákům přímo na míru dle jejich
individuálních potřeb. Důležitou součástí vybavení tříd jsou také různé typy kompenzačních a
rehabilitačních pomůcek. V každé třídě se dále nachází zóny určené pro hru, odpočinek a
relaxaci žáků. Tyto zóny jsou prostorově vymezeny kobercem a doplněny například pohovkou,
závěsným křeslem, polohovacími vaky a polštáři, skříňkami a poličkami pro hračky, dětské
knihy, stavebnice či hry. Na celkové podobě třídy se záměrně podílí i sami žáci. Posilujeme tak
jejich estetické cítění, ale hlavně u nich podporujeme budování pozitivního vztahu k prostředí,
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jehož jsou nedílnou součástí. Jednotlivé třídy jsou proto vyzdobeny obrázky a výrobky žáků,
fotografiemi z činností třídy a akcí školy, společně vizualizovanými pravidly chování či
například společně tvořenými informačními nástěnkami ze života žáků. Každé dítě tak ve své
neboli v naší škole zanechává svůj viditelný a zcela jedinečný otisk.
Jednou z priorit naší školy je efektivní využívání moderních informačních a komunikačních
technologií, a to jak v rámci samotné výuky žáků a jejich komunikace, tak i při zajištění běžného
chodu instituce. Zaměstnanci školy mají k dispozici kopírku, barevnou i černobílou tiskárnu a
skener. Všechny kanceláře školy, třídy, oddělení družiny a kabinety jsou dále vybaveny
minimálně jedním počítačem nebo notebookem, které jsou vzájemně propojeny počítačovou
sítí. Žáci i pedagogičtí pracovníci mají možnost stálého přístupu k internetu. Škola dále vlastní
kvalitní fotoaparát umožňující i natáčení videí. Fotoaparát pedagogové využívají k
dokumentaci různých školních akcí a pokroků žáků ve výuce, včetně tvorby instruktážních
videí, které jsou inspirací či návodem pro práci rodičů s dětmi v domácím prostředí.
Materiální vybavení, pomůcky pro výuku i technické prostředky jsou průběžně doplňovány a
obměňovány dle nabídky trhu, pečlivého výběru pedagogů a finančních možností školy.

2.5.3

Hygienické a bezpečnostní podmínky školy

Všechny vnitřní i venkovní prostory školy splňují bezpečnostní i hygienické normy dle
platných předpisů týkajících se čistoty, teploty, vlhkosti vzduchu, osvětlení, hlučnosti a
bezpečného pohybu. Kontrola zařízení a vybavení školy z hlediska jejich bezpečnosti je
prováděna pravidelně. Ve škole je dodržován zákaz kouření, pití alkoholu a používání jiných
škodlivin.
Budova školy disponuje kvalitním hygienickým zázemím. Ve všech jejích podlažích se
nacházejí sociální zařízení pro zaměstnance i žáky školy, která jsou doplněna sprchami i
toaletami s bezbariérovým přístupem pro žáky imobilní včetně hygienické kabiny pro dívky.
Dodržování hygieny u žáků je základním prvkem nácviku sebeobslužných činností, který za
dohledu či různé míry podpory a pomoci pedagogických pracovníků probíhá pravidelně každý
den. V rámci psychohygieny naše škola dbá o střídání vhodné struktury pracovního a
odpočinkového režimu dle individuálních potřeb žáků, a to s dostatkem relaxace i aktivního
odpočinku. Pedagogičtí pracovníci dohlížejí u žáků i na dodržování vhodného stravovacího a
pitného režimu. Žáci si do školy nosí vlastní svačinky a pití. Během školní docházky mají navíc
možnost se stravovat ve školní jídelně s výdejnou formou odebírání obědů.
Na začátku školního roku jsou zákonní zástupci i žáci seznamováni se školním řádem a poučeni
o bezpečném chování. Poučení a připomínání bezpečnosti ovšem probíhá i během celého
školního roku, což je zaznamenáváno do třídních knih. V budově školy jsou v řádně označených
místnostech k dispozici lékárničky, které jsou vybaveny materiálem pro poskytnutí první
pomoci v případě úrazu. Školní úrazy jsou pečlivě zaznamenávány v Knize úrazů a povinností
pedagogických pracovníků je vždy informovat zákonné zástupce o nastalé situaci. Pedagogičtí
pracovníci jsou pravidelně proškolováni v oblasti poskytování první pomoci i BOZP. V rámci
bezpečnosti je ve škole pravidelně prováděn i nácvik evakuace.
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2.6

Charakteristika žáků

Školu navštěvují žáci z Otrokovic a spádových oblastí regionu. Ke vzdělávání jsou přijímány i
děti ze vzdálenějších míst.
Žáci se středně těžkým mentálním postižením se vzdělávají dle ŠVP vycházejícího z RVP ZŠS
Díl I – vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením. Pro žáky s těžkým mentálním
postižením a souběžným postižením více vadami je určen ŠVP vycházející z RVP ZŠS Díl II –
vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami.
Základní škola speciální poskytuje vzdělání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami,
vzdělávací program je určen žákům se středně těžkým a těžkým mentálním postižením,
souběžným postižením více vadami, žáky s poruchou autistického spektra. Toto rozpětí též
zahrnuje žáky s narušenou komunikační schopností rozličné závažnosti, různým stupněm
zrakového, sluchového a tělesného postižení, včetně imobilních. U některých žáků jsou k
základnímu postižení přidruženy problémy s chováním nebo poruchy chování různé intenzity.
Časté je také zdravotní oslabení respiračního, kardiovaskulárního, endokrinologického a
metabolického systému i nervových a neuropsychických funkcí.
Přijímání žáků probíhá prostřednictvím správního řízení. V souladu se zákonnými normami
výlučně na doporučení školského poradenského zařízení a na základě písemného souhlasu
zákonných zástupců. Po přijetí, jsou zákonní zástupci nových žáků informováni vedením školy
o individuálním setkání s třídním učitelem, které zpravidla probíhá v měsíci červnu, jehož
smyslem je vytvořit dítěti ideální podmínky pro přechod do školního prostředí a eliminovat tak
stresovou zátěž. Dalším důležitým aspektem schůzky je osobní komunikace, při které dochází
ke vzájemnému předávání nejdůležitějších a stěžejních informací mezi pedagogy a rodiči.
Zákonní zástupci jsou nejen seznámeni s prostředím školy, třídním učitelem, asistentem
pedagoga, vzdělávacím programem, základní organizací třídy, ale také školními pomůckami,
které žák bude ke vzdělávání v 1. ročníku potřebovat. Základní kostru sdělení tvoří otázky
vstupního dotazníku, který zákonní zástupci ještě před schůzkou obdrží a pokud možno i vyplní.
Veškeré poznatky získané o žákovi nám umožní zajistit co možná nejplynulejší a nejhladší
návaznost a přechod žáka z jeho původního prostředí do školy. Velkou měrou také přispějí ke
snížení vzniku možných komplikací v adaptačním období. Pedagog rovněž zákonným
zástupcům doporučí, jak mohou s dítětem do zahájení školní docházky pracovat v domácím
prostředí.

2.7

Charakteristika pedagogického sboru

Pedagogický sbor naší školy představuje tým odborníků s různým pracovním zařazením.
Počínaje ředitelkou školy a zástupkyní ředitelky, jsou jeho součástí jednotliví učitelé, asistentky
pedagoga, vedoucí vychovatelka, vychovatelky a školní logopedka. Někteří z pedagogických
pracovníků navíc plní funkci výchovného poradce, školního metodika prevence, metodika ICT
a koordinátora ŠVP. Pedagogický sbor je genderově nevyvážený, což však zcela odpovídá
současné feminizaci učitelské profese. Naopak z hlediska pedagogické praxe má sbor
zastoupení jak zkušených pedagogů, tak pracovníků středního a mladšího věku. Počet
pedagogických pracovníků pro aktuální školní rok se může měnit, tedy narůstat či klesat, a to
zejména v závislosti na aktuálním počtu žáků ve škole a na stupni i rozsahu jejich postižení. V
jednotlivých třídách základní školy speciální souběžně pracuje učitel a asistent pedagoga,
případně učitel a dva asistenti pedagoga.
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Náš pedagogický sbor je vzájemně provázanou skupinou, která aktivně a cíleně usiluje o
týmovou spolupráci, otevřenou komunikaci a zdravé pracovní i mezilidské vztahy. Podporuje
tak žádoucí vnitřní klima, které utváří školu v přirozené, příjemné a inspirativní prostředí, v
němž se cítí dobře nejenom žáci, ale i zaměstnanci školy. Škola tak staví na vlastním
přesvědčení, že dobré školní klima se pozitivně odráží na kvalitě pedagogické práce.
Pedagogičtí pracovníci se chovají a jednají profesionálním způsobem, tedy v souladu se
společenskými pravidly a pedagogickými zásadami a taktem. Usilují o vytváření partnerských
vztahů mezi školou a rodinou, profesionálně komunikují a spolupracují s odbornou veřejností,
zvláště pak se školskými poradenskými zařízeními. Pedagogové splňují odbornou kvalifikaci
danou školským zákonem. Průběžně se sebevzdělávají a aktivně přistupují k dalšímu
vzdělávání. Svoji kvalifikaci si neustále prohlubují například studiem na vysokých školách s
pedagogickým zaměřením nebo v rámci odborných kurzů a seminářů pořádaných
akreditovanými institucemi. Vedení školy často zprostředkovává vzdělávání pro celý
pedagogický sbor v prostorách školy. Stejně tak podporuje různá interní školení a vzájemné
náslechy, kde si pedagogičtí pracovníci předávají své zkušenosti a odborné znalosti navzájem.
Cílem je, aby pedagogové byli schopni kvalifikovaně zabezpečit výchovu a vzdělávání žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami, byli schopni nabídnout alternativní metody a postupy
vhodné k zařazení do výuky a pružně reagovat na nové trendy oboru speciální pedagogiky.

Školní poradenské pracoviště

2.8

Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) poskytuje komplexní poradenskou službu žákům,
jejich zákonným zástupcům a pedagogům. ŠPP se řídí vyhláškou o poskytování poradenských
služeb ve školách a školských poradenských zařízeních (vyhláška č. 72/2005 Sb., novelizovaná
vyhláškou č. 116/2011 Sb. a vyhláškou č.197/2017 Sb.).
Za poskytování služeb zodpovídá ředitelka školy, případně zástupkyně ředitelky školy.
Odbornou a metodickou podporu ŠPP poskytují školská poradenská zařízení (dále jen ŠPZ),
úzce spolupracujeme s OSPOD, organizacemi Za sklem o.s., Střediskem rané péče Educo Zlín
z.s., případně dalšími.
Nespornou výhodou poradenského pracoviště je okamžitá reakce na vznikající problémy žáků,
zákonných zástupců, ale i pedagogů. Vykonává preventivní, metodickou, koordinační a
poradenskou činnost v těchto základních oblastech:
•
•
•

vzdělávací – řešení vzdělávacích problémů, postupy, opatření;
výchovné – prevence a včasná intervence při řešení sociálně patologických jevů;
kariérové poradenství – poradenské služby v oblasti přípravy vstupu na trh práce.

PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ ŠPP
Vedoucí ŠPP:
•
•

zodpovídá za poskytování poradenských služeb ŠPP;
koordinuje činnost všech členů ŠPP a v případech hodných zřetele vstupuje do řešení z
některých níže uvedených záležitostí.

Výchovný poradce:
•

koordinuje činnost ŠPP, zajišťuje komunikaci se ŠPZ, OSPOD či jinými organizacemi;
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•
•
•
•
•
•
•
•

vede evidenci žáků a doporučení ŠPZ, zodpovídá za doručení zpráv o žácích v souladu
s předpisy vztahujícími se k ochraně osobních údajů;
informuje o změnách v doporučeních jednotlivých žáků – porady, rady;
pomáhá při vypracovávání různých dotazníků, plánů či dokumentů;
sleduje a konzultuje průběžná vyhodnocení PO a IVP s třídními učiteli a pracovníky
ŠPZ;
eviduje absence žáků, v případě nesrovnalostí spolupracuje se zákonnými zástupci,
ošetřujícím lékařem, OSPOD;
spolupracuje s pedagogy, žáky a jejich zákonnými zástupci, poskytuje poradenství v
rámci výukových obtíží žáků nebo výskytu problémového chování žáků, vede výchovné
komise, předkládá návrhy a postupy řešení;
je ochráncem práv žáka v prostředí školy;
vede potřebnou dokumentaci.

Kariérový poradce
•
•
•
•
•
•
•
•

zajišťuje poradenskou pomoc pro skupinu vycházejících žáků v rámci orientace a
rozhodování se o dalším vzdělávání a profesní orientaci;
zprostředkovává spolupráci s SPC profesní vyšetření vycházejících žáků;
zajišťuje informační akce ÚP Zlín;
zprostředkovává žákům informace o vzdělávací nabídce OU a SOU – Dny otevřených
dveří;
koordinuje náborové akce OU;
seznamuje s podmínkami přijímacího řízení;
poskytuje podporu zákonným zástupcům při vyplňování přihlášek na OU a SOU;
pomáhá při vyplňování zápisních lístků a případné orientaci na webových stránkách
středních škol – informace o přijetí.

Školní metodik prevence:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

spolupracuje s výchovným poradcem a třídními učiteli;
poskytuje žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům informace z oblasti
prevence sociálně-patologických jevů;
napomáhá vytvářet program prevence (začlenění cílů a témat) a napomáhá pedagogům
při začleňováním témat prevence do výuky;
nabízí zájemcům odborné a metodické materiály;
navrhuje opatření k odhalování rizik spojených s výskytem šikany, agresivity a
závislosti;
mapuje projevy sociálně – patologického chování mezi žáky a navrhuje způsob řešení;
zajišťuje a organizuje zážitkové akce a besedy s preventivní tématikou;
spolupracuje s krajským koordinátorem prevence a institucemi zajišťujícími odbornou
pomoc v oblasti prevence a zneužívání návykových látek;
sleduje absence žáků, v případě nesrovnalostí spolupracuje se zákonnými zástupci a
ošetřujícím lékařem;
spolupracuje s OSPOD v případech hodných zřetele.

Školní logoped:
•
•
•
•

je garantem pro komunikaci v naší škole;
rozšiřuje komunikační kompetence žáků a ve spolupráci s pedagogy a zákonnými
zástupci dětí;
žákům nastavuje funkční komunikaci;
pomáhá pedagogům nastavovat komunikační systém na úrovni třídy;
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•
•
•

•
•

pravidelně žákům poskytuje individuální logopedickou podporu;
komunikuje s rodiči a poskytuje jim logopedické poradenství;
s písemným souhlasem zákonných zástupců natáčí a předává jim instruktážní videa
podle aktuální potřeby;
sleduje nové trendy v oblasti logopedie, alternativní a augmentativní komunikace;
pravidelně proškoluje kolektiv pedagogů v oblasti komunikačních systémů.

Se ŠPP úzce spolupracují všichni pedagogičtí pracovníci školy, kteří pohotově reagují na
výchovné a výukové obtíže jednotlivých žáků ve třídě a nabízejí jim i jejich rodičům okamžitou
podporu.
Důležitou činností ŠPP je tvorba preventivního programu školy – Plán strategie prevence
rizikového chování, jehož součástí je Minimální preventivní program na daný školní rok.
Program klade důraz:
•
•
•
•

na vzájemnou informovanost, spolupráci a dodržování etického kodexu školních
poradenských pracovníků;
soustavné osvojování kompetencí žáků v oblasti zdravého životního stylu i prevence,
rozvíjení dovedností vedoucích k odmítání všech druhů rizikového chování a
nevhodných projevů (agresivita, šikana, kyberšikana);
vytvoření pozitivních vztahů v třídním kolektivu a příznivého sociálního klimatu ve
škole mezi žáky i mezi pedagogy a žáky;
pozitivní ovlivňování hodnotového systému žáků a výběr vhodných aktivit pro volný
čas.

Naplňování Minimálního preventivního programu podporuje:
•
•
•
•
•
•
•

zřízení žákovské schránky (možnost anonymní sdělení problému);
možnost osobního kontaktu s poradenskými pracovníky školy včetně vedení školy;
využití různých forem intervencí oborných pracovníků včetně diagnostických pobytů
(v odůvodněných případech);
zpracování a realizace individuálních plánů;
poskytování informačních a propagačních materiálů;
využití evaluačních projektů žákovských kolektivů a školy;
zprostředkování kontaktů na příslušné odborníky a instituce.

Další konkrétní činnosti realizované ŠPP:
•
•
•
•
•
•
•

konzultační hodiny výchovného poradce;
třídní schůzky;
individuální konzultace dle potřeby zákonných zástupců, školy či jiných institucí, a to
po předchozí domluvě;
výchovná komise pro řešení závažných výchovných problémů, zasedá dle potřeby,
účastní se příslušní pedagogičtí pracovníci školy a zákonní zástupci žáka, případně
zástupci dalších institucí, jednání řídí výchovný poradce a zástupce vedení školy;
exkurze – návštěvy OU a reálných pracovišť;
poradenské, prezentační akce pořádané jinými organizacemi, např. OU, burza středních
škol, Úřad práce Zlín.
tematické relace školního rozhlasu.

Veškerá dokumentace pracovníků ŠPP a záznamy o jejich činnostech je vedena v souladu s
předpisy o ochraně osobních údajů (GDPR).
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2.9

Aktivity školy

Součástí výchovně vzdělávacího procesu školy je i celá řada specifických aktivit a projektů,
které tento proces podporují, doplňují a zefektivňují. Jednotlivé aktivity jsou vybírány podle
věkových skupin žáka, s ohledem na jejich speciální vzdělávací potřeby, typ a stupeň postižení
včetně zdravotního stavu. Důležitým kritériem je dále náplň učiva a výchovně vzdělávací cíle.
Jejich výběr současně reaguje i na aktuální potřeby školy, vztahy ve školních kolektivech či
dění ve společnosti. Výčet této skupiny aktivit a projektů školy je proto velmi pestrý, široký,
ale současně i otevřený. Stále se obměňuje a doplňuje o nové možnosti. Konání všech aktivit je
podmíněno aktuální situací, jako například počasím a podmínkami školy a možnostmi žáků.

SPORTOVNÍ A POHYBOVÉ AKTIVITY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

sportovně poznávací dny
plavecký výcvik
kurz běžeckého lyžování
turnaje mezi školami (dle příležitosti, např. florbal)
plavecké setkání handicapovaných
účast na soutěžích a akcích pořádaných ČHSO
Mikulášské šipkování
Krajská olympiáda speciálních škol v atletice Uherské Hradiště
Zimní olympiáda speciálních škol Zlínského kraje v lyžování
T- Mobile běh
návštěva rodinného zábavného centra Papučárna v Otrokovicích
návštěva dětského lanového centra- Lanáček Otrokovice

AKTIVITY SPOJENÉ S DOPRAVNÍ VÝCHOVOU
•
•
•

poučení BESIP (zahajovací a příležitostné poučení žáků včetně praktického výcviku na
dopravně rizikových místech v okolí školy, resp. aktuálního pobytu)
lekce dopravní výchovy (dopravního hřiště Otrokovice)
Dětská policie (ve spolupráci s městem Otrokovice)

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKTIVITY
•
•
•
•
•
•
•
•
•

návštěva divadelních představení
návštěva koncertů
návštěva filmových představení
návštěva výstav
školní výstavy (celoškolní příležitostné prezentace výsledků práce žáků, případně
pedagogů, ostatních zaměstnanců či rodičů v prostorách školy)
prezentační výstavy pro veřejnost (příležitostné prezentace výsledků práce školy mimo
její prostory)
tematické školní soutěže (celoškolní, příležitostné, v rámci vyučování 1 dne nebo v
určitém období, například podle tradičních svátků dle ročních období, významných
výročí)
účast v mimoškolních soutěžích
účast na významných akcích ve městě a regionu
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•
•
•
•
•
•

vystoupení pro veřejnost (v MŠ, pro obyvatele Charitního domova Otrokovice apod.)
Mikulášská nadílka (akce pro školu v režii žáků vyšších ročníků)
Vánoční besídka
besídka ke Dni matek
slavnostní rozloučení s vycházejícími žáky (celoškolní za účasti všech žáků a
zaměstnanců, v posledním týdnu školního roku)
pravidelné zpravodajství ve školním rozhlasu (1 x týdně)

POZNÁVACÍ AKTIVITY
•
•
•
•
•
•
•

besedy na různá témata
využití žákovské knihovny
tematické vycházky do blízkého okolí
exkurze (skládka odpadů Otrokovice, výroba bioplynu, ZOO Zlín – Lešná, Mini ZOO
DDM Astra Zlín a další)
vlastivědné exkurze
škola v přírodě (dle aktuálních možností školy a žáků)
návštěva solné jeskyně

ŠKOLNÍ PROJEKTY
Výuku v naší škole v průběhu školního roku zpestřují školní projekty. Záměry projektů vychází
z aktuálních témat, ze zajímavých událostí nebo z důležitých výročí, které jsou pro naše žáky
poutavé a přínosné. Délka a obsah projektu se přizpůsobují tématu. Žáci, ale i pedagogové plní
zajímavé úkoly, s tématy se seznamují velmi podrobně. Snažíme se zapojovat všechny smysly,
projektová výuka je názorná a konkrétní. Měla by žáky motivovat a aktivovat. Některé projekty
probíhají pravidelně:
•
•
•
•
•
•

Drakiáda
Dýňování
Halloween
Vynášení Moreny – vítání jara
Recyklohraní (sběr papíru, elektrospotřebičů, baterií, účast na vyhlášených úkolech)
Ovoce a mléko do škol

VÝZNAMNÉ MEZINÁRODNÍ DNY A MĚSÍCE
Pravidelně si připomínáme mezinárodní dny a měsíce, které jsou pro nás významné. V těchto
dnech a měsících připravujeme pro žáky zajímavé aktivity a děláme osvětovou kampaň
k tématu. Jsou to:
•
•
•
•
•
•
•

Světový den Downova syndromu (21. 3.)
Světový den porozumění autismu (2. 4.)
Den země (22. 4.)
Mezinárodní den dětí (1. 6.)
Mezinárodní den jógy (21. 6.)
Měsíc alternativní a augmentativní komunikace (říjen)
Měsíc knihy (březen)
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2.10

Spolupráce školy s jinými subjekty

2.10.1

Spolupráce s rodiči

Spolupráce s rodiči patří mezi silné stránky školy. Stavíme na vzájemných vztazích a vzájemné
komunikaci. Naší dobrou zkušeností je, že kvalitní spolupráce zvyšuje aktivní přístup rodiny
ke vzdělávání svého dítěte, zabezpečuje větší shodu ve výchově a vzdělávání, zefektivňuje jeho
proces a podporuje pokroky žáka ve výuce. Snižuje také výskyt, potažmo projevy
problémového chování či zvyšuje celkovou motivovanost žáka.
Prioritou školy je vždy otevřenost vůči rodičům a snaha společně hledat a docílit optimálních
postupů při výchově a vzdělávání jejich dětí. Při spolupráci se zákonnými zástupci máme vždy
na paměti, že právě oni znají své dítě lépe než všichni ostatní a že to budou oni, kteří budou mít
na dítě klíčový vliv po mnoho dalších let. Komunikace s rodiči je založena na vzájemném
respektu a pochopení, kde má každý možnost otevřeně vyjádřit svůj názor. Naším
předpokladem je, že každý, kdo se aktivně zapojí do spolupráce se školou, vychází ze svých
vlastních zkušeností, a tudíž může přinést nové nápady a připomínky, které mohou být
vzájemně prospěšné.
Škola proto usiluje o vytvoření optimálních podmínek pro fungování partnerského vztahu s
rodiči svých žáků. Navazuje a pravidelně s nimi udržuje kontakt a nabízí jim rozmanité formy
spolupráce.
OSOBNÍ KONTAKT A SPOLUPRÁCE
•
•
•
•
•
•
•
•

první návštěva rodičů ve škole, vstupní rozhovor s pedagogem
osobní konzultace dle potřeb rodičů a pedagoga
třídní schůzky
telefonické rozhovory
poradenské a konzultační služby v rámci Školního poradenského pracoviště
společná participace na tvorbě individuálních vzdělávacích plánů žáků
návštěva pedagoga v rodině
instruktážní videa

PÍSEMNÉ FORMY KOMUNIKACE A SPOLUPRÁCE
•
•
•
•
•

žákovské knížky a deníčky
e-mailové služby a SMS zprávy
webové a facebookové stránky školy
informační nástěnka pro rodiče
letáky, příručky, bulletiny školy

ÚČAST RODIČŮ VE TŘÍDĚ A ŠKOLE
•
•
•
•
•
•

vzdělávací akce pro rodiče (semináře, besedy)
náhledy rodičů ve výuce
dny otevřených dveří
sponzoring a zprostředkovávání kontaktů
účast na akcích pořádaných pro rodiče (školní besídky, dílničkové dny)
pomoc při realizací akcí pořádaných pro žáky (školní projekty, výlety, sportovní akce)
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2.10.2

Školská rada

Od počátku školního roku 2005/2006 pracuje při škole školská rada, a to dle veškerých
náležitostí školského zákona (zákon č. 561/004 Sb.). Zřizovatelem školské rady je zřizovatel
školy, tedy Krajský úřad Zlínského kraje. Krajský úřad dále stanovuje počet jejích členů a
vydává její volební řád, na jehož základě ředitelka školy vyhlašuje termíny voleb. Školská rada
byla ustanovena jako tří členná. Skládá se ze zástupce zřizovatele, zástupce školy a zákonného
zástupce.
Školská rada je orgánem, který umožňuje svým členům podílet se na správě školy. Veškerá
rozhodování, týkající se vzdělávacími i organizačními záležitostmi školy, se uskutečňují v
rámci zasedání, které probíhají nejméně dvakrát ročně.
ŠKOLSKÁ RADA:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2.10.3

se vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému
uskutečňování,
schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny,
schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků,
podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
projednává návrh rozpočtu na další rok,
vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
podává podněty a oznámení ředitelce školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní
správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

Ostatní spolupráce

Jednou z priorit naší školy je, aby byla institucí otevřenou, tedy aktivně komunikující a
spolupracující. Vzájemné vztahy s odbornou veřejností, organizacemi a zařízeními různého
typu, úřady či médii, jsou zcela nezbytné pro naši práci. Věříme, že vzájemná spolupráce ji ve
svém důsledku zkvalitňuje, obohacuje či inspiruje v našem dalším směřování, jehož cílem je
vždy zájem a prospěch každého našeho žáka. Na druhou stranu také věříme, že i naše škola
může mnohé nabídnout druhým. Že i naše zkušenosti mohou být prospěšné jak pro odbornou,
tak i laickou veřejnost.
Následující výčet subjektů, se kterými škola vzájemně spolupracuje, proto nemá konečnou
podobu. Koncept spolupráce se stále vyvíjí.
ŠKOLSKÁ, PORADENSKÁ A VOLNOČASOVÁ ZAŘÍZENÍ
•
•
•
•
•
•
•

ZŠ zřízené dle §16 odst. 9 školského zákona
ZŠ a MŠ v regionu
střední školy regionu
školská poradenská zařízení
NPI ČR
DDM Sluníčko Otrokovice
ZUŠ v regionu
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ÚŘADY
•
•
•
•
•
•

zřizovatel, OŠMS KÚ Zlín
město Otrokovice a obce spádové oblasti (městské a obecní úřady a jejich orgány,
zvláště OSPOD)
Linka SOS Zlín
Policie městská a státní
Úřad práce Zlín
KHS Zlín

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ ORGANIZACE
•
•
•
•
•
•

Beseda Otrokovice
KKFB Zlín
FBM Zlín
Městské divadlo Zlín
ČHSO
MONOSKIZLIN, z. s.

NEZISKOVÉ ORGANIZACE
•
•
•
•

Charita Otrokovice
Středisko rané péče Educo Zlín z. s.
Za sklem o. s.
Naděje – pobočky Otrokovice a Zlín

UNIVERZITY
•
•
•

Masarykova univerzita Brno – Fakulta tělovýchovy a sportu
Univerzita Tomáše Bati Zlín
Univerzita Palackého Olomouc – FTK – Katedra Aplikovaných pohybových aktivit,
Pedagogická fakulta

MÉDIA
•
•

Otrokovické noviny
Městská televize Otrokovice

LÉKAŘI A DALŠÍ ODBORNÍCI
•
•

Dětští lékaři, odborní lékaři – psychiatři, neurologové a další
Kliničtí psychologové

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE
•

2.11

Zespól Szkól Specjanych nr 11 w Krakowie

GDPR

Kromě povinností stanovených školským zákonem je každý pedagogický pracovník povinen
ve smyslu evropského nařízení ke GDPR zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím data,
údaje, osobní údaje, citlivé osobní údaje, informace o zdravotním stavu, výsledky vyšetření
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poradenských zařízení dětí a žáků. Shromažďuje pouze nezbytné údaje a osobní údaje,
bezpečně je ukládá a chrání před neoprávněným přístupem. Výše zmíněné dokumenty
neposkytuje subjektům, které na ně nemají zákonný nárok. Nepotřebné dokumenty vyřazuje a
dále nezpracovává.

3.

CHARAKTERISTIKA ŠVP

3.1

Zaměření školy

Školní vzdělávací program pro ZŠS je vypracován pro žáky se středně těžkým a těžkým
mentálním postižením, se souběžným postižením více vadami a autismem. Motivační název
ŠVP „Vzájemnou podporou vše zvládneme“ vyjadřuje ochotu vzájemně spolu komunikovat a
spolupracovat, znamená ale i uznání, respekt či rovnost vůči svému protějšku. A přesně to je
cílem našeho ŠVP. Důraz klademe na komunikaci, popřípadě překonávání komunikačních
bariér, vzájemnou spolupráci, pomoc, respekt a vytváření takových podmínek, ve kterých bude
našim žákům příjemně a budou tak moci maximálně rozvinout svoje schopnosti a dovednosti.
Rozvíjíme u žáků vnímavost a citlivé vztahy k lidem, k okolnímu prostředí i k přírodě.
Základní škola speciální je desetiletá. První stupeň tvoří 1. – 6. ročník, druhý stupeň 7. – 10.
ročník. Součástí vzdělávání jsou nejrůznější podpůrná opatření. Jedná se především o využití
speciálních metod, postupů, forem a organizace výuky (např. snížení počtu žáků ve třídách,
uzpůsobení forem komunikace a zprostředkování informací), kompenzačních pomůcek a
speciálních učebnic a didaktických materiálů.
Výuka ve třídách probíhá individuální a skupinovou formou s individuálním přístupem
speciálního pedagoga společně s asistentem pedagoga. Spojení více ročníků a odlišná věková
skladba tříd umožňuje žákům přirozeně spolupracovat a komunikovat s vrstevníky různého
věku, podporuje jejich samostatnost, motivuje je k výkonu, ale současně žáky vede k zájmu
a pomoci druhým.
Ve výchovně vzdělávacím procesu navazujeme na výchovu v rodině, na předškolní vzdělávání
a respektujeme individuální odlišnosti žáka z hlediska sociálního, psychického a fyzického
vývoje. S ohledem na rozdílnost rozumových schopností žáků, přistupujeme ke každému
žákovi individuálně, respektujeme jeho možnosti a pozitivně hodnotíme každý pokrok a úspěch
v jeho rozvoji. Někteří žáci jsou vzděláváni dle individuálního vzdělávacího plánu (IVP) na
základě doporučení školského poradenského zařízení.
Cílem vzdělávacího programu ZŠS je vybavit žáky základními vědomostmi, dovednostmi a
návyky potřebnými k dosažení maximálně možné míry samostatnosti a sociální integrace podle
jejich fyzických a mentálních schopností. Většina našich žáků pokračuje ve vzdělávání na
střední škole studiem oboru Praktická škola jednoletá či Praktická škola dvouletá. Poté se žáci
mohou uplatnit v oblasti sociálních služeb, například na chráněném pracovním místě,
v sociálně terapeutických dílnách či denních stacionářích.
K naplňování cílů základního vzdělávání na úrovni vyučovacích předmětů slouží vhodně
stanovené výchovné a vzdělávací strategie vedoucí k získání klíčových kompetencí. Důraz
klademe zejména na rozvoj kompetencí pracovních, komunikativních a sociálních.

3.2

Výchovné a vzdělávací strategie
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Výchovné a vzdělávací strategie vycházejí z RVP ZŠS a představují souhrn záměrů,
konkrétních úkolů, činností, metod, prostředků a aktivit, které vedou k utváření a rozvíjení
klíčových kompetencí žáků školy. Prezentují také společné postupy uplatňované při výuce a
školních činnostech. Respektují speciální vzdělávací potřeby žáků i jejich osobnostní specifika,
odlišné metody práce i rozdílnou úroveň jejich rozumových schopností. Některé klíčové
kompetence jsou plněny pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.
V naší škole se snažíme adekvátně rozsahu a stupni postižení žáků uplatňovat následující
výchovné a vzdělávací strategie.
KLÍČOVÉ KOMPETNCE DÍL I
Kompetence k učení
Ovládá základy čtení, psaní a počítání a
využívá je ke svému vzdělávání.

Používá učebnice, učební materiály a učební
pomůcky.
Dodržuje návykové stereotypy učení, snaží
se o koncentraci na učení.
Chápe pochvalu jako motivaci k dalšímu
učení, má zájem o získávání 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.

Výchovné a vzdělávací strategie
Vedeme žáky k získání základů čtení, psaní
a počítání, dle potřeby využíváme různé
alternativní metody, věnujeme pozornost
čtení s porozuměním. Pracujeme s
názornými pomůckami, upevňujeme znalosti
v běžných situacích.
S ohledem na individuální možnosti žáků
zpracováváme individuální pracovní listy a
používáme všechny dostupné učební
pomůcky a učebnice.
Pomocí různých denních rituálů fixujeme u
žáků stereotypy učení, zkvalitňujeme u nich
schopnost koncentrovat se na práci.
Umožňujeme žákům realizovat vlastní
nápady, podněcujeme tvořivost a fantazii.
Klademe důraz na pozitivní motivaci.
Seznamujeme žáky s okolním světem a s
jeho fungováním. S podporou Sociálního a
pojmového čtení učíme pochopení běžných
symbolů a znaků.
Učíme žáky vyhledávat potřebné informace
z různých zdrojů, včetně internetu,
seznamujeme je s konkrétními symboly a
operacemi na PC využitelné v praxi.
Umožňujeme žákům využívat všechny
návyky, zkušenosti, znalosti a dovednosti v
běžném životě. Fixujeme v běžných denních
činnostech, společenských a sportovních
akcí.

Kompetence k řešení problémů

Výchovné a vzdělávací strategie
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Překonává problémy přiměřeně ke svým
možnostem.

Ve výuce navozujeme situace, ve kterých
učíme žáka překonávat problémy přiměřeně
svým možnostem.
Řeší známé a opakující se situace na základě Zadáváme úkoly, při kterých je žák aktivně
nápodoby a vlastních zkušeností.
zapojen a veden k osobní zodpovědnosti
řešení problémů.
Vnímá problémové situace a řeší je s
Vedeme žáky k rozboru problému, stanovení
pomocí naučených stereotypů i získaných
postupu řešení, a to na základě naučených
zkušeností.
stereotypů i získaných zkušeností.
Nenechá se při řešení problému odradit
Vhodnými aktivitami zvyšujeme
nezdarem.
sebevědomí žáků. Umožňujeme jim zažít
pocit radosti a uspokojení z nalezení řešení
problémových situací v praktickém životě.
Učíme je také přijímat důsledky svých
rozhodnutí a poučit se z nich.
Ví, na koho se může obrátit o pomoc při
Učíme žáka se nebát říci o pomoc a nebát se
řešení problémů.
problémů.

Kompetence komunikativní
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.

Výchovné a vzdělávací strategie
V maximální možné míře podporujeme žáky
v běžné verbální i neverbální komunikaci. U
žáků, kterým v důsledku postižení bylo
omezeno nebo zcela znemožněno aktivní
dorozumívání, využíváme AAK,
nastavujeme funkční komunikaci.
Zadáváme jednoznačné a srozumitelné
pokyny, které přizpůsobujeme
individuálním zvláštnostem žáků. Učíme
pozornému naslouchání a adekvátní reakci
na obsah sdělení.
Vedeme žáky k jednoduchému a
srozumitelnému vyjadřování svých pocitů,
prožitků a nálad – ústním či alternativním
způsobem.
Dle individuálních možností žáků je
seznamujeme s jednoduchými texty,
záznamy a obrazovými materiály.
Dle individuálních možností žáků je vedeme
ke zvládnutí nejjednodušší formy písemné
komunikace, popř. využíváme alternativní
způsoby.
Vhodným způsobem motivujeme žáky k
vyjadřování svých názorů a postojů. Učíme
je komunikovat s druhými lidmi přiměřeně
svým schopnostem.
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Využívá pro komunikaci běžné informační a
komunikační prostředky.
Využívá získané komunikativní dovednosti
k vytváření vztahů potřebných ke
společenské integraci.

Kompetence sociální a personální
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 udržuje vztahy s vrstevníky,
respektuje druhé lidi.
Rozpozná 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.

Kompetence občanské
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.

Využíváme různé komunikační a informační
technologie k procvičování základních
komunikačních dovedností.
Vedeme žáky k maximálnímu využití jejich
komunikativních dovedností v interakci s
druhou osobou. Učíme je vhodnému
chování, podporujeme přátelské vztahy a
komunikaci mezi všemi žáky i dospělými ve
třídě i mimo ni.

Výchovné a vzdělávací strategie
V každodenních rituálech fixujeme znalosti
týkající se rodinný, třídy i školy,
podporujeme dobré vztahy mezi žáky a
učiteli.
Pomocí vhodných aktivit učíme orientaci v
nejbližším okolí.
V každodenních rituálech žáky zapojujeme
do všech sociálních aktivit ve třídě i škole.
Vedeme žáky k upevňování základních
návyků společenského chování a
respektování předem dohodnutých pravidel.
Vytváříme přátelské prostředí, učíme je
respektu k druhým osobám, spolupráci a
vzájemné pomoci.
Modelovými situacemi je vedeme k
rozpoznání nevhodného a rizikového
chování. Učíme je k přejímání odpovědnosti
za své jednání.
Vhodnými přístupy upozorňujeme na
nebezpečí možného psychického a
fyzického zneužívání jeho osoby, učíme, jak
na ně reagovat.
Upevňujeme jejich sebedůvěru v neznámém
prostředí prostřednictvím nácviku jednání v
běžných situacích.

Výchovné a vzdělávací strategie
Vytváříme podmínky pro začlenění žáků v
pracovním životě a společnosti.
V konkrétních situacích žáky seznamujeme
se základními právy a povinnostmi. Učíme
je toleranci k druhým lidem.
Využíváním adekvátních metod upevňujeme
správné chování i sociální vztahy ve třídě a
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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.

Kompetence pracovní
Má osvojené hygienické návyky, zvládá
sebeobsluhu podle svých možnost.
Zvládá základní pracovní dovednosti,
operace a postupy při jednoduchých
pracovních činnostech.
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 výsledků své práce.

Dodržuje zásady bezpečnosti, ochrany
zdraví, hygieny práce a ochrany životního
prostředí při pracovních činnostech podle
naučených stereotypů.

škole, vedeme je ke společné tvorbě pravidel
a dbáme na jejich dodržování.
V rámci každodenních činností vytváříme
stereotypy v péči o zdraví, přírodu a životní
prostředí.
Vytváříme modelové situace, ve kterých
simulujeme možné krizové situace a
fixujeme u žáků modely správného chování.

Výchovné a vzdělávací strategie
Každodenním opakováním upevňujeme a
zdokonalujeme sebeobslužné návyky.
Utváříme základní manuální dovednosti při
manipulaci s předměty, různými materiály.
V každodenních situacích učíme postupy
jednoduchých pracovních činností.
Procvičené postupy pracovních činností
fixujeme, dle potřeby využíváme oporu o
obrazový materiál a návodné otázky.
Častým opakováním a předkládáním úkolů
respektující individuální zvláštnosti žáků
upevňujeme pracovní dovednosti, vhodnou
motivací vedeme žáky k dokončení
pracovního výkonu.
Učíme žáky vzájemné spolupráci, vedeme je
k respektování pravidel při práci v týmu,
navozujeme situace, ve kterých si uvědomují
svoji zodpovědnost za skupinovou práci.
Vyzdvihujeme kladné výsledky práce pro
zvýšení motivace žáků k dalším pracovním
výkonům. Výsledky žáků prezentujeme ve
škole i na veřejnosti.
V dodržování zásad bezpečnosti ochrany
zdraví při pracovních činnostech
vytváříme stereotypy chování.
Bezprostředně před zahájením pracovních
činností seznamujeme žáky se zásadami
bezpečnosti, užíváním běžných ochranných
pomůcek, dle potřeby vše vizualizujeme.
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KLÍČOVÉ KOMPETENCE DÍL II
Kompetence k učení
Kompetence žáka na konci základního
Výchovné a vzdělávací strategie
vzdělávání.
Žák podle svých individuálních možností a Učitel:
• používá optimální metody a přístupy ve
schopností:
• chápe aplikované metody a přístupy;
výuce;
• orientuje se v základních prostředcích
• na základě opakování a napodobování učí
alternativních komunikačních systémů,
žáky k osvojení základních prostředků AAK
aktivně je užívá;
a vede je k jejich aktivnímu používání;
• aktivně se zapojuje do her;
• k rozvíjení běžné komunikace zařazuje různé
• snaží se o řešení různých typů
hry a cvičení;
komunikačních situací;
• na reálných situacích připravuje žáky na
• poslouchá názory jiných a řídí se dle
řešení různých typů komunikačních situací;
pokynů;
• učí žáky poslouchat názory jiných a řídit se
• využívá nabyté znalosti v dalších předmětech podle pokynů blízkých osob;
ve škole i běžném životě;
• propojuje učivo, dává ho do souvislostí a
• uplatňuje získané zkušenosti v reálných klade důraz na mezipředmětové vztahy
situacích a na různých místech;
• vede žáka k ověření a použití naučených
• pracuje s názornými pomůckami;
dovedností v reálných situacích;
• chápe význam předmětů, obrázků, pojmů, • pracuje s názornými pomůckami;
symbolů a činností, přiřazuje a užívá je;
• dlouhodobým nácvikem učí žáky pochopit
• je samostatný;
význam předmětů, obrázků, pojmů, symbolů
• využívá učební materiál, plní jednoduché
a činností, vede je k přiřazování a užívání;
pracovní listy;
• usiluje o co největší samostatnost žáků;
• žáci se aktivně začleňují do výuky, jsou
• využívá učební materiál a pracovní listy;
schopní se koncentrovat při řízené práci;
• začleňuje žáky s oporou o různé rituály a
• rozvíjí schopnosti potřebné pro rozlišování
postupy co nejvíce do výuky, prodlužuje
některých slov a velkých tiskacích písmen
schopnost koncentrovat se na práci, fixuje
(A, I);
stereotypy učení;
• seznamuje se s jednoduchými texty –
• snaží se u žáků rozvíjet takové schopnosti,
využívá Sociální a Pojmové učení i prvky
pomocí kterých budou schopni rozlišit
Globální metody čtení;
některá slova i velká tiskací písmena (A, I);
• chápe pochvalu jako motivaci k dalšímu
• dle individuálních možností žáků je
učení.
seznamuje s jednoduchými texty – využívá
Sociální a Pojmové učení i prvky Globální
metody čtení;
• vhodnými prostředky motivuje žáka
k sebehodnocení a sebekontrole.
Kompetence k řešení problémů
Kompetence žáka na konci základního
Výchovné a vzdělávací strategie
vzdělávání.
Žák podle svých individuálních možností a Učitel:
• vede žáky k chápání a plnění jednoduchých
schopností:
• chápe a plní naše pokyny, zapojuje se do
pokynů a zapojování do denních činností;
denních činností;
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• řeší známé a opakující se situace na základě
nápodoby a vlastních zkušeností, je
samostatný;
• plní úkoly odpovídající jeho schopnostem;
• respektuje naše rozhodnutí;
• dodržuje sociální konvence, požádá o
pomoc, když potřebuje;
• orientuje se v okolním prostředí;
• orientuje se v časovém režimu dne;
• překonává pocity strachu z nových činností,
předmětů, prostředí a situací.

• vytváří podmínky pro řešení známých situací
na základě nápodoby a opakování, vede žáky
k samostatnosti;
• zadává úkoly, které odpovídají schopnostem
žáka;
• připravuje žáky na možné odmítnutí jeho
přání a požadavků;
• dbá na dodržování základních naučených
sociálních konvencí (pozdrav, poděkování),
vede žáky k požádání o pomoc;
• ve známém prostředí usiluje o to, aby se žák
samostatně pohyboval a orientoval se
v nejbližším okolí;
• učí žáky orientovat se v časovém sledu dne;
• vytváří podmínky pro překonávání pocitů
strachu z nových činností, předmětů,
prostředí a situací.

Kompetence komunikativní
Kompetence žáka na konci základního
vzdělávání.
Žák podle svých individuálních možností a
schopností:
• žák využívá vhodně nastavený komunikační
systém, který je funkční, a pracuje s různými
komunikačními pomůckami (komunikátory,
komunikační deníky, obrazový materiál);
• rozumí pokynům a adekvátně na ně reaguje;
• reaguje na oslovení;
• poznává spolužáky i osoby z nejbližšího
prostředí;
• vyjádří své pocity (souhlas/nesouhlas),
potřeby a náladu různým způsobem
(verbální, neverbální prostředky);
• umí pozdravit, poděkovat verbálním nebo
neverbálním způsobem;
• navazuje kontakt s druhými lidmi přiměřeně
jeho schopnostem;
• chápe a adekvátně reaguje na pokyny i
situace v blízkém okolí;
• udržuje přátelské vztahy ve třídě i mimo ni.

Výchovné a vzdělávací strategie
Učitel:
• v maximální možné míře podporuje žáky v
běžné verbální i neverbální komunikaci,
vede žáky k maximálnímu využití jejich
komunikativních dovedností, využívá různé
komunikační a informační technologie,
nastavuje funkční komunikaci;
• zadává jednoznačné a srozumitelné pokyny;
• nacvičuje adekvátní reakce na oslovení;
• vede žáky k zapamatování jmen spolužáků a
osob z nejbližšího prostředí;
• motivuje žáky k vyjadřování svých pocitů
(souhlas/nesouhlasu), potřeb a nálad
různými komunikačními prostředky;
• učí žáky sociálním konvencím - pozdravit,
poděkovat;
• učí žáky komunikovat s druhými lidmi
přiměřeně jejich schopnostem;
• učí žáky chápat a adekvátně reagovat na
jednoduché pokyny a situace v blízkém
okolí;
• podporuje přátelské vztahy a komunikaci ve
třídě i mimo ni.

28

Kompetence sociální a personální
Kompetence žáka na konci základního
vzdělávání.
Žák podle svých individuálních možností a
schopností:
• uvědomuje si svoji osobu, orientuje se
v tělesném schématu;
• zná členy své rodiny a osoby ze svého
nejbližšího okolí;
• rozlišuje osoby různého pohlaví (kluk/holka,
muž/žena, pán/paní);
• je samostatný, hlavně v oblasti sebeobsluhy
a hygieny;
• vyjádří své požadavky a potřeby různými
komunikačními prostředky;
• navazuje sociální kontakt a adekvátně se
dorozumívá s okolím;
• spolupracuje se svými učiteli a spolužáky,
dodržuje stanovená pravidla;
• chová se zdrženlivě k neznámým osobám;
• zapojuje se do života školy.

Výchovné a vzdělávací strategie
Učitel:
• motivuje žáky k poznání sebe sama a
orientaci v tělesném schématu;
• vede žáky k rozlišování členů své rodiny a
osob z nejbližšího okolí;
• učí žáky rozpoznávat spolužáky, pohlaví a
pojmy (kluk/holka, muž/žena, pán/paní);
• podporuje žáky v samostatnosti, a to hlavně
v oblasti sebeobsluhy a hygieny;
• rozvíjí u žáků schopnost vyjádřit své
požadavky a potřeby;
• zapojuje žáky do všech aktivit ve třídě i
škole, podněcuje je k aktivní komunikaci se
svým okolím;
• vede žáky k upevňování základních návyků
společenského chování a respektování
předem dohodnutých pravidel;
• upozorňuje na nebezpečí styku s cizími
osobami;
• zapojuje žáky do života školy.

Kompetence pracovní
Kompetence žáka na konci základního
Výchovné a vzdělávací strategie
vzdělávání.
Žák podle svých individuálních možností a Učitel:
• každodenním opakováním upevňuje a
schopností:
• zvládá nejjednodušší úkony sebeobsluhy a
zdokonaluje sebeobslužné a hygienické
základy osobní hygieny;
návyky, vede je k co největší samostatnosti;
• orientuje se v předmětech denní potřeby a • seznamuje žáky s předměty denní potřeby a
účelně s nimi manipuluje;
účelnou manipulací s nimi, zlepšuje u žáků
• rozlišuje předměty různé velikosti a tvarů,
úchopovou aktivitu;
uchopuje je a účelně s nimi manipuluje;
• každodenním nácvikem připravuje žáky k
• vnímá různé vlastnosti předmětů a materiálů; rozlišování předmětů podle různých kritérií;
• využívá jednoduché pracovní techniky a
• seznamuje žáky s vlastnostmi různých
postupy;
předmětů a materiálů;
• podílí se na jednoduchých praktických
• učí žáky jednoduchým pracovním postupům
činností, dokončí zadaný pracovní úkon;
a technikám;
• pozitivně přijímá pochvalu a úspěch;
• vede žáky ke zvládání jednoduchých
• respektuje pravidla při práci, s dohledem
praktických činností a vhodnou motivací
uklízí pracovní místo;
také k dokončování pracovních úkonů;
• dodržuje zásady bezpečnosti při práci,
• pozitivně hodnotí výkon žáka, vyzdvihuje
ochraňuje své zdraví.
snahu;
• vede žáka k respektování pravidel při práci a
úklidu pracovního místa;
29

• upevňuje dodržování zásad bezpečnosti při
práci, upozorňuje na ochranu svého zdraví.
K utváření a rozvíjení výchovných a vzdělávacích strategiích přizpůsobujeme vzdělávací
obsah, pedagogické metody a prostředky, organizační formy i vzdělávací činnosti. Využíváme
jak tradiční výukové metody (s určitými modifikacemi), tak metody alternativní (terapeutické
metody, různé koncepty a programy). Ve výuce navazujeme na ŠVP přípravného stupně
základní školy speciální, uplatňujeme vysoce individuální přístup, pracujeme s různými
didaktickými, reedukačními a kompenzačními pomůckami.

3.3

Souhrn metod využívaných v edukaci žáků se středně těžkým
a těžkým mentálním postižením

3.3.1

Pedagogické metody obecné

Z pedagogických metod tradičních využíváme metody slovní (vyprávění, vysvětlování,
rozhovor, práce s textem), názorně demonstrační (předvádění a pozorování, práce s obrazem),
dovednostně praktické (napodobování, manipulování, vytváření dovedností, produkční
metody), metody aktivizující (situační, didaktické hry), komplexní výukové metody (frontální
výuka, skupinová výuka, modifikovaná projektová výuka, individuální a individualizovaná
výuka, učení v životních situacích, televizní výuka, výuka podporovaná počítačem).

3.3.2

Speciálně pedagogické metody

Ze speciálně pedagogických metod klademe důraz především na alternativní a augmentativní
komunikaci (komunikace je prioritou naší školy, řídíme se heslem „bez komunikace není
edukace“), strukturované učení, globální čtení, sociální a pojmové učení. V rámci zahájení
výuky se velmi osvědčuje také zařazování ranního kruhu.
Alternativní a augmentativní komunikace (dále jen AAK)
„Bez komunikace není edukace“, to je heslo, kterým se řídíme. Komunikace je prioritou naší
školy. Systém AAK se snaží přechodně nebo trvale kompenzovat komunikaci osob se
závažným postižením řeči a komunikace. Alternativní komunikace nahrazuje mluvenou řeč,
augmentativní podporuje komunikaci žáků, u kterých je určitá verbální komunikace zachována,
ale není plně funkční.
V naší škole uplatňujeme různé systémy komunikace, a to jak bez pomůcek, s pomůckami či
tyto systém vzájemně kombinujeme. Volba závisí na edukačních i osobnostních specifikách
každého žáka. Při nácviku využíváme všech schopností žáka, snažíme se, aby způsob
dorozumívání byl co nejjednodušší, nejpřirozenější a pro žáka i jeho rodiče pochopitelný.
Pracujeme s principem totální komunikace. Při nastavování AAK je důležitým východiskem
dotazník, který je vyplněn rodiči žáka před nástupem do naší školy.
Totální komunikace
Tato metoda zastřešuje komunikaci v naší škole. Naši pedagogové a žáci využívají všechny
dostupné metody k tomu, aby byli schopni funkčně komunikovat se svým okolím.
Komunikační partneři si volí komunikační systém tak, aby pro ně v danou chvíli byl tím
nejvhodnějším.
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Výměnný obrázkový komunikační systém (dále jen VOKS)
Tato metoda je v naší škole velmi široce využívána. Metoda začíná výměnou kartičky za chtěný
předmět. Cílem je samostatná funkční komunikace. V pokročilých stádiích ji využíváme i k
popisování okolí a situací, čímž pomáháme aktivně k procesu vzdělávání. Nácvik probíhá v
běžném prostředí a v každodenní běžné komunikaci. Tyto kartičky postupně lepíme na
komunikační tabulky a ty pak vkládáme do komunikačního deníku. Metodu VOKS volíme
hlavně u dětí a žáků, kteří přichází do naší školy a ještě vůbec nechápou komunikaci jako
takovou. Nejčastěji ji využíváme u žáků s poruchou autistického spektra (PAS), ale osvědčuje
se také u osob s Downovým syndromem, tělesným a kombinovaným postižením.
Znak do řeči
Využívá pohyb rukou, mimiku i řeč celého těla. Důležitý je verbální doprovod a rytmizace slov,
aby žák vnímal slovo jako součást znaku. Vycházíme z pravidla: „Pokud chceme, aby žák
mluvil, musíme na něj mluvit. Pokud chceme, aby žák používal v běžné komunikaci znak,
musíme na něj také my aktivně znakovat“. Znak v komunikaci je pro nás komunikačním
prostředkem, který máme stále při sobě a můžeme jej my i naši žáci rychle použít. Tato metoda
je určena žákům s Downovým syndromem, mentálním postižením, s těžkými poruchami vývoje
řeči, poruchou autistického spektra či s tělesným postižením, samozřejmě vždy upravené
potřebám žáka.
Komunikační tabulky a knihy
V těchto tabulkách sestavujeme symboly dle potřeb jednotlivých žáků. Tyto tabulky jsou
přizpůsobeny individuálním potřebám žáka (velikost, rozložení v prostoru, barevný kontrast).
Vybraný symbol pak žák ukazuje prstem, pěstí, pohledem, světlem paprsku, pohybem hlavy,
vždy dle motorických možností. Tabulky se poté postupně vkládají do komunikační knihy. Tato
komunikace je v počátečních fázích pro žáka velmi atraktivní, volíme oblíbená témata.
Sémantické slovníky
Jsou to většinou komunikační tabulky spojené do knihy (deníku), které jsou rozděleny podle
témat. Žák se v nich učí orientovat, vyhledávat dle instrukcí, odpovídat na různou úroveň
otázek. Dle možností žák vysloví slovo, zrytmizuje po slabikách, vytvoří slovo zvukomalebné,
napodobí znakem či pojem vyhledá ve své komunikační knize. U žáka se tak nenásilnou formou
rozvíjí porozumění řeči a rozšiřuje se slovní zásoba. Jedná se o pomůcku, která je určena jak
pro žáky, kteří verbálně nekomunikují, tak i pro žáky, u nichž se verbální komunikace rozvíjí a
je funkční.
Vyhledávání zrakem a pohybem hlavy
V této metodě dáváme žákovi na výběr ze dvou a více možností, kdy využíváme ruce nebo
speciální komunikační rám. Můžeme nabízet konkrétní předmět, zástupný předmět, fotku či
obrázek. Dle schopností a možností žáka můžeme rozšiřovat počet nabízených předmětů či
obrázků, ze kterých si žák vybírá, popřípadě odpovídá na otázky. Tuto metodu uplatňujeme u
žáků s těžkým tělesným postižením, u kterých nepřichází v úvahu využít jinou metodu
komunikace.
Komunikátory Go Talk, Big Mack, Little Mac (technické pomůcky s hlasovým výstupem):
Big Mac a Step by Step – podle konkrétního typu komunikátoru nahrajeme jeden či více různě
dlouhých vzkazů. Při práci je možné využívat jeden či více komunikátorů. Pro větší názornost
je možné každý spínač označit obrázkem či fotografií. Nahráváme zde oblíbenou písničku,
31

básničku či vzkaz, výběr z pomůcek a odpovědí ANO/NE. Žák se tak může zapojit do
konverzace.
Komunikátory Go Talk – tabulkový komunikátor je tvořen dotykovou tabulkou, která je
rozdělena na určitý počet čtvercových polí (4, 9 nebo 20 dle typu). Do těchto polí si
připravujeme tabulky individuálně dle potřeb žáka, popřípadě třídy. Pro každé čtvercové pole
je možné jednoduše zaznamenat jakýkoli vzkaz či zvuk.
Technické pomůcky
V současné době již běžně využíváme ke komunikaci moderní technologie jako je tablet či
počítač. Komunikace s počítači a dotykovými technologiemi je pro žáky velmi motivační.
Tablet a iPad – tato zařízení je možné používat i jako pomůcku pro alternativní komunikaci,
kdy správně zvolená aplikace plní funkci komunikační knihy. Mezi aplikacemi pro komunikaci
se nám osvědčili SPEECH MATE či SYMBOTALK na tabletech s operačním systémem
Android. Na přístrojích typu iPad pracujeme například s aplikacemi GRID 3 či SYMBOTALK.
Dále dotyková zařízení využíváme k rozvoji slovní zásoby, porozumění řeči, větné stavby a
dalších.
Počítač s dotykovou obrazovkou – zde pracujeme s PC programy, které nabízí komunikační
platformu, například program GRID 3. Nalezneme zde komunikační tabulky, které si
nastavujeme dle potřeb jednotlivých žáků. Program je velmi variabilní a vhodný pro žáky s
různým stupněm mentálního postižení. Součástí tohoto programu jsou také různé typy her, se
kterými atraktivní formou rozvíjíme sluchové a zrakové vnímání, jemnou motoriku a
koordinaci pohybu, porozumění řeči, slovní zásobu a mnohé další.
PC programy Boardmaker, SymWriter:
Boardmaker – tento PC program se nám osvědčil jako nástroj ke zhotovování a tisku
komunikačních tabulek, různých pracovních listů a dalších pomůcek. Jedná se asi o
nejrozšířenější a nejpoužívanější program v oblasti alternativní komunikace na světě.
SymWriter – funguje jako jednoduchý textový editor, v němž se při psaní textu automaticky
objevují symboly. Ty se zobrazí rovnou nad psané slovo v textu. V programu vytváříme
pracovní materiály pro žáky, kteří špatně rozumí mluvené nebo psané řeči.

Strukturované učení
Strukturované učení představuje nejefektivnější způsob práce se žáky s poruchou autistického
spektra. Na naší škole však s úspěchem tuto metodu a způsob komunikace uplatňujeme i u
ostatních žáků, pro které je, dle zhodnocení učitelů či doporučení školského poradenského
zařízení (SPC), žádoucí a přínosná. Strukturované učení proto dle potřeby aplikujeme u žáků
ve všech jednotlivých vzdělávacích programech školy, všech věkových kategorií, různých typů
i stupňů postižení.
Základními principy strukturovaného učení jsou individuální přístup, strukturalizace,
vizualizace a motivace.
Individuální přístup předznamenává, že akceptujeme zvláštnosti žáka a přizpůsobujeme se jeho
specifikům. Umožňujeme žákovi funkčně komunikovat a vstřebávat nové informace, čímž
potažmo snižujeme jeho stresovou zátěž a redukujeme případné problémy v chování, které
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často pramení ze vzájemného nepochopení. Základními kameny tohoto přístupu proto je
hledání a vytváření vhodného systému komunikace žáka, což může být mluvené slovo,
konkrétní předměty, fotografie, piktogramy, komunikační deník a podobně, včetně přípravy
optimálního pracovního místa, struktury prostředí, času a činností, které žákovi nejlépe
vyhovují.
Strukturalizací vnášíme jasná pravidla do práce. Místo nejistoty a zmatku nastoupí logičnost,
řád, pocit jistoty a bezpečí. Žákovi tak umožňujeme komunikovat, plnit úkoly, učit se a lépe
snášet změny. Vizualizací neboli zviditelněním zase umožňujeme žákům snadnější orientaci v
prostoru, čase a činnostech. Informace zprostředkované vizuálně jsou snáze pochopitelné, čímž
pomáhají objasnit verbální sdělení. Strukturu a vizuální podporu od sebe nelze oddělit, vždy se
vzájemně doplňují a ovlivňují.


Struktura prostředí umožňuje žákům předvídat plnění konkrétních činností. Pro
jednotlivé činnosti vymezujeme určitý prostor, jako je například školní lavice, jídelní
stůl, prostor pro relaxaci, pro hru nebo hygienu, který navíc pro žáka vizuálně
označujeme, ať už barevně, trojrozměrnými předměty, fotografiemi, obrázky,
piktogramy či slovy. Struktura prostředí také napomáhá žákům i při běžném pohybu, a
to například s využitím tranzitních karet.



Dále rozlišujeme strukturu času čili denní režim. Ten umožňuje žákům orientaci v
jednotlivých částech dne, čímž je cíleně připravujeme na změny v práci. Podoba
denního režimu může být vertikální, kdy je umístěn na svislou plochu, jako je lišta nebo
koberec na stěně. V takovém případě postupujeme shora dolů. Nebo horizontální, kdy
je denní režim organizován na ploše vodorovné, nejčastěji na školní lavici. Tehdy
postupujeme zleva doprava. Každý žák má svůj denní režim označený fotografií. Denní
režim může být trojrozměrný, sestavený z předmětů, reálií nebo obrazový, sestavený z
fotografií, obrázků, piktogramů či slov. Podstatou struktury času je, že si na počátku
dané činnosti žák sejme symbol z denního režimu a přichází s ním na místo, kde bude
danou činnost vykonávat. Po dokončení úkolu pak žák odkládá symbol do krabičky.



V rámci výuky také využíváme strukturu a vizualizaci činností. Ta spočívá ve
strukturovaném uspořádání úkolu. Žák tak získává jasné instrukce, jakým způsobem
bude pracovat a daný úkol naplňovat. Příkladem struktury činností je pak krabicový
sytém či systém pracovních boxů, kterým rozvíjíme samostatnost žáků. Žák si dle
vizualizovaných pokynů sám bere jednotlivé pracovní úkoly z předem připravených
pracovních boxů, které následně plní. Pedagogové navíc pro žáky vytváří osvědčené
strukturované pracovní listy, a to pomocí počítačového programu SymWriter. Ten
umožňuje sestavit z široké nabídky symbolů zadání úkolu, které je pro žáka čitelné a
podle kterého může samostatně pracovat. Tím se významně rozvíjí jeho pracovní
kompetence.



Samostatnou kapitolou struktury činností jsou i tzv. procesuální schémata, kterými u
žáků pomáháme budovat základní návyky pracovní, hygienické, ale i návyky týkající
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se stravování či oblékání. Procesuální schémata vytváříme na předmětové úrovni, kdy
například při nácviku oblékání naskládáme jednotlivé kusy oblečení zleva doprava nebo
pod sebe, a to dle pořadí oblékání. Nebo je vytváříme na plošné úrovni, což znamená,
že jsou schémata sestavena z fotografií, obrázků či piktogramů. Ty následně situujeme
přímo na místě dané činnosti, jako například procesuální schéma mytí rukou nad
umyvadlem. Procesuální schémata také často zařazujeme i do komunikačních deníků.
Žáci si pak schéma činností odnáší na místo, kde budou dále pracovat.
Motivace, tedy poslední jmenovaný princip strukturovaného učení, představuje vhodně
zvolený způsob odměňování, kterým se snažíme u žáků posílit sociálně i komunikačně
přiměřené chování a také principy a zákonitosti strukturovaného učení. I při motivaci
využíváme tolik potřebnou strukturalizaci a odměnu dětem předem vizualizujeme. A to tím, že
obrázek odměny na pracovním rozvrhu umístíme za požadovaný úkol. Poskytování odměn za
žádoucí chování vede k jeho trvalému zlepšení. Pokud má být odměna co nejúčinnější, musí
následovat hned po splnění požadovaného úkolu. Způsob odměňování je u každého žáka
individuální, vždy vycházíme z toho, co má konkrétní žák rád. Odměnou tak může být oblíbené
jídlo, podávané v malém množství, oblíbená hračka, činnost, ale i sociální odměna, ve formě
uznání a pochvaly ze strany pedagoga.

Ranní kruh
Školní den pro naše žáky zpravidla nezačíná ve školních lavicích. Naopak žáci společně se
svými učiteli a asistenty pedagoga usednou na koberec do kruhu, kde se přivítají a zahájí
vyučování. Tento ranní rituál představuje jednu ze stěžejních metod aplikovaných v naší škole,
metodu ranního kruhu. Naší dobrou zkušeností je, že významně pomáhá pedagogům budovat
bezpečné a důvěryhodné prostředí ve škole či jednoznačně posiluje soudržnost skupiny a
kultivuje vztahy mezi žáky, kdy je efektivním nástrojem pro posilování žádoucího chování a
respektování vnitřních pravidel třídy. Tato metoda je také pro pedagoga ideálním způsobem,
jak se na děti naladit a zjistit momentální atmosféru ve skupině. Jinými slovy, je účinným
nástrojem pedagogické diagnostiky. V ranním kruhu se dále žáci mohou dozvědět, co je
například dnešní den čeká, co se dnes mohou naučit, co nového mohou zažít. Ranním kruhem
tedy žáky vhodně motivujeme k další výchovně vzdělávací činnosti.
Celkově tato metoda úspěšně směřuje k osobnostně sociálnímu rozvoji žáků, k rozvoji celé řady
jejich kompetencí. Největší přínos ranního kruhu ovšem pedagogové naší školy spatřují v
posilování komunikativních kompetencí žáků, a to s potřebnou mírou opory o AAK systémy,
která je pro každou třídu zcela individuální. Během vzájemné komunikace, při společném
sdílení zážitků a pocitů, využívají AAK systémy nejenom žáci, ale samozřejmě i všichni
pedagogičtí pracovníci, kteří jsou pro žáky komunikačním vzorem. Například se uplatňují
zážitkové deníky, komunikační deníky a metoda VOKS, sémantické deníky, znak do řeči,
komunikátory GoTalk, tablety s komunikačním programem Speechmate a celá řada dalších
systémů souběžně. Zcela zásadní podmínkou úspěšnosti metody ranního kruhu je, že
představuje pravidelnou součást života a dění ve třídě. V takovém případě tato metoda vnáší do
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života třídy jedinečnou a neopakovatelnou dimenzi, kterou je zejména budování důvěry,
zprostředkovávání komunikačních příležitostí a zážitek partnerství s druhými.

Globální čtení
Vzhledem k současnému vývoji situace na škole a předpokládaného trendu i v budoucnu, kdy
významně narůstá podíl žáků základní školy speciální, kteří dlouhodobě selhávají v osvojení
analyticko-syntetické metody čtení, žáků s těžším stupněm mentálního postižení, s autismem a
žáků se závažným postižením řeči, včetně žáků nonverbálních, využívají učitelé ve
vzdělávacím oboru Čtení převážně metodu Globálního čtení. Globální metodou těmto žákům
nabízíme alternativu, která plně rozvíjí jejich čtenářské dovednosti a schopnost čtení s
porozuměním, včetně kompetencí komunikačních.
Základem Globální metody čtení je postup od celku k jednotlivým částem, tedy od celého slova
k jednotlivým hláskám. U globálního čtení si žák nejprve osvojuje slovo, které vidí jako určitý
obraz. Tato metoda tak dává žákovi možnost číst okamžitě celá slova a vnímat jeho konkrétní
význam, čímž ho výrazně motivuje ke čtení.
Výuka globálního čtení probíhá dle dané metodiky. Její jednotlivé kroky na sebe vzájemně
navazují a přirozeně respektují postupné zvyšování náročnosti jednotlivých etap na myšlenkové
procesy žáků. Samotná témata, tedy osvojovaná slovní zásoba globálního čtení, již vychází z
individuálních možností a schopností žáka. Při jejich výběru zohledňujeme věk žáka, stupeň a
typ jeho postižení, včetně jeho individuálních potřeb a zájmů. Dalším zásadním kritériem, podle
kterého učitel volí témata osvojovaných slov, je jejich praktická využitelnost v běžném životě
žáka. Naším cílem je posílení jeho samostatnosti a nezávislosti na druhých a usnadnění
orientace ve společnosti.
Metoda globálního čtení je rozčleněna do tří etap:
Etapa přípravná, jejíž význam je zcela klíčový. Úspěch Globální metody totiž přímo závisí na
úrovni zrakového a sluchového vnímání. Zda a jak je žák schopen vyhledat konkrétní předměty
dle pokynů, jak zvládne jejich identifikaci, do jaké míry je zdatný ve sluchové diferenciaci,
analýze a syntéze, prostorové orientaci či na jaké úrovni se nachází jeho komunikační
schopnosti. V rámci této etapy tedy cíleně a metodicky rozvíjíme zrakové a sluchové vnímání.
Etapa vlastního čtení, ve které se žáci učí nejprve pracovat s danými pojmy. Je důležité, aby
plně rozuměli jejich významu. Následně pak již pracují s obrázky a textem. Žáci jednotlivé
obrázky poznávají, rozlišují, určují a pojmenovávají, a to verbálně či prostřednictvím AAK
systémů. Dále přiřazují obrázky s textem k obrázkům bez textu, slova k obrázkům s textem,
slova k obrázkům bez textu, a nakonec již pracují se samotnými slovy. V této fázi učitel
každému žákovi vytváří jeho individuální čítanku. Cíleným opakováním a procvičováním si
žák zapamatuje obrazy tištěných slov, takže rozumí textu, aniž by znal jednotlivá písmena.
Čtení slov opět probíhá verbálně nebo s pomocí AAK systémů, a to vždy dle individuálních
komunikačních možností žáka. To, že je žák nonverbální, neznamená, že se nemůže naučit číst.
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Etapa dalšího čtení a procvičování, během níž žáci již vytváří z osvojených slov jednoduché
věty, které následně čtou. Nejvyšším stupněm, kterého pak může žák v rámci Globální metody
dosáhnout, je fáze písmenkování. Její podstatou je, že se žák učí rozkládat a skládat slovo na
jednotlivá písmena. Zvládnutí této fáze může indikovat, že lze u žáka v budoucnu předpokládat
přechod na náročnější metodu čtení, jako je například metoda genetická či analytickosyntetická.
Při nácviku globálního čtení využíváme jako základ učebnici První čtení. Ale také se nám
osvědčuje vytváření obrázkových kartiček a individuálních pracovních listů pomocí
počítačových programů jako je Boardmaker a SymWriter, který navíc umožňuje kombinovat
na jednom čtecím řádku fotografie, symboly, slova či slabiky. Při výběru a tvorbě výukových
materiálů vždy záleží na individuálních možnostech a preferencích žáka. Při nácviku čtení se
nám osvědčuje využívat nejenom rozmanité pomůcky a pracovní listy, ale i informační a
komunikační digitální technologie, jako je například aplikace Bitsboard. Uvědomujeme si, jak
je nezbytné stále měnit způsoby a prostředky práce tak, aby čtení bylo pro žáky stále motivující
a přitažlivé, a aby zažívali čtenářský úspěch a růst.

Sociální a pojmové učení
Podstatou sociálního a pojmového učení (čtení) je naučit žáky orientaci v běžném životě a
nejbližším okolí, aniž by využívali čtecí dovednosti. Učíme je chápat symboly, piktogramy,
obrázky, slova a skupiny slov, které se objevují v okolním prostředí. Zaměřujeme se na to, co
je pro ně funkční a má význam, co jim napomáhá uspokojovat potřeby a přispívá k jejich
zapojení do běžného života. Z toho důvodu klademe důraz na výběr vhodných souborů a situací.
Osvědčují se témata jako potraviny (rozpoznávání obalů od potravin, orientace v letácích
supermarketů), domácí práce, dopravní značky a symboly, časová orientace apod.
Výuka probíhá na různých úrovních, jako je „čtení“ fotografií, obrázků a symbolů, „čtení“
obrázků a jednoduchých slov, popřípadě „čtení“ slov a skupin slov. Nácvik provádíme ve
spolupráci s rodinou.
Kromě sociálního a pojmového čtení využíváme také sociální počty. Na základě posouzení
individuálních schopností žáků je učíme rozeznávat peníze a rozvíjet manipulaci s nimi,
procvičujeme odhady množství, podporujeme dovednost rozpoznávat zboží (levnější, dražší).
Simulací je učíme zvládnout nákup, jakýmkoli způsobem si říci o základní potraviny, například
vytvořením nákupního seznamu pomocí fotografií či označováním produktů v letácích. Proces
osvojování sociálních počtů je dlouhodobý, postupujeme po malých krocích, neustále vše
opakujeme.
Sociální a pojmové učení aplikujeme u žáků, kde je problematická výuka čtení pomocí globální
metody (čtení je bez porozumění) nebo se neosvědčuje, tzn., že vedle mentálního postižení,
jsou závažně omezeny také komunikační schopnosti žáka. V tomto případě k předávání
informací dochází ve spojitosti s různým obrazovým materiálem a některým systémem AAK.
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Prvky terapeuticko – formativních přístupů
Do terapeuticko – formativních přístupů patří různé druhy terapií. Na naší škole však
využíváme prvky pouze některých z nich. Konkrétně prvky muzikoterapie, arteterapie,
ergoterapie, aromaterapie, dramaterapie a prvky psychomotorických terapií. Jejich výuka často
probíhá ve specializovaných učebnách (snoezelen, cvičný byt, cvičná kuchyň, školní dílny,
školní pozemky) a tělocvičně.
Prvky muzikoterapie
Možnosti využití prvků muzikoterapie v naší škole jsou poměrně široké. Pozitivní účinky této
metody sledujeme u všech žáků, tedy v průřezu všech věkových kategorií, druhů či stupňů
postižení. Vždy přihlížíme k celkové psychické, fyzické, a především zdravotní predispozici
žáků dané aktivity zvládat. Muzikoterapeutickou náplň těchto aktivit proto pedagogové volí
vzhledem k potřebám skupiny i jednotlivců tak, aby byl plněn výchovně vzdělávací cíl a
zároveň celý proces korespondoval s individuálními potřebami žáků.
Muzikoterapie představuje expresivní terapeutickou metodu, která staví na základních
kamenech hudby, jako je harmonie, rytmus, tempo a zvukové barvy. Pomocí prvků této metody
stimulujeme a rozvíjíme žáky jednotlivě i ve skupině. U žáků s těžkým mentálním postižením
zpravidla aplikujeme formu individuální, která jim umožňuje přirozeně projevit a prožít sebe
sama, podporuje jejich zdravé sebevědomí a jejich celkový osobnostní rozvoj. Skupinová forma
pak pomáhá rozvíjet prosociální schopnosti žáků, pomáhá jim hledat si místo uvnitř skupiny,
budovat jejich sociální role, a hlavně posilovat jejich komunikační kompetence, a to mnohdy s
podporou AAK systémů. Při společné tvorbě živé hudby pak dochází k propojení všech
účastníků, k hlubokému prožitku, k intenzivnímu kontaktu se sebou samým, k možnosti
získávání či znovuzískávání důvěry v oblasti mezilidských vztahů a k prožití radosti.
Do výchovně vzdělávacího procesu začleňujeme prvky muzikoterapie v její pasivní i aktivní
podobě. Pasivní formu využíváme při odreagování a relaxaci. Je vhodná pro rychlé načerpání
energie, příjemné uvolnění a pozitivní stimulaci. Při aktivní formě využíváme hru na tělo,
například dupání, tleskání, plácání, kdy si žák při této činnosti uvědomuje aktivitu a sílu svého
těla a někdy i překonává překážky, které mu jeho vlastní tělo klade. Dále pracujeme se zpěvem.
Poznáváme, co náš hlas dokáže. Šeptáme, zpíváme potichu i nahlas či zdravě křičíme, pro
uvolnění emoční tenze. Při zpěvu pak vybíráme písně, které splňují následující kritéria. Důležitá
je jejich jednoduchost, možnost snadného zapamatování textu a melodie, logické rozložení
textu, obsahová ucelenost a také jeho vizualizace, která je zcela zásadní pro porozumění
samotného obsahu. Při aktivní muzikoterapii v neposlední řadě zařazujeme hru na hudební
nástroje. Žáci mají možnost vyzkoušet si různé druhy hudebních nástrojů. Například Orffův
hudební instrumentář či rozmanité klasické i etnické nástroje, jako jsou bubny bongo a djembe,
dešťové hole, tibetské mísy, ozvučená dřívka, gong a mnohé další. Osvědčuje se nám i
využívání jednoduchých rytmických nástrojů, které si žáci sami vytváří, jako například
chrastítka různých velikostí a tvarů. Důležitým aspektem našeho pojetí práce s živou hudbou,
kterou tvoří sami žáci, je princip intuice a improvizace.
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Prvky arteterapie
Arteterapie je obor, který využívá výtvarného projevu jakožto hlavního prostředku pro
ovlivnění lidské psychiky a mezilidských vztahů. Základním mottem, kterým se řídíme při
aplikaci prvků této metody ve výchovně vzdělávacím procesu, je: „Malovat může každý!"
Naším cílem není toliko výsledný produkt, například v podobě obrázku, ale naopak samotný
proces tvoření. Žákům proto dáváme možnost vyjádřit své pocity, emoce, fantazii, příležitost
vnímat sám sebe a druhé. Otevíráme u nich fantazii a svobodu projevu, která může žákům
přinést uspokojení, sebepoznání, posílení zdravé sebedůvěry a sebevědomí, odreagování,
relaxaci či nové zážitky.
Samotná tvorba je úzce propojena s posilováním komunikačních schopností žáků. Ti mají
během tvůrčího procesu možnost neustálého výběru mezi tématy, způsobu zpracování,
výtvarnými prostředky a pomůckami či barevnými odstíny. Žáci se učí verbálně nebo s oporou
svého komunikačního systému vyjádřit například to, co chtějí a nechtějí, co potřebují, co se jim
líbí či nelíbí, učí se odpovídat na otázky ano a ne, ale i vést složitější rozhovory s ostatními
spolužáky a pedagogy, například při sebehodnocení či vzájemném hodnocení výtvarných prací.
V těchto komunikačních situacích se nám velmi osvědčuje používání komunikačních tabulek.
Ty představují ucelený soubor symbolů umožňujících funkční a bezprostřední vyjádření žáků s
komunikačními obtížemi. Současně tabulky slouží pro systematické rozšiřování jejich slovní
zásoby. Nácvik rozhodování žáků, výtvarný proces s prvky arteterapie a také niterní tvůrčí
prožitek představují cenné a nosné příležitosti, které cíleně využíváme pro posilování žádoucích
kompetencí žáků.
Prvky ergoterapie
Ergoterapie jakožto obor, kterým rozvíjíme a následně prakticky využíváme schopností a
dovedností žáků potřebné pro zvládání běžných denních i pracovních činností, má v naší škole
zcela nezastupitelné místo. Prvky ergoterapie významně přispívají k tomu, aby žáci byli, v
rámci svých individuálních možností, co nejvíce samostatní a připravení pro život. Myslíme
tedy nejenom na přítomnost, ale i na budoucnost. Na okamžik, kdy budou žáci naši školu
opouštět, na jejich dospělost, na jejich šance se profesně realizovat. Z toho vyplývá, že zásadní
myšlenkou naší školy je smysluplnost a praktičnost rozvíjených schopností. Soběstačnost dítěte
se odráží v jeho aktivním zapojení do společnosti, přičemž si uvědomujeme, že zvyšuje kvalitu
nejenom jeho vlastního života, ale i života celé jeho nejbližší rodiny.
Prvky ergoterapie lze prakticky využívat k rozvoji všech žáků naší školy. Pouze náplň činností
a techniky jejich nácviku, jsou uzpůsobeny jejich individuálním možnostem, s tím, že snahou
pedagogických pracovníků je hranice těchto možností stále posouvat. I drobný pokrok je
důležitý. Zejména u žáků s těžkým stupněm mentálního postižení volíme techniky a činnosti,
které vedou ke zdokonalení jejich motorických a senzomotorických schopností a následně ke
zvyšování míry jejich sebeobsluhy a samostatnosti. Vedle každodenního nácviku běžných
sebeobslužných úkonů, jsou prvky ergoterapie aplikovány zejména ve specializovaných
učebnách, jako je cvičný byt a cvičná kuchyň, školní dílny, ale i školní pozemky.
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Prvky dramaterapie
Dramaterapie je expresivně - terapeutická metoda, která používá prostředky dramatického
umění. Jejím základem je vědomé konání jedince (dramo – jednání). V edukaci využíváme
pouze její prvky, zaměřujeme se především na rozvoj sociálních, komunikačních a motorických
dovedností žáků. Do hodin zařazujeme jednoduché hry, kterými žáky učíme řešit základní
sociální situace běžného života.
Pracujeme s prostředky literárními, pohybovými, hudebními i výtvarnými. Velkou pozornost
věnujeme výběru zajímavých témat, která jsou pro žáky srozumitelná a vychází ze zájmů třídy
i aktuálního ročního období. Žáky zapojujeme také do tvorby pomůcek, masek a kulis.
Prvky psychomotorických terapií
Psychomotorické terapie staví na výchově pohybem. U našich žáků vedeme terapie s ohledem
na jejich psychomotorická specifika a využíváme širokou škálu činností s přesahem do
ostatních terapeutických aktivit. Například se osvědčují rytmické rozcvičky, prvky pantomimy,
tanec, pohybové hry, jógová cvičení, atd.


Rytmické rozcvičky s říkadly

Vhodným prostředkem k navázání komunikace se žáky jsou rytmické rozcvičky se zpěvem,
hudbou nebo říkadly. Při rytmických pohybových aktivitách zapojujeme více smyslů,
podporujeme dýchání i vyjadřování žáků, pozitivně ovlivňujeme jejich psychické procesy
(vnímání, pozornost, paměť) i citovou oblast. Zlepšujeme jejich fyzický stav, popř. jej
zachováváme, udržujeme fyziologickou délku svalů a jejich funkci, odstraňujeme křečovitost
pohybu, ovlivňujeme pohyblivost kloubů, zdokonalujeme funkci vnitřních orgánů i
nervosvalovou koordinaci.


Zábavná jógová cvičení

Jógová cvičení zaměřujeme jak na dechová a relaxační cvičení, která provádíme formou her
(houkání sovy „hůůů“, foukání větru „fííí“, medvědí bručení „brum, brum“…), tak na cvičení
vedoucí k nápravě vadného držení těla (zmírnění svalových dysbalancí, zlepšení motoriky a
koordinace pohybu). V hodinách využíváme pozice pojmenované dle zvířat, které provádíme
v pomalejším tempu pro lepší uvědomění jednotlivých části těl. Naším cílem není perfektní
zvládnutí jednotlivých poloh, ale rozšíření nabídky pohybových aktivit a zpestření tělesné
výchovy.
Osvědčuje se nám skloubení vyprávěného příběhu s oporou o obrazový materiál a cvičení dle
nápodoby. Vyprávíme o zvířátkách, vysvětlujeme žákům jejich chování. Tento způsob cvičení
je vhodný za podpory říkanek, písní. Využívané sestavy jsou krátké pro udržení pozornosti žáků
a jednoduché - odpovídají pohybovým možnostem žáků.
Cvičební jednotku přizpůsobujeme věku, postižení, nonverbální i verbální úrovni žáků.
Nezařazujeme švihová a silová cvičení, nevolíme cviky se zvýšeným prohnutím bederní páteře.
Pozornost věnujeme cvikům na správné postavení hlavy, lopatek, ramen, cvikům na koordinaci
velkých svalových skupin (vytváříme pohybové stereotypy), dbáme na správné dechové
návyky. Cvičíme na podložkách nebo koberci.
Cvičení s pohádkou - v této formě cvičení máme mnoho prostoru pro improvizaci. Dochází zde
ke spojení rozcvičky, písničky, příběhu. Začínáme takovou pohybovou aktivitou, kterou mají
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žáci osvojenou. Vymýšlíme si vlastní pohádku s jednoduchými větami, na které jsou žáci
zvyklí, opíráme se o obrazový materiál či využíváme interaktivní tabuli, různé hudební
nahrávky, plátno, dataprojektor.


Metoda Veroniky Sherborne

Metoda Veroniky Sherborne je zaměřena na podporu žáka v oblasti pohybové, sociální,
emocionální, smyslové a rozumové. Pomáhá rozvíjet uvědomování si vlastního těla i
prostorovou orientaci. Při její aplikaci využíváme písně, říkadla, zařazujeme pohybové hry s
dotýkáním (dotyk rukou, chodidel, kolen, zad atd.). Na počátku cvičíme spolu se žákem, tedy
žák a pedagog, přičemž pedagog je aktivní, žák pasivní. Po několika lekcích zařazujeme cviky,
při kterých začíná aktivitu projevovat žák. Později využíváme „odporová cvičení“, během
kterých je žák i pedagog aktivní. Snažíme se, aby žáci za sebe vydali co nejvíce energie.


Prvky Metody Dobrého startu (MDS)

Do psychomotorických terapií můžeme začlenit také Metodu Dobrého startu (akustickoopticko-motorická), která je zaměřená na zdokonalení percepce žáků (sluch, zrak, motorika),
na zlepšení jejich grafomotorických dovedností i orientace v tělesném schématu a prostoru. V
našich podmínkách metodu individuálně přizpůsobujeme specifikům žáků, instrukce
zjednodušujeme i jednotlivé grafomotorické prvky, více opakujeme, náročnost lekcí postupně
zvyšujeme. Nosným prvkem je říkanka nebo lidová písnička.
Nácvik probíhá ve třech fázích.
První fáze - poslech říkadla nebo lidové písničky, které jsou pak motivací k dalším
činnostem, jako je rytmizace, fonetická cvičení, hry se slovy, hry na chápání barev,
některých matematických a časových pojmů, sluchového a zrakového vnímání, pravolevé orientace.
Druhou fázi rozdělujeme na tři části:
 pohyb - hrajeme hry pro navození aktivního i pasivního uvolnění - chůze, běh,
dřepy, výskoky, relaxační chvilky, které vycházejí z daného říkadla či písničky.
 píseň/říkadlo – pohyb - v této části pracujeme s žáky v kruhu, zpíváme nebo
memorujeme říkadlo, tleskáme, dupáme, vyťukáváme rytmus za pomocí
různých předmětů, např. tamburínek, bubínků. Údery provádíme jednou rukou,
oběma, střídavě pravou, levou.
 píseň/říkadlo – pohyb – grafický vzor - ke každému říkadlu zpracováváme
grafomotorický list, který respektuje vývojovou úroveň jednotlivých žáků.
Nejprve grafický vzor verbalizujeme a za doprovodu říkadla procvičujeme horní
končetinou před tělem. Posléze kreslíme křídou ve stoji na tabuli a v kleku na
zemi na balicím papíru. Po zvládnutí přecházíme k pracovnímu stolu, kdy
využíváme tácek s krupicí (kreslíme prstem) nebo magnetickou tabuli, poté
přenášíme daný grafomotorický prvek na individuálně upravený pracovní list.
Do třetí fáze - zařazujeme uvolňovací cviky a pozitivně hodnotíme jednotlivce i
skupinu.
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Snoezelen
Snoezelen slouží k podpoře vnímání všemi smysly, tedy k multismyslové stimulaci. Využití
snoezelenu je široké a spektrum aktivit, které lze v prostředí speciálně upravené místnosti u
žáků aplikovat je neuvěřitelně pestré. Fantazii učitelů se zde meze nekladou. Úspěšně jej na
naší škole využíváme u všech našich žáků jakéhokoli věku, druhu či stupně postižení. Cílem a
smyslem je zprostředkovat žákům netradiční, nové zážitky, které jsou pro ně v běžném životě
nedostupné. Tím záměrně přispíváme ke zlepšení kvality jejich života a k celkovému rozvoji a
harmonizaci osobnosti.
V prostorách snoezelenu s žáky pracujeme individuálně i ve skupině. Individuálním přístupem
nabízíme významnou příležitost pro vybudování si vzájemného vztahu mezi pedagogem a
žákem. Zprostředkováváme tak cennou zkušenost osobního kontaktu pro oba zúčastněné a
umožňujeme tím zkvalitnění vzájemné komunikace. Obsah i délka tohoto sezení je ryze
individuální. Záleží na mnoha okolnostech, které vyhodnocuje vždy pedagog. Skupinové
využití snoezelenu naproti tomu zprostředkovává sdílené zážitky, podporuje vzájemné vztahy
mezi žáky a pozitivně ovlivňuje skupinovou dynamiku.
Snoezelen využíváme jako podpůrnou edukační metodu, kdy samotný výchovně vzdělávací
proces efektivně posilujeme již tím, že učivo žákům zprostředkováváme v odlišném prostoru,
než je třída. Snoezelen navíc umožňuje široké využití multisenziorálních pomůcek, které
posilují kognitivní procesy, koncentraci a vnímání. Díky nim žáci při výuce intenzivně zapojují
všechny své smysly, čímž se učí v nových souvislostech a získávají neopakovatelné zkušenosti
o okolním světě.
V tomto prostředí také aplikujeme prvky muzikoterapie, dramaterapie, biblioterapie,
aromaterapie, dotekové terapie, míčkování, terapie objetím, polohování nebo prvky orofaciální
stimulace. Pobyt v místnosti Snoezelen, v kombinaci s užitím těchto vhodných speciálních
metod, tak vede u žáků k jejich uvolnění, odbourávání stresu a napětí, snížení neklidu i
hyperaktivity.
Snoezelen však využíváme i bez přímého, předem plánovaného záměru, kdy plně respektujeme
princip svobodné volby, volnosti a dostatku času. Žáka motivuje prostředí samotné. I proto je
snoezelen u žáků tolik oblíben. V bezpečné atmosféře jim dokáže navodit pocity svobody,
uvolnění, pohody a klidu a zároveň jim poskytnout prostor pro jejich spontánní reakce.

Koncept Bazální stimulace
Bazální stimulace je koncept podporující vnímání, komunikaci a motoriku žáka. Založen je na
uvědomování si vlastního tělesného schématu, poloze těla a jeho pohybu v prostoru.
Základní oblasti a cíle bazální stimulace členíme na podněty somatické, vestibulární, vibrační,
orální, čichové a chuťové, akustické, taktilně haptické a vizuální.
Somatickými podněty žákům umožňujeme získat zkušenost s vlastním tělem, s jeho možnostmi
a hranicemi. Při navazování kontaktu s žákem pomocí dotyků nezapomínáme na citlivý přístup
k němu, na pomalé přiblížení a oddálení. K zesílení pocitů využíváme různé materiály,
povzbuzující i zklidňující somatické stimulace.
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Vestibulárními podněty zprostředkováváme informace o poloze těla v prostoru a jeho pohybu.
Je to vlastně každá činnost, při níž pracujeme s tělem žáka, jedná se o pomalé houpavé pohyby.
Vestibulární podněty mohou být stimulující i relaxační, využíváme rozmanité pomůcky (vodní
lůžko, houpačky, válec, deky).
Vibračními podněty navozujeme vjemy v nosných částech těla a v kloubech – stimulujeme
hluboké části těla a prohlubujeme dýchání.
Orálními podněty aktivujeme oblast úst a podněcujeme k orálnímu projevu.
Čichovými a chuťovými podněty žákům nabízíme rozpoznávání rozličných vůní a chutí.
Akustickými podněty učíme žáky rozlišovat zvuky různé intenzity, kvality a charakteru.
Taktilně – haptickými podněty podporujeme rozvoj motoriky horních končetin a úchopovou
aktivitu (něco rukama cítit, držet, vědomě upustit).
Vizuálními podněty aktivujeme postavení očí, zlepšujeme zrakovou fixaci předmětů i pohyby
hlavy. U žáků s těžším postižením zraku provádíme po instruktáži SPC pro vady zraku
zrakovou stimulaci.

Logopedie
Logopedická péče a logopedické poradenství je v naší škole nutností. Hlavním cílem a
zaměřením logopedické práce je rozšiřování komunikačních kompetencí žáků a nastavení
funkční komunikace. Práce školní logopedky se skládá z poradenské činnosti, které se věnuje
kapitola poradenství, a přímé práci s žáky v rámci „individuální logopedické péče“.
Součástí individuální logopedické péče jsou:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

dechové cvičení
pasivní posilování mluvidel
aktivní posilování mluvidel
artikulační cvičení
prvky orofaciální stimulace
rozvoj pasivní a aktivní slovní zásoby
podpora správné větné tvorby
průprava, vyvození, automatizace hlásek
rytmizace
rozvoj sluchového vnímání a paměti
rozvoj fonematického sluchu
ve všech oblastem využíváme vizuální podporu a pomůcky pro AAK.

Prvky orofaciální stimulace
Součástí každodenní práce s dětmi je i podpora správné funkce svalstva obličeje, rtů a jazyka.
Pravidelně využívání prvků orofaciální stimulace, myofunkční terapie a terapie orální pozice,
která se zaměřuje na sání, žvýkání, polykání, artikulaci, pohyblivost jazyka a mimiku tváře.
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Tato cvičení mají za cíl správný nácvik příjmu potravy a tekutin, snížení slinotoku a celkové
zlepšení komfortu v oblasti dutiny ústní. Pomocí intenzivního nácviku je možno postupně
nacvičit pití z hrníčku, popřípadě vhodné láhve. Dále učíme správně zpracovat potravu v ústech
a nacvičujeme správné žvýkání, pracujeme na odstranění zlozvyků, jako je například „skřípání
zubama“. Snažíme se zpevnit retní uzávěr a posílit jazyk, a to jak aktivním, tak pasivním
cvičením. Prvky těchto terapií pomáhají i ve vyvozování hlásek, které žáci říkají nepřesně. K
práci využíváme speciálně navržené pomůcky, které nám pomáhají při masáži mluvidel a ústní
dutiny, při nácviku správného žvýkání, polohování jazyka i nácviku příjmu potravy a tekutin.

Využití IT techniky
Naše škola je vybavena PC technikou, která slouží jak pedagogům, tak i žákům. Ti se učí
základní postupy k ovládání počítače, práci v počítačových programech jako jsou například
Microsoft Word či orientace na internetu, zejména pak používání vyhledávače a jednoduchou
práce s mailovou schránkou. Počítač se vždy přizpůsobuje motorickým a zrakovým potřebám
žáků, často se nastavuje větší písmo, omezuje se množství podnětů na stránce. Počítače dále
vybavujeme speciálními klávesnicemi typu CLEVY, které mají větší rozměr kláves, písmen a
barevné rozlišení. Pokud to handicap žáka vyžaduje, doplňujeme počítač speciální myší, jako
je například BIG TRACK. Dále máme k dispozici notebook s dotykovou obrazovkou a
edukativním programem zaměřeným na AAK, který lze propojit s interaktivní tabulí.
Tablet s operačním systémem Android, iOS a Windows, které představují každodenní součást
výuky v naší škole, jsou vhodné i při nácviku řeči a komunikace v logopedii, ale i pro relaxaci
ve školních družinách. Využíváme je pro individuální cvičení, ale i pro skupinovou činnost ve
třídě. Na iPadu pracujeme hlavně s aplikací BITSBOARD, díky které můžeme zábavnou
formou procvičovat metodu globálního čtení nebo matematiku. Na tabletech s operačním
systémem Android lze pracovat s velkým množstvím vzdělávacích aplikací, které využíváme
pro zpestření výuky. Dále využíváme aplikace pro podporu komunikace (viz bod AAK).
Interaktivní tabule a dotykové televize – využíváme možnost práce s PC programy, pracovními
listy a sdílení obrazů z iPadu pomocí Apple TV.
Výuka s využitím informačních a komunikačních technologií je pro žáky i pedagogy mnohem
účinnější, pestřejší a zábavnější.

3. 3

Zabezpečení výuky žáků se souběžným postižením více vadami
a jinými SVP

3. 3. 1

Výuka žáků se souběžným postižením více vadami

V edukaci žáků se souběžným postižením více vadami využíváme jako u žáků se středně
těžkým mentálním postižením různé terapeutické metody, koncepty a programy, jež jsou
uvedené výše. U žáků se sníženou schopností pohybu se však více zaměřujeme na vnímání
lidského těla. Zařazujeme polohování, při kterém vycházíme z fylogenetických a
ontogenetických zákonitostí vývoje hybnosti, využíváme Koncept Bazální stimulace, prvky
orofaciální stimulace aj. Při volbě vhodných metod vycházíme vždy z doporučení odborných
lékařů a školských poradenských zařízení, respektujeme speciální vzdělávací potřeby žáků,
přihlížíme k jejich aktuálnímu zdravotnímu stavu i ladění. Podpůrné činnosti provádíme
individuálně, často v multisenzorické místnosti snoezelen, kde žák zažívá nové tělesné
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zkušenosti a příjemné pocity. Žák je pak lépe připraven k další řízené činnosti. Naším cílem je
žáka v co největší míře zapojit do všech vzdělávacích aktivit ve třídě i mimo ni.
Facilitační techniky – polohování
Polohování patří k základním metodám vycházejícím z oblasti léčebné složky ucelené
rehabilitace. Konkrétní polohu volíme dle dosaženého pohybového stadia žáka (trimenonu).
Poloha nesmí žáka zatěžovat po stránce fyzické ani psychické. Hlavním cílem je podpora
psychomotorického vývoje. Polohy jsou aplikovány po krátký časový úsek a v průběhu celé
výuky. K polohování využíváme různých polohovacích pomůcek různého tvaru a velikostí molitanové klíny, válce, kostky, polštáře, židle (žák sedí na pedagogovi), pracovní plochy apod.
Poloha pronační - poloha na břiše s podloženým šikmým molitanovým klínem. Touto polohou
nutíme žáka ke zvedání hlavy za podnětem (využíváme ozvučené předměty a hračky, loutky).
Tím, že podněty přicházejí z různých směrů, posilujeme zdvihače hlavy a šíjové svaly,
rozšiřujeme zorné pole a podporujeme orientaci žáka v prostoru. Obě horní končetiny jsou
svěšeny dolů a připraveny k práci. Prostřednictvím této polohy stimulujeme a rozvíjíme jemnou
motoriku (dle nabízených předmětů různé typy úchopů) ve smyslu zdokonalení koordinace oko
- ruka a ruka – ruka. Manipulací s předměty, obrazovým materiálem podněcujeme rozvoj také
kognitivních schopností.
Poloha supinační - poloha na zádech s podloženým šikmým molitanovým klínem a válcem pod
koleny. V této pozici dbáme, aby žák měl všechny části těla ve středním postavení včetně hlavy
(nesmí být posilovány tonicko šíjové reflexy). Jsou-li dolní končetiny v extenční spasticitě,
podložíme pod koleny válec, eventuálně vložíme polštářek mezi kolena, aby nedocházelo k
hyperaddukčnímu postavení stehen. V této poloze se snažíme docílit aktivního úchopu a pohybu
horních končetin v oblasti střední osy těla. Nejprve probíhá nácvik otáčení hlavy za podněty z
různých úhlů, žáka motivujeme k aktivnímu úchopu a lokalizačnímu cvičení. Pokud nad žákem
připevníme stojan s vyměnitelnou vertikální výplní (drát, šňůra na prádlo) se možnosti využití
této pozice ještě rozšiřují.
Poloha na boku – poloha s uvolněnou svrchní horní končetinou, která musí být pro žáka
pohodlná a stabilní. V této poloze dbáme na nakročení svrchní dolní končetiny, kterou zajistíme
pomocí polštářku nebo terapeutického hada, kterého navíc omotáme kolem těla pro zvýšení
stability pozice. Spodní noha je natažená nebo mírně pokrčená, hlava se nachází ve střední
poloze. Svrchní horní končetina je uvolněná a připravena k práci. Touto polohou podporujeme
otáčení, které je nezbytné pro další motorický vývoj.
Polohou na boku upevňujeme aktivní učení, rozvíjíme manipulaci s velkou škálou předmětů
odlišných povrchů, velikostí a hmotností (třídění, skládání), podporujeme úchopovou aktivitu
ve všech jejích fázích, tzn. uchopit, podržet a pustit.
Obdobou polohy na boku je poloha na boku s oporou o předloktí. Tato poloha vyžaduje již
vyšší úroveň motorického vývoje, žák musí umět držet hlavu, jeho těžiště musí být posunuto
do oblasti pletence pánevního a musí mít dobrou oporu na předloktí. Stabilitu zajistíme opět
pomocí polohovacích pomůcek. Výhodou polohy je lepší zraková kontrola, a tudíž možnost
hry, prohlížení obrazového materiálu.
Poloha vertikalizační - vertikální poloha ve fixačním stojanu. Předpokladem úspěšné pozice je
alespoň částečná funkční schopnost trupového svalstva a aktivita horních končetin. Organizmus
žáka na tuto polohu postupně připravujeme, adaptujeme především jeho oběhový a respirační
systém. Nevýhodou této polohy je obtížné upevňování těžších žáků.
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Ve vertikalizačním stojanu se musí žák cítit příjemně a bezpečně. Dolní končetiny musí být
mírně pokrčené v kolenou, šlapky se musí dotýkat opěrek celou plochou. Součástí
vertikalizačního stojanu je také sklopná pracovní deska, která je vhodná při grafických
pracovních a výtvarných činnostech. Při grafických činnostech vycházíme z metodiky rozvoje
grafomotoriky (od svislých ploch k vodorovným, od měkčích grafických materiálů k tvrdším,
od velkého formátu k malému).
Vedle jemné motoriky a grafomotoriky zdokonalujeme koordinaci oko – ruka, orientaci v
prostoru a tělesném schématu (před zrcadlem), posilujeme svalstvo trupu, horních končetin a
šíjové svaly žáka. Do stojanu můžeme zafixovat zešikmenou pevnou desku nebo tabuli. Pevnou
desku můžeme opatřit pruhy suchého zipu, žák pak může odlepovat a přilepovat obrázky.
Vedle výše jmenovaných poloh můžeme využívat také další pozice, např. sed na patách s
klínem, sed s opřenými zády a podloženými koleny, sed na pytli či válci, vzpřímený klek s
oporou, aj.
Vzdělávání žáků s mentálním postižením v kombinaci s autismem – podpora je zajištěna
speciálními pedagogy školy, kteří jsou proškolení v akreditovaném vzdělávacím programu, a v
případě potřeby se podílejí na vytváření odpovídajících podpůrných opatření pro tyto žáky.
Při vzdělávání žáků se smyslovým postižením (zrakové, sluchové) spolupracujeme s
patřičnými SPC, které nás metodicky vedou. Individuální stimulace pak probíhají jak ve
snoezelenu, který je velmi dobře vybaven, tak ve třídě i jiných specializovaných učebnách
školy.
Zrakovou percepci rozvíjíme výraznými didaktickými pomůckami, prosvětlováním předmětů
v zatemněné místnosti či fixacemi na určitý předmět a jeho pohyb, zařazujeme diferenciační
třídění dle různých kritérií. Hmat podporujeme hmatovými cvičeními, přičemž využíváme
různé materiály.
Žáci se sluchovým postižením získávají rovněž podporu školního logopeda, pod jehož supervizí
pracují pedagogové působící ve třídě žáka.
Při vzdělávání žáků s přidruženou závažnou vadou řeči je podpora zajištěna logopedem
školy, který ve spolupráci s pedagogy rozšiřuje komunikační kompetence žáků a nastavuje
komunikační systém třídy.

3.3.2

Výuka žáků - cizinců

Mezi žáky s odlišným mateřským jazykem patří nejen děti s cizí státní příslušností, ale také děti
z migrantských rodin, děti krajanů navracejících se zpět do ČR po dlouhodobých pobytech v
zahraničí i děti z bilingvní rodiny, kde dominuje jiný než český jazyk. Žáci s odlišným
mateřským jazykem od jazyka vyučovacího mají podle § 20 školského zákona stejný přístup
ke vzdělání a školským službám jako občané ČR, tedy i nárok na podpůrná opatření ve
vzdělávání.
Při vzdělávání žáků-cizinců v naší škole vycházíme důsledně z principů individualizace a
poskytujeme těmto žákům dostatek času pro adaptaci na nové prostředí. Zpočátku je velmi
důležitá úzká spolupráce a komunikace s rodiči, získání co nejvíce informací o dítěti a o jeho
45

předchozím vzdělávání. Na podkladě těchto informací může škola připravit plán začleňování
žáka do výuky (tzv. vyrovnávací plán). Pokud ŠPZ doporučí vzdělávání dle individuálního
vzdělávacího plánu, je vyrovnávací plán součástí IVP. Před nástupem žáka-cizince jsou zákonní
zástupci společně se žákem seznámeni s prostory školy a jejím celkovým chodem a pravidly
(například režim dne, rozvrh hodin, přestávky, družina, oběd). Pro překonání jazykové bariéry
jsou při komunikaci se žákem využívány zejména obrázky a piktogramy.

3.4

Začlenění průřezových témat

Průřezová témata reprezentují 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. Nabízíme
žákům tři průřezová témata, která jsou integrována do vzdělávacího obsahu vyučovacích
předmětů.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Vede k porozumění sobě samému a druhým, napomáhá zvládání vlastního chování, přispívá k
utváření dobrých mezilidských vztahů ve třídě i mimo ni, rozvíjí základní dovednosti
komunikace, utváří a rozvíjí základní dovednosti pro vzájemnou spolupráci a umožňuje získat
základní sociální dovednosti pro řešení různých situací (např. konfliktů).
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Pomáhá žákům prostřednictvím informací vytvářet postoje tolerance a respektu. Rozvíjí
schopnost poznávat a tolerovat odlišnosti jiných národnostních, etnických, náboženských,
sociálních skupin a spolupracovat s příslušníky odlišných sociokulturních skupin. Rozvíjí smysl
pro spravedlnost, solidaritu a toleranci, vede k chápání a respektování neustále se zvyšující
sociokulturní rozmanitosti.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Poskytuje znalosti, dovednosti a pěstuje návyky nezbytné pro každodenní žádoucí jednání
občana vůči prostředí, napomáhá rozvíjení spolupráce v péči o životní prostředí a podněcuje
aktivitu, toleranci a ohleduplnost ve vztahu k životnímu prostředí. Poskytuje ucelený
elementární pohled na okolní přírodu a prostředí a využívá přímého kontaktu jedince s
prostředím k propojení rozvoje myšlení a emocionální stránky osobnosti.
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Osobnostní a sociální výchova
I. stupeň
Tematický okruh

1.

2.

3.

II. stupeň
4.
5.
Osobnostní rozvoj

ČT, PS, K,
M, PRV,
HV, VV,
TV, PČ

7.

ČT, PS, K,
M, ICT,
PRV, HV,
VV, TV, PČ

ČT, PS, K,
M, ICT,
VL, HV,
VV, TV, PČ

Rozvoj schopností
poznávání

ČT, PS, K,
M, PRV,
HV, VV,
TV, PČ

ČT, PS, K,
M, PRV,
HV, VV,
TV, PČ

ČT, PS, K,
M, PRV,
HV, VV,
TV, PČ

Sebepoznání a
sebepojetí
Seberegulace a
sebeorganizace

PS, PRV,
HV, TV, PČ
PS, PRV,
HV, TV

PS, PRV,
HV, TV, PČ
PS, PRV,
HV, TV

PS, PRV,
K, PRV,
K, PRV,
K, PRV,
K, VL, PŘ,
HV, TV, PČ HV, TV, PČ HV, TV, PČ HV, TV, PČ HV, TV
PS, PRV,
HV, TV
HV, TV
HV, TV
HV, TV
HV, TV

Psychohygiena

PS, HV, TV

PS, HV, TV

PS, HV, TV

HV, TV

ČT, PS, K,
M, ICT,
PRV, HV,
VV, TV, PČ

6.

HV, TV

HV, TV

HV, TV

8.

9.

10.

ČT, PS, K,
ČT, PS, K,
M, ICT,
M, ICT,
VL, HV,
VL, HV,
VV, TV,
VV, TV, PČ
VZ, PČ
K, PŘ, HV, K, PŘ, HV,
TV
TV, VZ
HV, TV,
HV, TV
VZ
HV, TV,
HV, TV
VZ

ČT, PS, K,
M, ICT,
VL, HV,
VV, TV,
VZ, PČ
K, PŘ, HV,
TV, VZ
VL, HV,
TV, VZ
VL, HV,
TV, VZ

Sociální rozvoj
Poznávací
schopnosti

PRV, TV

PRV, TV

PRV, TV

TV

TV

TV

VL, TV

TV

TV, VZ

TV, VZ

Mezilidské vztahy

K, PRV,
HV, VV,
TV

K, PRV,
HV, VV,
TV

K, PRV,
HV, VV,
TV

ČT, K,
PRV, HV,
TV

ČT, K,
PRV, HV,
TV

ČT, K,
PRV, HV,
TV

ČT, K, VL,
HV, TV

ČT, K, HV,
TV

ČT, K, HV,
TV, VZ

ČT, K, HV,
TV, VZ

Komunikace

ČT, PS, K,
ČT, PS, K,
ČT, PS, K,
ČT, PS, K,
PRV, HV,
HV, TV, PČ HV, TV, PČ HV, TV, PČ
TV, PČ

ČT, PS, K,
PRV, HV,
TV, PČ

ČT, PS, K,
PRV, HV,
TV, PČ

ČT, PS, K,
M, ICT,
VL, HV,
TV, PČ

Spolupráce a
soutěživost

HV, VV,
TV, PČ

PRV, HV,
TV, PČ

PRV, HV,
TV, PČ

HV, VV,
TV, PČ

HV, VV,
TV, PČ

PRV, HV,
TV, PČ

ČT, PS, K,
ČT, PS, K,
M, ICT,
M, ICT,
VL, HV,
HV, TV, PČ
TV, VZ, PČ
PS, K, PŘ,
PS, K, VL,
PS, K, PŘ,
HV, TV,
PŘ, HV, TV HV, TV
VZ

ČT, PS, K,
M, ICT,
HV, TV,
VZ, PČ
PS, K, PŘ,
HV, TV,
VZ

Morální rozvoj
Řešení problémů a
rozhodovací
dovednosti
Hodnoty, postoje,
praktická etika

PS, PRV,
TV

ČT, TV

PS, PRV,
TV

ČT, TV

PS, PRV,
TV

ČT, TV

PS, K, PRV, PS, K, PRV, PS, K, PRV, PS, ICT,
TV
TV
TV
VL, TV

ČT, TV

ČT, TV
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ČT, TV

ČT, PS,
ICT, VL,
HV, TV

PS, ICT, TV

PS, ICT,
TV, VZ

PS, ICT,
TV, VZ

ČT, PS,
ICT, HV,
TV

ČT, PS,
ICT, HV,
TV, VZ

ČT, PS,
ICT, VL,
HV, TV,
VZ

Multikulturní výchova
I. stupeň
Tematický okruh

1.

2.

II. stupeň

3.

4.

Kulturní rozdíly

ČT, PS

ČT, PS

ČT, PS

ČT, PS,
PRV

Lidské vztahy

HV, VV,
PČ

HV, VV,
PČ

HV, VV,
PČ

ČT, K, HV,
VV, PČ

Etnický původ

PRV

5.

6.

7.

ČT, PS,
PRV
ČT, K, ICT,
HV, VV,
PČ
ICT, PRV

ČT, PS,
PRV
ČT, K, ICT,
HV, VV,
PČ
ICT, PRV

ČT, PS, VL,
HV
ČT, ICT,
VL, HV,
VV, PČ, PČ
VL, PŘ

5.

6.

7.

8.

9.

ČT, PS, HV
ČT, ICT,
HV, VV,
PČ
PŘ

ČT, PS,
HV, VZ
ČT, ICT,
HV, VV,
VZ, PČ
VL, PŘ

10.
ČT, PS,
HV, VZ
ČT, ICT,
VL, HV,
VV, VZ, PČ
PŘ

Enviromentální výchova
I. stupeň
Tematický okruh
Ekosystémy
Základní podmínky
života
Lidské aktivity a
problémy životního
prostředí
Vztah člověka k
prostředí

1.

2.

3.

II. stupeň
4.

8.

9.

10.

PRV, VV,
TV, PČ

PRV, VV,
TV, PČ

PRV, VV,
TV, PČ

PRV, VV,
TV

PRV, VV,
TV

PRV, VV,
TV

PŘ, VV,
TV, PČ

PŘ, VV,
TV, PČ

PŘ, VV,
TV, PČ

PŘ, VV,
TV, PČ

PČ

PČ

PČ

PČ

PČ

PČ

PŘ, PČ

PŘ, PČ

PŘ, PČ

PŘ, PČ

TV

TV

TV

PRV, TV,
PČ

PRV, TV,
PČ

PRV, TV,
PČ

PŘ, TV, PČ

PŘ, TV, PČ

PŘ, TV, PČ

PŘ, TV, PČ

HV, VV,
TV

HV, VV,
TV

HV, VV,
TV

K, PRV,
VV, TV

K, ICT,
PRV, VV,
TV

K, ICT,
PRV, VV,
TV

K, ICT, PŘ,
TV, PČ

K, ICT, PŘ,
TV, PČ

K, ICT, PŘ,
TV, VZ, PČ

K, ICT, VL,
PŘ, TV,
VZ, PČ
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4.

UČEBNÍ PLÁN ZŠS DÍL I

4.1

Tabulace učebního plánu

ZŠ Otrokovice, Komenského

UČEBNÍ PLÁN ZŠS DÍL I
Časová dotace ve stupni a ročníku

Vzdělávací oblast

Vyučovací předmět

1. stupeň

Zkratka

2. stupeň
CELKEM

1.

2.

3.

4.

5.

6.

celkem

7.

8.

9.

10.

celkem

Čtení

ČT

2+1

2+1

3

3

3

3

18

3

3

3

3

12

30

Psaní

PS

1

1+1

2

2

2

2

11

2

2

2

1+1

8

19

Komunikace

K

2+1

2+1

2+1

2+1

2+1

2+1

18

1+1

1+1

1+1

1+1

8

26

Matematika a její aplikace
Informační
a komunikační technologie
Člověk a jeho svět

Matematika

M

2

2

2

2

2

2

12

3

3

3

3

12

24

1

1

2

1

1

1

1

4

6

3

3

16

Člověk a společnost

Vlastivěda

VL

2

2

2

2

8

8

Člověk a příroda

Přírodověda

PŘ

3

3

3

3

12

12

Hudební výchova

HV

2

2

2

2

2

2

12

1+1

1+1

1+1

1+1

8

20

Výtvarná výchova

VV

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

4

10

Výchova ke zdraví

VZ

1

1

2

2

Tělesná výchova

TV

3

3

3

3

3

3

18

3

3

3

3

12

30

Pracovní činnosti

PČ

3

3

3

4

4

4+1

22

5+1

5+1

6

6

24
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20

21

22

23

24

25

135

28

28

29

29

114

249

Jazyková komunikace

Umění a kultura
Člověk a zdraví
Člověk a svět práce

Informatorika

ICT

Prvouka

PRV

Celková povinná časová dotace

2

2

3
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3

16

4.2

Poznámky k učebnímu plánu

Celková časová dotace pro vzdělávání žáků v základní škole speciální je stanovena na prvním
stupni na 135 hodin, pro vzdělávání na druhém stupni na 114 hodin. První stupeň je rozdělen
na 1. období (1. – 3. ročník) a 2. období (4. – 6. ročník). Vzdělávací obsah vzdělávání žáků na
základní škole speciální je rozdělen do devíti vzdělávacích oblastí. Jednotlivé vzdělávací oblasti
jsou tvořeny jedním nebo více obsahově blízkými vyučovacími předměty.
Disponibilní časová dotace (označena jako +) byla využita k posílení některých předmětů,
především se zaměřením na rozvíjení komunikačních schopností žáků.
Vyučovací předmět Čtení vznikl ze vzdělávací oblasti Jazyková komunikace. Vyučuje se v 1.
– 10. ročníku jako samostatný předmět 3 hodiny týdně. V 1. a 2. ročníku je posílen z
disponibilní časové dotace.
Vyučovací předmět Psaní vznikl ze vzdělávací oblasti Jazyková komunikace. Vyučuje se v 1.
– 10. ročníku jako samostatný předmět 2 hodiny týdně, s výjimkou 1. ročníku, kdy je vyučován
pouze 1 hodinu týdně. Ve 2. a 10. ročníku je posílen z disponibilní časové dotace.
Vyučovací předmět Komunikace je součástí vzdělávací oblasti Jazyková komunikace.
Vyučuje se v 1. – 5. ročníku jako samostatný předmět 3 hodiny týdně, z toho je 1 hodina
čerpána z disponibilní časové dotace. V 6. – 10. ročníku probíhá výuka 2 hodiny týdně, z toho
je posílena z disponibilní časové dotace o 1 hodinu.
Vyučovací předmět Matematika byl vytvořen ze vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace.
Vyučuje se v 1. – 10. ročníku jako samostatný předmět 2 hodiny týdně na prvním stupni a 3
hodiny týdně na druhém stupni.
Vyučovací předmět Informatorika byl vytvořen ze vzdělávací oblasti Informační a
komunikační technologie. Vyučuje se v 5. – 10. ročníku jako samostatný předmět 1 hodinu
týdně.
Vyučovací předmět Prvouka spadá do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Je vyučován jako
samostatný předmět v 1. – 2. ročníku 2 hodiny týdně, ve 3. – 6 ročníku 3 hodiny týdně.
Vyučovací předmět Vlastivěda spadá do vzdělávací oblasti Člověk a společnost a navazuje na
obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Je vyučován v 7. – 10. ročníku 2 hodiny týdně
jako samostatný předmět.
Vyučovací předmět Přírodověda byl vytvořen ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda a
navazuje na obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Vyučuje se v 7. – 10. ročníku jako
samostatný předmět 3 hodiny týdně.
Vyučovací předmět Hudební výchova spadá do vzdělávací oblasti Umění a kultura. Vyučuje
se jako samostatný předmět v 1. – 10. ročníku 2 hodiny týdně, přičemž v 7. – 10. ročníku je
posílen o 1 hodinu z disponibilní časové dotace.
Vyučovací předmět Výtvarná výchova je součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura. Vyučuje
se jako samostatný předmět v 1. – 10. ročníku 1 hodinu týdně.
Vyučovací předmět Výchova ke zdraví spadá do vzdělávací oblasti Člověk a zdraví a navazuje
na obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Je vyučován jako samostatný předmět v 9. a 10.
ročníku 1 hodinu týdně.
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Vyučovací předmět Tělesná výchova spadá do vzdělávací oblasti Člověk a zdraví a je
vyučován v 1. – 10. ročníku 3 hodiny týdně jako samostatný předmět.
Vyučovací předmět Pracovní činnosti byl vytvořen ze vzdělávací oblasti Člověk a svět práce.
Vyučuje se jako samostatný předmět v 1. – 3. ročníku 3 hodiny týdně, v 4. a 5. ročníku 4 hodiny
týdně, v 6. ročníku 5 hodin týdně a v 7. – 10. ročníku 6 hodin týdně. Z toho je v 6. – 8. ročníku
posílen z disponibilní časové dotace.
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5.

UČEBNÍ OSNOVY

5.1

Čtení

VZDĚLÁVACÍ OBLAST
Jazyková komunikace
CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU
Podstatou vyučovacího předmětu Čtení je, aby žáci získali základy čtení, které mohou co
nejvíce prakticky využít v každodenním životě a běžných situacích, a které žákům usnadní
orientaci ve světě, jehož jsou součástí. Důležitým kritériem pro naši školu je povzbuzovat u
žáků zájem o čtení, jakožto o významný zdroj informací a účelný prostředek komunikace.
OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU
Vyučovací předmět Čtení je zaměřen na rozvíjení a zpřesňování zrakového a sluchového
vnímání, podporu komunikačních schopností a na získávání základních dovedností pro
vnímání různých sdělení, jejich porozumění i reprodukování. Předmět čtení dále směřuje k
postupnému porozumění obsahu obrázků a pojmů, rozšiřování slovní zásoby, osvojování
písmen, slov a vět a k rozvíjení čtenářských dovedností pomocí vhodných metod čtení včetně
získávání základních dovedností pro pochopení čteného textu. K obsahu předmětu také patří
vytváření pozitivního vztahu žáků k literatuře a získávání základní orientace v nabídce
tiskovin, novin, časopisů, dětských knih a vyhledávání informací na internetu.
Základním kamenem vyučovacího předmětu Čtení je posilování zrakového a sluchového
vnímání, jejichž kvalita zcela zásadně ovlivňuje celkový výkon žáků při osvojování základů
čtení, a která je významným předpokladem pro rozvoj čtenářských dovedností. V rámci
vyučovacího předmětu Čtení proto cíleně a systematicky využíváme sluchová cvičení
zaměřená na rozvoj naslouchání, akustické paměti, fonematického sluchu, pozornosti, rytmu,
analýzy a syntézy a současně i zraková cvičení zaměřená na rozvoj diferenciace, zrakové
analýzy a syntézy, zrakové paměti, rozlišování figury a pozadí, očních pohybů, zrakové
pozornosti, pravolevé orientace a vnímání časového sledu.
Následné osvojování základů čtení probíhá u každého žáka zcela individuálně, a to pomocí
metody, která je pro něj nejvhodnější. Výběr metody čtení zohledňuje především věk,
rozumové a komunikační schopnosti žáků. Při výuce aplikujeme metodu Sociálního čtení,
Globálního čtení a Analyticko-syntetickou metodu čtení, přičemž pořadí uvedených metod
přímo odpovídá zvyšující se náročnosti na rozumové schopnosti, které na žáky kladou. Výběr
metody čtení se může v průběhu školní docházky měnit. Záleží na individuálním vývoji žáků,
jejich čtenářských pokrocích a úspěších či naopak případném selhávání v metodě. Snahou
pedagogů proto je, přizpůsobovat výuku čtení tak, aby metoda čtení maximálně vyhovovala
potřebám i možnostem žáků a vytvářela tak optimální podmínky pro jejich vývoj.
Nácvik čtení u našich žáků probíhá s různou mírou pomoci AAK systémů, a to vždy dle jejich
individuálních komunikačních možností. Výuka čtení je proto neoddělitelně propojena s
posilováním komunikačních schopností žáků. Zaměřujeme se jak na kvalitu řeči, kdy zejména
při nácviku čtení u žáků dbáme na pravidelné dýchání, tempo řeči, rytmizaci slov a správnou
výslovnost, tak i na funkční užívání AAK systémů, které verbální schopnosti našich žáků
podporují či zcela nahrazují.
Čtení je povinný vyučovací předmět, který se vyučuje v 1. - 10. ročníku a to vždy 3 hodiny
týdně. V 1. a 2. ročníku je posílen z disponibilní časové dotace.
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Výuka předmětu Čtení probíhá nejčastěji v kmenové třídě, kde je organizována individuálně,
ve skupinkách i frontálně. Respektujeme didaktické zásady názornosti, posloupnosti a
přiměřenosti. V kmenové třídě mají žáci možnost procvičovat učivo prostřednictvím PC
výukových programů s využitím interaktivní tabule či televizoru s dotekovou obrazovkou,
nebo prostřednictvím tabletů a IPadů se vzdělávacími aplikacemi. Při nácviku čtení máme k
dispozici širokou nabídku pracovních listů, obrázků a didaktických pomůcek. Výuku čtení lze
dále realizovat i v prostředí žákovských knihoven, snoezelenu či hudebny. Jiný rozměr výuce
čtení dává také mimoškolní prostředí, ve kterém je výuka zaměřena prožitkově, s cílem
maximálního propojení do praktického života. Za tímto účelem proto využíváme návštěvy
divadel, výstav, městských knihoven, muzeí a jiná prostředí města, jako jsou obchody, úřady
nebo prostory městské i hromadné dopravy.
ZPŮSOB HODNOCENÍ ŽÁKŮ
Hodnocení je slovní formou, pozitivně je oceňována zejména snaha, aktivita, ochota ke
spolupráci a celkový přístup žáka k práci. Při hodnocení jsou zohledňovány individuální
možnosti, schopnosti a pokroky žáka.
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY
Vyučovací předmět Čtení je nejvíce propojen s vyučovacími předměty, které významně
podporují rozvoj čtenářské gramotnosti. Nejužší vazbu má s předměty Psaní (převedení
čteného textu do písemné podoby, opis a přepis, zápis poznatků), Komunikace (rozvoj
komunikačních schopností, rozšiřování slovní zásoby, využití systémů AAK) a Informatorika
(čtení textů na PC, výukové programy, vyhledávání informací na internetu). Čtení však
souvisí i se všemi ostatními vyučovacími předměty. Čtenářské dovednosti v nich žáci
využívají zejména při čtení zadání pracovních úkolů, při práci s procesuálními schématy,
vyhledávání a zpracovávání informací, tvoření odpovědí na otázky, vedení dialogu a
rozhovoru či při řízení se pokyny.
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA
Do předmětu Čtení jsou začleněny tematické okruhy Osobnostní a sociální výchovy (OSV),
Multikulturní výchovy (MV).
VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE
Kompetence k učení
Učitel:








zařazuje cvičení rozvíjející sluchové a zrakové vnímání
aplikuje vhodné metody čtení dle individuálních možností žáků (Sociální čtení,
Globální čtení, Analyticko-syntetická metoda čtení)
předkládá odpovídající učebnice, didaktické materiály a pomůcky
vytváří individuální čítanky, didaktické materiály a pomůcky
používá informační technologie, PC výukové programy a vzdělávací aplikace při
nácviku čtení
zařazuje do výuky didaktické hry rozvíjející čtenářské dovednosti
zařazuje prvky čtení ve všech vyučovacích předmětech i situacích běžného dne

Žák dle svých individuálních možností a schopností:



ovládá základy čtení a využívá je ke svému vzdělávání
projevuje zájem o nové poznatky
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používá učebnice, individuální čítanku, didaktické materiály a pomůcky
ovládá informační technologie, používá PC výukové programy a vzdělávací aplikace
při nácviku čtení
aktivně se účastní didaktických her
využívá čtenářské dovednosti i v jiných předmětech a v situacích běžného dne

Kompetence k řešení problémů
Učitel:




motivuje žáka k řešení jednoduchých problémů a běžných situací prostřednictvím
rozhovorů, povídání, sociálních her a dětské literatury
pomáhá žákovi získávat informace k vyřešení jednoduchého problému
rozvíjí sebeovládání, sebedůvěru a sebevědomí žáka při řešení jednoduchých
problémů

Žák dle svých individuálních možností a schopností:




řeší jednoduché problémy a orientuje se v běžných životních situacích
ví, na koho se může obrátit o pomoc při řešení problému
nenechává se odradit nezdarem při hledání řešení problému, zažívá pocity radosti a
uspokojení z jeho nalezení

Kompetence komunikativní
Učitel:







zařazuje cvičení na rozvoj komunikačních schopností se zaměřením na kvalitu řeči,
rozšiřování slovní zásoby a funkčního užití AAK systémů
učí žáky schopnosti vnímání, porozumění i reprodukování různých textů a sdělení
aplikuje při čtení systémy AAK
používá komunikační technologie při nácviku čtení
poskytuje žákům potřebný prostor a dostatek času k samostatnému vyjadřování svých
názorů, myšlenek i pocitů
vytváří příležitosti pro komunikaci mezi žáky, navozuje bezpečnou a přátelskou
atmosféru komunikace

Žák dle svých individuálních možností a schopností:







komunikuje s okolím a srozumitelně se vyjadřuje verbálně či pomocí AAK systémů
vnímá, chápe a reprodukuje obsah psaného textu i různých sdělení
čte s pomocí AAK systémů
ovládá komunikační technologie a používá je při čtení
vyjadřuje vhodnou formou své názory, myšlenky i pocity
komunikuje přirozeně, otevřeně a svobodně

Kompetence sociální a personální
Učitel:





zařazuje skupinové čtení žáků, podporuje vzájemnou spolupráci při čtení
učí žáky respektovat a trpělivě naslouchat druhým
rozvíjí pozitivní vztahy mezi žáky, mezi učitelem a žáky
rozvíjí vzájemnou komunikaci mezi žáky, mezi učitelem a žáky
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fixuje u žáků užívání základních komunikačních dovedností v běžných denních
situacích, jako je pozdrav, poděkování, prosba a omluva
pomáhá žákovi hledat cestu k sobě i lidem ze svého okolí prostřednictvím rozhovorů,
povídání, sociálních her a dětské literatury

Žák dle svých individuálních možností a schopností:







zapojuje se do skupinové práce, navazuje kontakt s vrstevníky
při skupinovém čtení respektuje a naslouchá druhým
navazuje a udržuje vztahy s vrstevníky a učitelem, učí se uplatňovat vhodné způsoby
chování s vrstevníky i dospělými
je si vědom rozdílů komunikace mezi vrstevníky i dospělými
používá základní komunikační dovednosti v běžných denních situacích, umí vhodně
pozdravit, poděkovat, požádat a omluvit se
má pozitivní pohled na sebe a prohlubuje si svůj vztah k blízkým lidem ze svého okolí

Kompetence občanské
Učitel:




seznamuje žáky s pravidly chování ve škole i mimo školu prostřednictvím rozhovorů,
povídání, sociálních her a dětské literatury
seznamuje žáky se základními právy a povinnostmi občanů prostřednictvím
rozhovorů, povídání, sociálních her a dětské literatury
fixuje u žáků modely správného chování ve společnosti

Žák dle svých individuálních možností a schopností:




má povědomí o základních pravidlech chování ve společnosti
má povědomí o svých základních právech a povinnostech
rozlišuje společensky žádoucí a nežádoucí chování

Kompetence pracovní
Učitel:




fixuje u žáka pracovní postup při plnění zadaných úkolů
vede a motivuje žáky k dokončování práce
hodnotí dílčí výkony žáka a poskytuje mu prostor k sebehodnocení

Žák dle svých individuálních možností a schopností:




plní zadané úkoly podle instrukcí
učí se dokončit zadaný úkol
adekvátně reaguje na posouzení své práce

55

ČTENÍ
1. – 3. ročník
Výstup z RVP (žák by měl)
Dbát na správnou výslovnost,
tempo řeči a pravidelné
dýchání.

Orientovat se na stránce i
řádku.

Téma učiva
KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI A NASLOUCHÁNÍ
Rozvoj řečových dovedností: pravidelné dýchání a tempo
řeči; rytmizace slov; správná výslovnost; rozšiřování slovní
zásoby.

ZŠS I
Přesahy a vazby (průřezová témata,
mezipředmětové vztahy)
OSV: Komunikace – dovednosti pro sdělování
verbální i neverbální (technika řeči, výraz řeči,
cvičení v neverbálním sdělování).

Rozvoj alternativní a augmentativní komunikace: funkční
užívání AAK systémů, AAK pomůcek, informačních a
komunikačních technologií při nácviku čtení, čtení a
ověřování čtení s porozuměním; rozšiřování slovní zásoby.

MV: Kulturní rozdíly – jedinečnost každého
člověka a jeho individuální zvláštnosti.

Rozvoj naslouchání: poslech, vnímání a porozumění textu
jednoduchých pohádek, básniček a říkanek; rozvoj
soustředění a pozornosti při poslechu jednoduchého textu.

OSV: Rozvoj schopností poznávání – cvičení
pozornosti a soustředění; cvičení dovedností
zapamatování.

Práce s knihou: seznámení se s dětskými knihami a leporely;
motivace ke čtení; orientace na stránce; čtení obrázků v
řádku; tvoření jednoduchých vět k obrázkům; chápání obsahu
jednoduchých vět; dramatizace a reprodukce jednoduchého
textu; rozšiřování slovní zásoby (verbálně i s pomocí AAK
systémů).
ČTENÁŘSKÉ DOVEDNOSTI
Rozvoj sluchového vnímání: rozvoj naslouchání;
sluchová diferenciace; sluchová paměť; sluchová analýza a
syntéza; vnímání rytmu.

OSV: Hodnoty, postoje, praktická etika –
vytváření povědomí o kvalitách typu
odpovědnost, spolehlivost, spravedlivost,
respektování; dovednosti rozhodování v
problematických situacích všedního dne.

Rozvoj zrakového vnímání: vnímání barev; figura a pozadí;
zraková diferenciace; zraková paměť; zraková analýza a
syntéza; pohyb očí na řádku.
Rozvoj vnímání prostoru a času: pravolevá orientace;
orientace v textu (na řádku a stránce); prostorové pojmy
(nahoře - dole, vpředu - vzadu); vnímání časového sledu,
časové pojmy (nejdříve - později - naposled).
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Metodické poznámky
J. Bednářová,V. Šmardová:
Diagnostika dítěte
předškolního věku.
Klokanův kufr, Klokanovy
kapsy.
Využití AAK systémů a
pomůcek.

OSV: Rozvoj schopností poznávání – cvičení
smyslového vnímání, pozornosti a soustředění;
cvičení dovedností zapamatování.

Využití moderní informační
a komunikační technologie.

J. Bednářová,V. Šmardová:
Diagnostika dítěte
předškolního věku.
Klokanův kufr, Klokanovy
kapsy.

Tvořit věty podle obrázků.

SOCIÁLNÍ ČTENÍ
Porozumění a zapamatování si pojmu: poznávání,
rozlišování, určování a pojmenovávání předmětů, fotografií a
obrázků multisenzorickou a hravou formou (verbálně i s
pomocí AAK systémů).

OSV: Rozvoj schopností poznávání – cvičení
smyslového vnímání, pozornosti a soustředění;
cvičení dovedností zapamatování.

Tvorba individuální čítanky.

Práce s předměty, fotografiemi a obrázky: třídění a řazení
předmětů, fotografií a obrázků dle různých kritérií;
vyhledávání předmětů, fotografií a obrázků dle pokynu;
přiřazování předmětu, fotografie a obrázku ke stejnému;
vyhledávání a tvoření dvojic; upevňování pojmu stejný a jiný
(verbálně i s pomocí AAK systémů).
Práce s obrázky: práce se situačními obrázky, vyhledávání
obrázku dle pokynu, komentování děje na obrázcích; čtení
symbolů; čtení procesuálních schémat; tvoření jednoduchých
vět podle obrázků; tvoření dějové posloupnosti ze dvou
obrázků; rozlišování příčiny a následku; rozšiřování slovní
zásoby (verbálně i s pomocí AAK systémů).
Chápat obsah krátkých vět
doplněných obrázkem.

GLOBÁLNÍ ČTENÍ
Porozumění a zapamatování si pojmu: poznávání,
rozlišování, třídění, určování a pojmenovávání obrázků;
přiřazování obrázku ke stejnému obrázku; vyhledávání
dvojic; upevňování pojmu stejný a jiný; rozšiřování slovní
zásoby (verbálně i s pomocí AAK systémů).
Práce s obrázky a slovy: přiřazování obrázku s textem k
obrázku bez textu; přiřazování slov k obrázkům s textem;
přiřazování slov k obrázkům bez textu; čtení slov (podstatná
jména a slovesa); hry se slovy (verbálně i s pomocí AAK
systémů).
Práce se spojkami: zařazování spojek A, I mezi obrázky bez
textu, obrázky s textem a slova; čtení jednoduchých vět se
spojkou A, I (verbálně i s pomocí AAK systémů).
Práce s větami: spojování slov, krátkých větných spojení a
sloves; tvoření a čtení jednoduchých vět pomocí obrázků bez
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K. Hemzáčková, J. Pešková:
První čtení.

Strukturované krabice.
Vizualizace textů.
Využití AAK systémů a
pomůcek.
OSV: Komunikace – dovednosti pro sdělování
verbální i neverbální (technika řeči, výraz řeči,
cvičení v neverbálním sdělování).

OSV: Rozvoj schopností poznávání – cvičení
smyslového vnímání, pozornosti a soustředění;
cvičení dovedností zapamatování.

Využití moderní informační
a komunikační technologie.
Práce s PC vzdělávacími a
komunikačními programy,
PC programem Boardmaker,
SymWriter.
K. Hemzáčková, J. Pešková:
První čtení.
Tvorba individuální čítanky.
Vizualizace textů.

OSV: Komunikace – dovednosti pro sdělování
verbální i neverbální (technika řeči, výraz řeči,
cvičení v neverbálním sdělování).

Využití AAK systémů a
pomůcek.
Využití moderní informační
a komunikační technologie.
Práce s PC vzdělávacími a
komunikačními programy,
PC programem Boardmaker,
SymWriter.

textu, obrázků s textem a slov; chápání obsahu jednoduchých
vět doplněných obrázkem (verbálně i s pomocí AAK
systémů).

Číst slabiky a dvojslabičná
slova, skládat slova ze slabik.

Práce s písmeny: práce s hůlkovými písmeny dle
individuálních schopností žáků; seznamování se s písmeny
multisenzorickou a hravou formou; vyvozování písmen
pomocí obrázků a říkanek; vnímání specifického tvaru
jednotlivých písmen; poznávání, určování a vyhledávání
písmen ve slovech; čtení písmen; doplňování chybějícího
písmene ve slově; skládání slov z písmen; čtení slov po
písmenech (fáze písmenkování).
ANALYTICKO-SYNTETICKÁ METODA ČTENÍ
Práce s písmeny: práce s hůlkovými nebo velkými a malými
tiskacími písmeny dle individuálních schopností žáků;
seznamování se s písmeny multisenzorickou a hravou
formou; vyvozování písmen pomocí obrázků a říkanek;
vnímání specifického tvaru jednotlivých písmen; poznávání,
určování a vyhledávání písmen ve slovech; čtení písmen.

Hůlková písmena:
1. ročník: A, I.
2. ročník: M, T.
3. ročník: E, B, D.

OSV: Rozvoj schopností poznávání – cvičení
smyslového vnímání, pozornosti a soustředění;
cvičení dovedností zapamatování.

Práce se slabikami: rytmizace slov; rozklad slov na slabiky;
určování počtu slabik ve slově; tvoření slabik z osvojených
písmen; čtení slabik.
Práce se slovy: skládání a rozkládání slov z osvojených
slabik; čtení dvojslabičných slov; hry se slovy.
Práce s větami: tvoření a čtení jednoduchých vět z
osvojených slov a obrázků; zařazování spojek A, I mezi slova
a obrázky; rozšiřování slovní zásoby.
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OSV: Komunikace – dovednosti pro sdělování
verbální i neverbální (technika řeči, výraz řeči,
cvičení v neverbálním sdělování).

Písmena:
1. ročník:
A, I, M, E (a, i, m, e).
2. ročník:
O, U, L, T (o, u, l, t).
3. ročník:
J, S, V, Y (j, s v, y).

ČTENÍ
4. – 6. ročník
Výstup z RVP (žák by měl)
Orientovat se ve světě.

Přednášet krátké říkanky a
básničky.

ZŠS I
Přesahy a vazby (průřezová témata,
mezipředmětové vztahy)

Téma učiva
KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI
Rozvoj řečových dovedností: pravidelné dýchání a tempo
řeči; rytmizace slov; správná výslovnost; rozšiřování slovní
zásoby.

Metodické poznámky

OSV: Komunikace – dovednosti pro sdělování
verbální i neverbální (technika řeči, výraz řeči,
cvičení v neverbálním sdělování).

J. Bednářová,V. Šmardová:
Diagnostika dítěte
předškolního věku.

Rozvoj alternativní a augmentativní komunikace: funkční
užívání AAK systémů, AAK pomůcek, informačních a
komunikačních technologií při nácviku čtení, čtení a
ověřování čtení s porozuměním; rozšiřování slovní zásoby.

MV: Kulturní rozdíly – jedinečnost každého
člověka a jeho individuální zvláštnosti.

Klokanův kufr, Klokanovy
kapsy.

Rozvoj komunikačních dovedností: aktivní navazování
komunikace; rozvoj schopnosti vyjádřit myšlenku a pocity;
rozvoj schopnosti zformulovat otázku a adekvátně odpovědět
na otázku; schopnosti vést jednoduchý rozhovor; schopnosti
udržet oční kontakt při rozhovoru a naslouchat druhému;
posilování komunikačních dovedností jakožto prostředku pro
orientaci ve světě (verbálně i s pomocí AAK systémů).
NASLOUCHÁNÍ
Rozvoj naslouchání: poslech, vnímání a porozumění textu
jednoduchých pohádek, básniček a říkanek; rozvoj
soustředění a pozornosti při poslechu jednoduchého textu;
rozvíjení pozitivního vztahu k literatuře.

OSV: Komunikace – komunikace v různých
situacích.

Práce s knihou: seznámení se s dětskými knihami,
encyklopediemi a časopisy; motivace ke čtení; orientace na
stránce; čtení obrázků v řádku; tvoření jednoduchých vět k
obrázkům; chápání obsahu jednoduchých vět; odpovídání na
otázky týkající se textu, dramatizace a reprodukce
jednoduchého textu.

OSV: Hodnoty, postoje, praktická etika –
vytváření povědomí o kvalitách typu
odpovědnost, spolehlivost, spravedlivost,
respektování; dovednosti rozhodování v
problematických situacích všedního dne.

Práce s říkankami a básničkami: hry se slovy a rýmy;
nácvik přednesu krátkých říkanek a básniček; příprava a
realizace veřejného vystoupení (verbálně i s pomocí AAK
systémů).
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Využití AAK systémů a
pomůcek.
Využití moderní informační
a komunikační technologie.

MV: Lidské vztahy – význam kvality
mezilidských vztahů pro harmonický rozvoj
osobnosti.
OSV: Rozvoj schopností poznávání – cvičení
pozornosti a soustředění; cvičení dovedností
zapamatování.

Vizualizace textů.

Rozlišit stejně znějící slova
různého významu.

ČTENÁŘSKÉ DOVEDNOSTI
Rozvoj sluchového vnímání: rozvoj naslouchání;
sluchová diferenciace; rozlišování stejně znějících slov
různého významu; sluchová paměť; sluchová analýza a
syntéza; vnímání rytmu.

OSV: Rozvoj schopností poznávání – cvičení
smyslového vnímání, pozornosti a soustředění;
cvičení dovedností zapamatování.

Klokanův kufr, Klokanovy
kapsy.

Rozvoj zrakového vnímání: vnímání barev; figura a pozadí;
zraková diferenciace; zraková paměť; zraková analýza a
syntéza; pohyb očí na řádku.

Umět reprodukovat krátký text
podle ilustrací a návodných
otázek.

Rozvoj vnímání prostoru a času: pravolevá orientace;
orientace v textu (na řádku a stránce); prostorové pojmy
(nahoře - dole, vpředu - vzadu, první - uprostřed - poslední);
vnímání časového sledu; časové pojmy (nejdříve - později naposled); řazení obrázků podle posloupnosti děje,
komentování dějové linky.
SOCIÁLNÍ ČTENÍ
Porozumění a zapamatování si pojmu: poznávání,
rozlišování, určování a pojmenovávání předmětů, fotografií a
obrázků multisenzorickou a hravou formou; rozšiřování
slovní zásoby (verbálně i s pomocí AAK systémů).

OSV: Rozvoj schopností poznávání – cvičení
smyslového vnímání, pozornosti a soustředění;
cvičení dovedností zapamatování.

Práce s větami: tvoření a čtení vět ze symbolů, fotografií a
obrázků; zařazování spojek A, I mezi obrázky; rozvoj
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K. Hemzáčková, J. Pešková:
První čtení.
Tvorba individuální čítanky.

Práce s předměty, fotografiemi a obrázky: třídění a řazení
předmětů, fotografií a obrázků dle různých kritérií;
vyhledávání předmětů, fotografií a obrázků dle pokynu;
přiřazování předmětu, fotografie a obrázku ke stejnému;
vyhledávání a tvoření dvojic; upevňování pojmu stejný a jiný;
práce s nadřazenými a podřazenými pojmy (verbálně i s
pomocí AAK systémů).
Práce s obrázky: práce se situačními obrázky, vyhledávání
obrázku dle pokynu, komentování děje na obrázcích; čtení
symbolů; čtení procesuálních schémat; tvoření dějové
posloupnosti ze tří obrázků (nejdřív, potom a nakonec);
rozšiřování slovní zásoby (verbálně i s pomocí AAK
systémů).

J. Bednářová,V. Šmardová:
Diagnostika dítěte
předškolního věku.

Strukturované krabice.
Vizualizace textů.
Využití AAK systémů a
pomůcek.
OSV: Komunikace – dovednosti pro sdělování
verbální i neverbální (technika řeči, výraz řeči,
cvičení v neverbálním sdělování).

Využití moderní informační
a komunikační technologie.
Práce s PC vzdělávacími a
komunikačními programy,
PC programem Boardmaker,
SymWriter.

Číst s porozuměním
jednoduché věty.

schopnosti reprodukovat krátký text podle obrázků a
návodných otázek (verbálně i s pomocí AAK).
GLOBÁLNÍ ČTENÍ
Porozumění a zapamatování si pojmu: poznávání,
rozlišování, třídění, určování a pojmenovávání nových
obrázků; přiřazování obrázku ke stejnému obrázku;
vyhledávání dvojic; upevňování pojmu stejný a jiný; práce s
nadřazenými a podřazenými pojmy; rozšiřování slovní
zásoby (verbálně i s pomocí AAK systémů).
Práce s obrázky a slovy: přiřazování obrázku s textem k
obrázku bez textu; přiřazování slov k obrázkům s textem;
přiřazování slov k obrázkům bez textu; nácvik nových slov
(podstatná jména a slovesa); hry se slovy; diktát slov (lepení
slov); čtení slov (verbálně i s pomocí AAK systémů).

OSV: Rozvoj schopností poznávání – cvičení
smyslového vnímání, pozornosti a soustředění;
cvičení dovedností zapamatování.

Tvorba individuální čítanky.
Vizualizace textů.
OSV: Komunikace – dovednosti pro sdělování
verbální i neverbální (technika řeči, výraz řeči,
cvičení v neverbálním sdělování).

Zvládat čtení probraných
tiskacích i psacích písmen.

Práce s písmeny: práce s hůlkovými písmeny dle
individuálních schopností žáků; seznamování se s písmeny
multisenzorickou a hravou formou; vyvozování písmen
pomocí obrázků a říkanek; vnímání specifického tvaru
jednotlivých písmen; poznávání, určování a vyhledávání
písmen ve slovech; čtení písmen; doplňování chybějícího
písmene ve slově; skládání slov z písmen; čtení slov po
písmenech (fáze písmenkování).
ANALYTICKO-SYNTETICKÁ METODA ČTENÍ
Práce s písmeny: práce s hůlkovými nebo velkými a malými
tiskacími písmeny dle individuálních schopností žáků;
seznamování se s novými písmeny multisenzorickou a hravou
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Využití AAK systémů a
pomůcek.
Využití moderní informační
a komunikační technologie.

Práce se spojkami: zařazování spojek A, I mezi obrázky bez
textu, obrázky s textem a slova; čtení jednoduchých vět se
spojkou A, I (verbálně i s pomocí AAK systémů).
Práce s větami: spojování slov, krátkých větných spojení a
sloves, tvoření a čtení trojslovných vět pomocí obrázků bez
textu, obrázků s textem a slov; čtení vět s porozuměním;
hledání informací ve větě; odpovídání na otázky k obsahu
textu; skupinové čtení a trpělivé naslouchání druhým
(verbálně i s pomocí AAK systémů).

K. Hemzáčková, J. Pešková:
První čtení.

Práce s PC vzdělávacími a
komunikačními programy,
PC programem Boardmaker,
SymWriter.
OSV: Mezilidské vztahy – chování podporující
dobré vztahy, respekt, podpora, pomoc.
MV: Lidské vztahy – udržovat tolerantní
vztahy s jinými lidmi.
Hůlková písmena:
4. ročník: O, U, V.
5. ročník: L, K, N.
6. ročník: J, P, R.

OSV: Rozvoj schopností poznávání – cvičení
smyslového vnímání, pozornosti a soustředění;
cvičení dovedností zapamatování.

Písmena:
4. ročník:
P, N, Š, Ď (p, n, š, ď).

formou; vyvozování písmen pomocí obrázků a říkanek;
vnímání specifického tvaru jednotlivých písmen; poznávání,
určování a vyhledávání písmen ve slovech a ve větách; čtení
písmen; diktát písmen (lepení písmen).

5. ročník:
Z, K, B, C (z, k, b, c).
6. ročník:
AU, OU, R, H (au, ou, r, h).

Práce se slabikami: rytmizace slov; rozklad slov na slabiky;
určování počtu slabik ve slově; tvoření slabik z osvojených
písmen; vyhledávání slabik podle pokynu; plynulé čtení
slabik; diktát slabik (lepení slabik).
Práce se slovy: skládání a rozkládání slov z osvojených
slabik; čtení dvojslabičných slov a postupné čtení
trojslabičných slov; hry se slovy; diktát slov (lepení a psaní
slov); rozšiřování slovní zásoby.

OSV: Komunikace – dovednosti pro sdělování
verbální i neverbální (technika řeči, výraz řeči,
cvičení v neverbálním sdělování).

Práce s větami: tvoření a čtení trojslovných vět z osvojených
slov a obrázků; zařazování spojek A, I mezi slova a obrázky;
čtení slov a vět s porozuměním; hledání informací ve větě;
odpovídání na otázky k obsahu vět; diktát vět (lepení a psaní
slov); skupinové čtení a trpělivé naslouchání druhým.

OSV: Mezilidské vztahy – chování podporující
dobré vztahy, respekt, podpora, pomoc.
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MV: Lidské vztahy – udržovat tolerantní
vztahy s jinými lidmi.

ČTENÍ
7. – 10. ročník
Výstup z RVP (žák by měl)
Zapamatovat si obsah
přečteného textu a umět
reprodukovat snadný krátký
text.

ZŠS I
Přesahy a vazby (průřezová témata,
mezipředmětové vztahy)

Téma učiva
KOMUNIKAČNÍ A ČTENÁŘSKÉ DOVEDNOSTI
Rozvoj řečových dovedností: pravidelné dýchání a tempo
řeči; rytmizace slov; správná výslovnost.

Metodické poznámky

OSV: Komunikace – dovednosti pro sdělování
verbální i neverbální (technika řeči, výraz řeči,
cvičení v neverbálním sdělování).

J. Bednářová,V. Šmardová:
Diagnostika dítěte
předškolního věku.

Rozvoj alternativní a augmentativní komunikace: funkční
užívání AAK systémů, AAK pomůcek, informační a
komunikační technologie při nácviku čtení, čtení a ověřování
čtení s porozuměním.

MV: Kulturní rozdíly – jedinečnost každého
člověka a jeho individuální zvláštnosti.

Klokanův kufr, Klokanovy
kapsy.

Rozvoj sluchového vnímání: rozvoj naslouchání;
sluchová diferenciace; rozlišování stejně znějících slov
různého významu; sluchová paměť; sluchová analýza a
syntéza; vnímání rytmu.

OSV: Rozvoj schopností poznávání – cvičení
smyslového vnímání, pozornosti a soustředění;
cvičení dovedností zapamatování.

Využití AAK systémů a
pomůcek.
Využití moderní informační
a komunikační technologie.

Rozvoj zrakového vnímání: vnímání barev; figura a pozadí;
zraková diferenciace; zraková paměť; zraková analýza a
syntéza; pohyb očí na řádku.
Rozvoj vnímání prostoru a času: pravolevá orientace;
orientace v textu (na řádku a stránce); prostorové pojmy
(nahoře - dole, vpředu - vzadu, první - uprostřed - poslední);
vnímání časového sledu; časové pojmy (nejdříve - později naposled); řazení obrázků podle posloupnosti děje;
komentování dějové linky.

Přednášet říkanky a básničky.

Rozvoj čtenářských dovedností: vnímání, zapamatování a
reprodukování obsahu krátkého čteného textu.
NASLOUCHÁNÍ
Rozvoj naslouchání: poslech, vnímání a porozumění textu
jednoduchých pohádek, básniček a říkanek; rozvoj
soustředění a pozornosti při poslechu jednoduchého textu.
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OSV: Rozvoj schopností poznávání – cvičení
pozornosti a soustředění; cvičení dovedností
zapamatování.

Vizualizace textů.

Získat pozitivní vztah k
literatuře.

Orientovat se ve čteném textu.

Orientovat se v jednoduchých
návodech podle obrázků.

Práce s říkanky a básničkami: hry se slovy a rýmy; nácvik
přednesu krátkých říkanek a básniček; příprava a realizace
veřejného vystoupení (verbálně i s pomocí AAK systémů).
POROZUMĚNÍ TEXTU
Práce s knihou: seznámení se s dětskými knihami,
encyklopediemi a časopisy; motivace ke čtení; orientace na
stránce; čtení obrázků v řádku; tvoření vět k obrázkům;
chápání obsahu vět; odpovídání na otázky týkající se textu;
dramatizace a reprodukce jednoduchého textu; rozvíjení
pozitivního vztahu k literatuře.
ČTENÍ V REÁLNÝCH PODMÍNKÁCH
Rozvoj čtení v reálném prostředí: využívání tematických
vycházek s cílem orientovat se na důležitých místech v okolí
školy (nádraží, úřady, obchody, kulturní a zdravotnická
zařízení); praktické využití získané dovednosti čtení a
schopnosti orientovat se ve čteném textu v reálném prostředí.
Vyhledávání informací v reálném prostředí: využívání
všech obrazových materiálů z reálného prostředí; čtení
symbolů, informačních tabulí, obalů potravin, názvů, nápisů,
návodů k použití výrobků, receptů a procesuálních schémat;
vyhledávání informací v knihách, kuchařkách, dětských
encyklopedií, mapách, atlasech, v tisku, časopisech a na
internetu, práce s PC; rozvoj schopnosti orientace ve čteném
textu.
SOCIÁLNÍ ČTENÍ
Porozumění a zapamatování si pojmu: poznávání,
rozlišování, určování a pojmenovávání předmětů, fotografií a
obrázků multisenzorickou a hravou formou; rozšiřování
slovní zásoby (verbálně i s pomocí AAK systémů).
Práce s předměty, fotografiemi a obrázky: třídění a řazení
předmětů, fotografií a obrázků dle různých kritérií;
vyhledávání předmětů, fotografií a obrázků dle pokynu;
přiřazování předmětu, fotografie a obrázku ke stejnému;
vyhledávání a tvoření dvojic; upevňování pojmu stejný a jiný;
práce s nadřazenými a podřazenými pojmy; porozumění
jednoduchým protikladům na obrázku (antonyma),
vyhledávání a poznávání podobných pojmů na obrázku

64

OSV: Hodnoty, postoje, praktická etika –
vytváření povědomí o kvalitách typu
odpovědnost, spolehlivost, spravedlivost,
respektování; dovednosti rozhodování v
problematických situacích všedního dne.
OSV: Komunikace – komunikace v různých
situacích

Tematické vycházky,
prožitkové učení v
mimoškolním prostředí.

OSV: Rozvoj schopností poznávání – cvičení
smyslového vnímání, pozornosti a soustředění;
cvičení dovedností zapamatování.

K. Hemzáčková, J. Pešková:
První čtení.
Tvorba individuální čítanky.
Strukturované krabice.
Vizualizace textů.
Využití AAK systémů a
pomůcek.

(synonyma); posuzování pravdivosti a nepravdivosti
uvedených na fotografiích a obrázcích; poznávání záměrných
nesmyslů na obrázcích; porozumění jednoduchému vtipu a
hádance na obrázcích (verbálně i s pomocí AAK systémů).
Práce s obrázky: práce se situačními obrázky, vyhledávání
obrázku dle pokynu, komentování děje na obrázcích,
odpovídání na otázky týkající se děje na obrázcích (Kde?
Proč? Kdy? Co dělá?); správné užívání odpovědi ano / ne;
čtení symbolů; čtení procesuálních schémat; tvoření dějové
posloupnosti z více jak tří obrázků (nejdřív, potom a
nakonec); rozšiřování slovní zásoby (verbálně i s pomocí
AAK systémů).

Zvládat čtení krátkého
jednoduchého textu.

Práce s větami: tvoření a čtení vět ze symbolů, fotografií a
obrázků; zařazování spojek A, I mezi obrázky; využívání
podstatných jmen i sloves vyjadřujících činnost; rozvoj
schopnosti reprodukovat krátký text podle obrázků a
návodných otázek (verbálně i s pomocí AAK systémů).
GLOBÁLNÍ ČTENÍ
Porozumění a zapamatování si pojmu: poznávání,
rozlišování, třídění, určování a pojmenovávání nových
obrázků; přiřazování obrázku ke stejnému obrázku; práce s
nadřazenými a podřazenými pojmy; porozumění
jednoduchým protikladům na obrázku (antonyma),
vyhledávání a poznávání podobných pojmů na obrázku
(synonyma); rozšiřování slovní zásoby (verbálně i s pomocí
AAK systémů).

Využití moderní informační
a komunikační technologie.

OSV: Komunikace – dovednosti pro sdělování
verbální i neverbální (technika řeči, výraz řeči,
cvičení v neverbálním sdělování).

OSV: Rozvoj schopností poznávání – cvičení
smyslového vnímání, pozornosti a soustředění;
cvičení dovedností zapamatování.

K. Hemzáčková, J. Pešková:
První čtení.
Tvorba individuální čítanky.
Vizualizace textů.
Využití AAK systémů a
pomůcek.

Práce s obrázky a slovy: přiřazování obrázku s textem k
obrázku bez textu; přiřazování slov k obrázkům s textem;
přiřazování slov k obrázkům bez textu; nácvik nových slov
(podstatná jména a slovesa); poznávání nových slovních
druhů dle individuálních schopností žáků; hry se slovy; diktát
slov (lepení a psaní slov); plynulé čtení slov (verbálně i s
pomocí AAK systémů).

OSV: Komunikace – dovednosti pro sdělování
verbální i neverbální (technika řeči, výraz řeči,
cvičení v neverbálním sdělování).

Práce s větami a jednoduchým textem: spojování
podstatných jmen, sloves či jiných slovních druhů dle

OSV: Mezilidské vztahy – chování podporující
dobré vztahy, respekt, podpora, pomoc.
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Práce s PC vzdělávacími a
komunikačními programy,
PC programem Boardmaker,
SymWriter.

Využití moderní informační
a komunikační technologie.
Práce s PC vzdělávacími a
komunikačními programy,
PC programem Boardmaker,
SymWriter.

individuálních schopností žáků; tvoření a čtení víceslovných
vět pomocí obrázků bez textu, obrázků s textem a slov; čtení
vět s porozuměním; diktát vět (lepení a psaní slov); hledání
informací ve větě; odpovídání na otázky k obsahu věty;
skupinové čtení a trpělivé naslouchání druhým; čtení s
porozuměním krátkého textu o rozsahu několika vět včetně
jednoduché reprodukce obsahu textu (verbálně i s pomocí
AAK systémů).

Číst všechna tiskací i psací
písmena.

Práce s písmeny: práce s hůlkovými písmeny dle
individuálních schopností žáků; seznamování se s písmeny
multisenzorickou a hravou formou; vyvozování písmen
pomocí obrázků a říkanek; vnímání specifického tvaru
jednotlivých písmen; poznávání, určování a vyhledávání
písmen ve slovech; čtení písmen; doplňování chybějícího
písmene ve slově; skládání slov z písmen; čtení slov po
písmenech (fáze písmenkování).
ANALYTICKO-SYNTETICKÁ METODA ČTENÍ
Práce s písmeny: práce s hůlkovými nebo velkými a malými
tiskacími písmeny dle individuálních schopností žáků;
seznamování se s novými písmeny multisenzorickou a hravou
formou; vyvozování písmen pomocí obrázků a říkanek;
vnímání specifického tvaru jednotlivých písmen; poznávání,
určování a vyhledávání písmen ve slovech, ve větách a v
jednoduchém textu; plynulé čtení písmen; diktát písmen
(lepení písmen).

MV: Lidské vztahy – udržovat tolerantní
vztahy s jinými lidmi.

Hůlková písmena:
7. ročník: C, Z, S, Y.
8. ročník: H, F, G, CH.
9. ročník: Ž, Š, Č, Ř.
10. ročník: Ď, Ť, Ň.

OSV: Rozvoj schopností poznávání – cvičení
smyslového vnímání, pozornosti a soustředění;
cvičení dovedností zapamatování.

Práce se slabikami: rytmizace slov; rozklad slov na slabiky;
určování počtu slabik ve slově; tvoření slabik z osvojených
písmen; vyhledávání slabik podle pokynu; plynulé čtení
slabik; diktát slabik (lepení slabik).
Práce se slovy: skládání a rozkládání slov z osvojených
slabik; plynulé čtení víceslabičných slov; hry se slovy; diktát
slov (lepení a psaní slov); porozumění, vyhledávání a
určování slov s protikladným významem (antonyma) a s
podobným významem (synonyma); práce s nadřazenými a
podřazenými pojmy; rozšiřování slovní zásoby.
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OSV: Komunikace – dovednosti pro sdělování
verbální i neverbální (technika řeči, výraz řeči,
cvičení v neverbálním sdělování).

Písmena:
7. ročník:
Č, Ž, Ř, Ň (č, ž, ř, ň).
8. ročník:
CH, F, G, Ě (ch, f, g, ě).
9. ročník:
W, X (w, x).

Práce s větami a jednoduchým textem: tvoření a čtení
víceslovných vět z osvojených slov (různých slovních druhů);
plynulé hlasité čtení vět s porozuměním, hledání informací ve
větě; odpovídání na otázky k obsahu vět; nácvik tichého
čtení; diktát vět (lepení a psaní slov); skupinové čtení a
trpělivé naslouchání druhým; čtení s porozuměním krátkého
textu z několika vět včetně jednoduché reprodukce obsahu
textu; vyhledávání klíčových slov v textu; dokončování vět a
textu.
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OSV: Mezilidské vztahy – chování podporující
dobré vztahy, respekt, podpora, pomoc.
MV: Lidské vztahy – udržovat tolerantní
vztahy s jinými lidmi.

5.2

Psaní

VZDĚLÁVACÍ OBLAST
Jazyková komunikace
CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU
Cílem vyučovacího předmětu Psaní je, aby žáci získali základy psaní, které směřují k
dosažení takové úrovně písemného projevu, co plně odpovídá jejich individuálním
možnostem a schopnostem. Důraz v předmětu psaní je kladen na praktické využití získaných
psacích dovedností v každodenním životě a běžných situacích. Důležitým kritériem pro naši
školu je povzbuzovat u žáků zájem o psaní, jakožto o významný zdroj informací a účelný
prostředek komunikace.
OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU
Vyučovací předmět Psaní je zaměřen na rozvíjení a posilování percepce, pozornosti, paměti a
motoriky, které také úzce souvisí s rozvojem řeči, komunikačních schopností a myšlení. Ve
výuce žáky nejprve seznamujeme se základními grafomotorickými dovednostmi, které
postupně nabývají podoby písmen, se zásadami zdravého sezení při psaní a správného úchopu
psacího náčiní. Dále žáky vedeme ke srozumitelnému vyjadřování písemnou formou, a to
pomocí techniky psaní, která je pro ně, s ohledem na jejich individuální možnosti,
nejvhodnější. K obsahu předmětu také patří vytváření pozitivního vztahu žáků ke psaní,
rozvíjení schopnosti psát slova, věty a jednoduchý text s porozuměním a podporovat u žáků
schopnost účelně používat psanou formu řeči v situacích běžného dne.
Základem vyučovacího předmětu Psaní je přípravné období nácviku psaní, jehož podstatou je
posilování zrakového, sluchového a hmatového vnímání, pozornosti, paměti, hrubé a jemné
motoriky, vizuomotoriky a grafomotoriky. V tomto procesu usilujeme o vzájemnou souhru a
součinnost jmenovaných oblastí a jednotlivých smyslových analyzátorů. Učivo proto
vizualizujeme a propojujeme s hmatovým prožitkem. Každý cvik také doprovázíme hlasovým
projevem, například slovem, říkankou či melodií. Od velkých pohybů paží přecházíme k
pohybům stále menším, zapojujeme a uvolňujeme zápěstí. Pozvolna přecházíme od
jednoduchých grafických prvků ke složitějším, tedy od hrubších a snadnějších pohybů k
pohybům jemnějším. Postupně zmenšujeme a vymezujeme psací plochu, každý krok
mnohonásobně opakujeme, čímž se snažíme o úplné zmechanizování pohybu. Od počátku
také u žáků dbáme na osvojování správných a zdravých návyků při psaní.
Samotný nácvik psaní probíhá u každého žáka zcela individuálně, a to pomocí techniky, která
je pro něj nejvhodnější. Výběr techniky psaní zohledňuje především věk, rozumové a zejména
motorické schopnosti žáků. Výuka psaní je rozpracována do tří oblastí, kdy aplikujeme psaní
hůlkovým písmem, psaní psacím písmem a psaní na počítači. Výběr techniky psaní se může v
průběhu školní docházky měnit, záleží na individuálním vývoji žáka. Snahou pedagogů je,
přizpůsobovat výuku psaní žákům tak, aby zvolená technika psaní maximálně vyhovovala
jejich potřebám i možnostem a vytvářela tak optimální podmínky pro jejich vývoj. Při
nácviku psaní je brána na zřetel i metoda čtení, kterou si žáci osvojují. Naší snahou je, aby
postupy a obsah předmětu psaní i čtení byly co nejvíce v souladu. Žák píše písmena, slova či
věty, které se současně učí číst nebo si již při čtení osvojil, čímž podporujeme psaní s
porozuměním.
Hůlkové písmo je v učebním plánu rozpracováno od 1. do 10. ročníku a je určeno pro žáky
bez vážnějšího motorického postižení horních končetin, kteří jsou schopni funkčního úchopu
psacího náčiní, a jejich grafický projev dává předpoklad pro úspěšné zvládnutí psaní rukou.
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Psací písmo zařazujeme do výuky od 4. ročníku u žáků, kteří během prvního období 1. stupně
zvládli techniku psaní hůlkovým písmem a mají předpoklady pro zvládnutí techniky psacího
písma. Psaní na počítači je začleněno do učebního plánu od 1. do 10 ročníku a je určeno
především pro žáky s vážnějším motorickým postižením horních končetin, kteří si nedokážou
osvojit funkční úchop psacího náčiní, a jejich grafický projev nedává předpoklad pro osvojení
schopnosti psaní rukou. Současně je psaní na počítači doplňkovou formou psaní pro ostatní
žáky.
Psaní je povinný vyučovací předmět, který se vyučuje v 1. - 10. ročníku a to vždy 2 hodiny
týdně, s výjimkou 1. ročníku, kdy je vyučován pouze 1 hodinu týdně. Ve 2. a 10. ročníku je
posílen z disponibilní časové dotace.
Výuka předmětu Psaní probíhá převážně v kmenové třídě, kde je organizována individuálně,
ve skupinkách i frontálně. Realizovat ji lze i v prostředí žákovských knihoven, učebně ICT
nebo ve venkovním areálu školy, například při psaní v písku nebo křídami na chodník. Při
nácviku psaní uplatňujeme didaktické zásady názornosti, posloupnosti, přiměřenosti a
zejména při osvojování nového učiva také multisenzorický přístup. Vyučovací hodiny jsou
členěny na krátké úseky, které zohledňují osobní tempo psaní. Ve výuce také plně
respektujeme individuální kvalitu grafomotorického projevu žáků, jejich zvýšenou
unavitelnost a sníženou schopnost koncentrace pozornosti. Žáci mají k dispozici širokou
nabídku manipulačních a didaktických pomůcek, pomůcek pro rozvoj jemné motoriky, šablon
a pracovních listů. Při psaní na počítači žáci pracují se speciální klávesnicí, která má větší
rozměr kláves, písmen a barevné rozlišení. Žáci s vážnějším motorickým postižením horních
končetin používají pro ovládání počítače speciální myš. Uplatnění ve výuce mají také tablety
a IPady se vzdělávacími aplikacemi, interaktivní tabule či televizor s dotekovou obrazovkou.
ZPŮSOB HODNOCENÍ ŽÁKŮ
Hodnocení je slovní formou, pozitivně je oceňována zejména snaha, aktivita, ochota ke
spolupráci a celkový přístup žáka k práci. Při hodnocení jsou zohledňovány individuální
možnosti, schopnosti a pokroky žáka.
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY
Vyučovací předmět Psaní je nejvíce propojen s vyučovacím předmětem Čtení, kdy proces
osvojování mluveného i psaného jazyka nelze od sebe oddělit. Učivo obou předmětů ne sebe
navazuje a vzájemně se prolíná. Úzký vztah má také s předměty Komunikace (rozvoj
komunikačních schopností, rozšiřování slovní zásoby, využití systémů AAK, podpora
komunikace v písemné formě), Informatorika (psaní textů na PC, výukové programy,
vyhledávání informací na internetu), Matematika (psaní číslic, zápis příkladu a jednoduchých
slovních úloh) a Výtvarná výchova (rozvoj grafomotoriky). Psaní však souvisí i se všemi
ostatními vyučovacími předměty, kde psací dovednosti žáci využívají zejména při zápisu
učiva, opisu jednoduchých textů, doplňování slov do textu či odpovědí na otázky v písemné
formě nebo při vyhledávání a zpracovávání informací.
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA
Do předmětu Psaní jsou začleněny tematické okruhy Osobnostní a sociální výchovy (OSV),
Multikulturní výchovy (MV).
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VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE
Kompetence k učení
Učitel:






aplikuje vhodné techniky psaní dle individuálních možností žáků (hůlkové písmo,
psací písmo, psaní na počítači)
předkládá a vytváří odpovídající písanky, pracovní listy, didaktické materiály a
pomůcky
používá informační technologie, speciální PC klávesnici a myš, PC výukové programy
a vzdělávací aplikace při nácviku psaní
procvičuje se žákem psaní při každé příležitosti, fixuje zápis důležitých údajů
každodenním procvičováním
vede žáka k samostatnému využívání psané formy projevu

Žák dle svých individuálních možností a schopností:






ovládá základy psaní a využívá je ke svému vzdělávání, projevuje zájem o nové
poznatky
používá písanky, pracovní listy, didaktické materiály a pomůcky
ovládá informační technologie, speciální PC klávesnici a myš, používá PC výukové
programy a vzdělávací aplikace při nácviku psaní
písemně zaznamenává potřebné údaje (číslo, slovo, jméno, větu), využívá psací
dovednosti i v jiných předmětech a v situacích běžného dne
využívá vhodné způsoby zaznamenávání údajů dle svých individuálních možností

Kompetence k řešení problémů
Učitel:





fixuje správný postup při psaní od přípravy pomůcek až po dokončení písemného
projevu
pomáhá žákovi získávat informace k vyřešení jednoduchého problému
vede žáka ke schopnosti požádat o pomoc a přijmout ji
rozvíjí sebeovládání, sebedůvěru a sebevědomí žáka při řešení jednoduchých
problémů

Žák dle svých individuálních možností a schopností:





zvládá jednotlivé kroky postupu při psaní a řeší jednoduché problémy v procesu psaní
dokáže rozpoznat chybu při opisu, přepisu a řešit její nápravu
ví, na koho se může obrátit o pomoc při řešení problému
nenechává se odradit nezdarem při hledání řešení problému, zažívá pocity radosti a
uspokojení z jeho nalezení

Kompetence komunikativní
Učitel:



propojuje rozvoj komunikačních schopností, funkčního užívání AAK systémů a
rozšiřování slovní zásoby žáka s nácvikem psaní
rozvíjí schopnost formulovat vlastní myšlenky, pocity a názory
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seznamuje žáky s používáním základních forem písemné komunikace (vzkaz, pohled,
dopis, email, SMS)
seznamuje žáky s možnostmi získávání informací pomocí běžných moderních
komunikačních technologií a online prostředí (mobilní telefon, webové stánky,
informační servery)
vytváří příležitosti pro písemnou komunikaci mezi žáky, navozuje bezpečnou a
přátelskou atmosféru komunikace

Žák dle svých individuálních možností a schopností:






funkčně komunikuje s okolím a srozumitelně se vyjadřuje písemnou formou
umí písemnou formou vyjádřit své myšlenky, pocity a názory
umí používat písemný projev ke komunikaci se svým okolím
dokáže vyhledat potřebnou informaci a opsat ji pro další vlastní použití
využívá písemnou formu komunikace jako prostředku k vytvoření vztahů s okolím

Kompetence sociální a personální
Učitel:





zařazuje skupinové psaní žáků, podporuje vzájemnou spolupráci při psaní
učí žáky respektovat a trpělivě naslouchat druhým při tvorbě společných textů
umožňuje žákovi tvorbu a předávání jednoduchých písemných vzkazů v rodinném a
školním prostředí
pomáhá žákovi hledat cestu k sobě i lidem ze svého okolí prostřednictvím písemné
komunikace (vzkaz, pohled, dopis, email, SMS)

Žák dle svých individuálních možností a schopností:





zapojuje se do skupinové práce, navazuje kontakt s vrstevníky
při skupinovém psaní respektuje a naslouchá druhým
orientuje se v rodinném a školním prostředí, prostřednictvím písemné komunikace se
podílí na jednoduchých sociálních aktivitách
prohlubuje si svůj vztah k blízkým lidem ze svého okolí, reaguje a odpovídá na
písemnou komunikaci (vzkaz, pohled, dopis, email, SMS)

Kompetence občanské
Učitel:




seznamuje žáky s pravidly chování ve škole a třídě prostřednictvím společné tvorby a
písemného záznamu třídních pravidel
seznamuje žáky se základními právy a povinnostmi občanů prostřednictvím
vyhledávání informací a jejich opisu s využitím běžných moderních komunikačních
technologií a online prostředí (mobilní telefon, webové stánky, informační servery)
fixuje u žáků modely správného chování ve společnosti

Žák dle svých individuálních možností a schopností:




má povědomí o základních pravidlech chování ve společnosti
má povědomí o svých základních právech a povinnostech, umí vyhledávat informace
o právech a povinnostech s využitím běžných moderních komunikačních technologií a
online prostředí (mobilní telefon, webové stánky, informační servery)
rozlišuje společensky žádoucí a nežádoucí chování
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Kompetence pracovní
Učitel:






fixuje u žáka pracovní postup při plnění zadaných úkolů
vede a motivuje žáky k dokončování práce
hodnotí dílčí výkony žáka a poskytuje mu prostor k sebehodnocení
automatizuje u žáků pravidla hygieny při psaní, fixuje základní návyky a postupy při
psaní, podporuje samostatnost při přípravě psacích pomůcek
procvičuje a fixuje vyjadřování písemnou formou

Žák dle svých individuálních možností a schopností:






plní zadané úkoly podle instrukcí
učí se dokončit zadaný úkol
adekvátně reaguje na posouzení své práce
má osvojené základní hygienické návyky spojené se psaním a snaží se pracovat
samostatně
umí zapsat základní informace a rozumí tomu, co napíše
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PSANÍ
1. – 3. ročník
Výstup z RVP (žák by měl)
Dodržovat správné držení
psacího náčiní.

Zvládat základní hygienické
návyky spojené se psaním.

Vyvodit písmena podle
obrázků.

Odlišovat délku samohlásek.

ZŠS I
Přesahy a vazby (průřezová témata,
mezipředmětové vztahy)

Téma učiva
SPRÁVNÉ DRŽENÍ PSACÍHO NÁČINÍ
Nácvik správného úchopu: procvičování techniky
správného úchopu (sypání, přebírání, práce se špetkou);
masáž rukou; prstová cvičení; střídání různých druhů psacího
náčiní (tužka, fix, křída, štětec); uvolnění ruky; tlak na
podložku.
HYGIENICKÉ NÁVYKY PŘI PSANÍ
Nácvik správného sedu: nácvik udržování optimální
vzdálenosti hlavy od podložky; nácvik optimální polohy těla
při psaní a rovného sedu; nácvik správného postavení ruky
při psaní.

OSV: Sebepoznání a sebepojetí – já jako zdroj
informací o sobě, moje tělo.

OSV: Sebepoznání a sebepojetí – já jako zdroj
informací o sobě, moje tělo.

Práce s pomůckami: příprava pomůcek dle slovních pokynů
či vizualizovaného postupu; péče o psací náčiní a školní
pomůcky; ostrouhávání tužek; úklid pracovního prostoru.

OSV: Seberegulace a sebeorganizace – cvičení
sebeovládání, organizace vlastního času.

Psychohygiena psaní: motivace ke psaní; posilování
záměrné pozornosti a soustředění; střídání fáze psaní a
relaxace s ohledem na individuální možnosti žáka.
VYVOZOVÁNÍ PÍSMEN
Práce s písmeny: seznamování se s hůlkovými písmeny
multisenzorickou a hravou formou; vnímání specifického
tvaru jednotlivých písmen; výroba písmen (modelování,
vybarvování, vystřihování, obtahování písmen, skládání
písmen z přírodnin a drobného materiálu); třídění a řazení
písmen; vyvozování písmen pomocí obrázků a říkanek; hry s
písmeny; vyhledávání písmen ve slovech a krátkém textu.

OSV: Psychohygiena – dovednosti pro
pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě
samému, uvolnění - relaxace.

ROZVOJ VNÍMÁNÍ A MOTORIKY
Rozvoj sluchového vnímání: rozvoj naslouchání;
sluchová diferenciace; rozlišování slov se změnou délky
samohlásek; sluchová paměť; sluchová analýza a syntéza;
vnímání rytmu.
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OSV: Rozvoj schopností poznávání – cvičení
smyslového vnímání, pozornosti a soustředění;
cvičení dovedností zapamatování.

Využití moderní informační
a komunikační technologie
AAK systémů a pomůcek.

OSV: Komunikace – řeč těla, zvuků a slov, řeč
předmětů a prostředí vytvářeného člověkem,
cvičení pozorování, dovednosti pro sdělování
verbální i neverbální.

Práce s PC vzdělávacími a
komunikačními programy,
PC programem Boardmaker,
SymWriter.

OSV: Rozvoj schopností poznávání – cvičení
smyslového vnímání, pozornosti a soustředění;
cvičení dovedností zapamatování.

J. Bednářová,V. Šmardová:
Diagnostika dítěte
předškolního věku.

Rozvoj zrakového vnímání: vnímání barev; figura a pozadí;
zraková diferenciace; zraková paměť; zraková analýza a
syntéza; pohyb očí na řádku.
Rozvoj hmatového vnímání: seznamování se s různými
materiály; rozvíjení citlivosti hmatu; poznávání předmětů
podle hmatu; rozlišování různých povrchů a materiálů.
Rozvoj vnímání prostoru: pravolevá orientace; orientace v
textu (na řádku a stránce); prostorové pojmy (nahoře - dole,
vpředu - vzadu, první - uprostřed - poslední).

OSV: Sebepoznání a sebepojetí – já jako zdroj
informací o sobě, moje tělo.

Klokanův kufr, Klokanovy
kapsy.

OSV: Psychohygiena – dovednosti pro
pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě
samému, uvolnění - relaxace.
MV: Kulturní rozdíly – jedinečnost každého
člověka a jeho individuální zvláštnosti.

Rozvoj hrubé motoriky: posilování celkové pohyblivosti
těla; koordinace pohybů a rovnováhy; rozvoj pohybové
paměti, rychlosti a přesnosti pohybů.
Rozvoj jemné motoriky: uchopování drobných předmětů;
manipulační činnosti s drobným materiálem, přírodninami a
předměty; modelování; posilování jemných pohybů rukou,
zápěstí a prstů.
Rozvoj vizuomotoriky: obtahování předkresleného vzoru;
kresba obrázku dle předlohy; dokreslování chybějící části
obrázku; vybarvování obrázku podle předlohy i bez předlohy.

Psát velká hůlková písmena.

Rozvoj grafomotoriky: psaní bez pomůcek (prstem v písku,
mouce, krupici apod.); psaní různými materiály, pomůckami
a psacím náčiním (dřívkem do písku, mouky a krupice, psaní
se šablonou, tužkou, pastelkou, křídou, voskovými
pastelkami, tuší, uhlem apod.); střídání různých druhů ploch
při psaní (svislá, šikmá,vodorovná, práce s velkým i malým
formátem); nácvik grafomotorických prvků (čára svislá, čára
vodorovná, kruh, spirála, vlnovka, šikmá čára, zuby, oblouky,
smyčky).
HŮLKOVÉ PÍSMO
Psaní písmen: nácvik prvků hůlkových písmen; práce se
šablonami písmen; obtahování tvarů písmen; psaní písmen s
pomocí spojování názorných bodů; nácvik psaní jednotlivých
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OSV: Rozvoj schopností poznávání – cvičení
smyslového vnímání, pozornosti a soustředění;
cvičení dovedností zapamatování.

Hůlkové písmo - písmena:
1. ročník: A, I.
2. ročník: M, T.
3. ročník: E, B, D.

písmen bez vizuální opory; postupné zmenšování písmen do
liniatury.
Psaní číslic: nácvik prvků číslic; práce se šablonami číslic;
obtahování tvarů číslic; psaní číslic s pomocí spojování
názorných bodů; nácvik psaní jednotlivých číslic bez vizuální
opory; postupné zmenšování číslic do liniatury.
PSANÍ NA POČÍTAČI
Práce s počítačem: dodržování zásad bezpečného ovládání
počítače; seznamování se s monitorem, klávesnicí a myší;
orientace na monitoru (vyhledávání na monitoru rukou i
myší); orientace na klávesnici a ovládání základních kláves
(klávesy s písmeny a číslicemi, enter, mezerník, backspace a
delete, pohybování kurzoru pomocí šipek); ovládání myši.

Psát a spojovat písmena a
tvořit slabiky.

Napsat hůlkovým písmem své
jméno.

Psaní na počítači: posilování koordinace ruka - oko;
vyhledávání písmen a číslic na klávesnici; opis písmen a
číslic podle předlohy; sledování práce na monitoru a její
kontrola na něm.
HŮLKOVÉ PÍSMO
Psaní slov: psaní slov z osvojených hůlkových písmen;
obtahování tvaru slova; psaní slov s pomocí spojování
názorných bodů; nácvik psaní jednotlivých slov bez vizuální
opory; postupné zmenšování slov do liniatury.
PSANÍ NA POČÍTAČI
Psaní slov na počítači: psaní slov z osvojených písmen;
posilování koordinace ruka - oko; vyhledávání písmen na
klávesnici; opis slov podle předlohy; sledování práce na
monitoru a její kontrola na něm.
PSANÍ SVÉHO JMÉNA
Nácvik podpisu: obtahování tvaru hůlkových písmen ve
jméně; psaní jména s pomocí spojování názorných bodů;
nácvik psaní jména bez vizuální opory; postupné zmenšování
jména do liniatury; nácvik podpisu s využitím počítače.
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OSV: Rozvoj schopností poznávání – cvičení
smyslového vnímání, pozornosti a soustředění;
cvičení dovedností zapamatování.

Číslice:
1. ročník: 1, 2.
2. ročník: 3, 4.
3. ročník: 5.

OSV: Řešení problémů a rozhodovací
schopnosti – dovednosti pro řešení problémů a
rozhodování z hlediska různých typů problémů.

OSV: Rozvoj schopností poznávání – cvičení
smyslového vnímání, pozornosti a soustředění;
cvičení dovedností zapamatování.
OSV: Rozvoj schopností poznávání – cvičení
smyslového vnímání, pozornosti a soustředění;
cvičení dovedností zapamatování.

OSV: Rozvoj schopností poznávání – cvičení
smyslového vnímání, pozornosti a soustředění;
cvičení dovedností zapamatování.
MV: Kulturní rozdíly – jedinečnost každého
člověka a jeho individuální zvláštnosti.

Psaní na počítači:
1. ročník: A, I, 1, 2.
2. ročník: M, T, 3 4.
3. ročník: E, B, D, 5.

PSANÍ
4. – 6. ročník
Výstup z RVP (žák by měl)
Psát písmena, která umí číst.

ZŠS I
Přesahy a vazby (průřezová témata,
mezipředmětové vztahy)

Téma učiva
VYVOZOVÁNÍ PÍSMEN
Práce s písmeny: seznamování se s novými hůlkovými nebo
psacími písmeny multisenzorickou a hravou formou; vnímání
specifického tvaru jednotlivých písmen; výroba písmen
(modelování, vybarvování, vystřihování, obtahování písmen,
skládání písmen z přírodnin a drobného materiálu); třídění a
řazení písmen; vyvozování písmen pomocí obrázků a
říkanek; hry s písmeny; vyhledávání písmen ve slovech a
krátkém textu.
HŮLKOVÉ PÍSMO
Psaní písmen: upevňování a procvičování psaní osvojených
hůlkových písmen; nácvik prvků nových hůlkových písmen;
práce se šablonami písmen; obtahování tvarů písmen; psaní
písmen s pomocí spojování názorných bodů; nácvik psaní
jednotlivých písmen bez vizuální opory; postupné
zmenšování písmen do liniatury.

Metodické poznámky

OSV: Komunikace – řeč těla, zvuků a slov, řeč
předmětů a prostředí vytvářeného člověkem,
cvičení pozorování, dovednosti pro sdělování
verbální i neverbální.

OSV: Rozvoj schopností poznávání – cvičení
smyslového vnímání, pozornosti a soustředění;
cvičení dovedností zapamatování.

Hůlkové písmo - písmena:
4. ročník: O, U, V.
5. ročník: L, K, N.
6. ročník: J, P, R.

PSACÍ PÍSMO
Psaní písmen: nácvik tvarových prvků psacích písmen;
dopisování částí psacích písmen; obtahování tvarů písmen;
rytmizace tahu; nácvik psaní jednotlivých písmen; postupné
zmenšování písmen do liniatury.

OSV: Rozvoj schopností poznávání – cvičení
smyslového vnímání, pozornosti a soustředění;
cvičení dovedností zapamatování.

Psací písmo - písmena:
4. ročník: a, i, m, e, o.
5. ročník: u, l, t, j, s.
6. ročník: v, y, p, n, z.

PSANÍ NA POČÍTAČI
Práce s počítačem: dodržování zásad bezpečného ovládání
počítače; orientace na klávesnici a ovládání základních kláves
(klávesy s písmeny a číslicemi, enter, mezerník, backspace a
delete, pohybování kurzoru pomocí šipek); ovládání myši.

OSV: Řešení problémů a rozhodovací
schopnosti – dovednosti pro řešení problémů a
rozhodování z hlediska různých typů problémů.

Psaní na počítači: posilování koordinace ruka - oko;
vyhledávání písmen na klávesnici; psaní písmen podle
předlohy; sledování práce na monitoru a její kontrola na něm.

OSV: Rozvoj schopností poznávání – cvičení
smyslového vnímání, pozornosti a soustředění;
cvičení dovedností zapamatování.
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Psaní na počítači:
1. ročník: O, U, V, 6, 7.
2. ročník: L, K, N, 8, 9.
3. ročník: J, P, R, 10, 0.

Ovládat psaní hůlkového
písma.

Opisovat a přepisovat slabiky
a jednoduchá slova.

PSANÍ SVÉHO PŘÍJMENÍ
Nácvik podpisu: upevňování a procvičování psaní jména;
obtahování tvaru hůlkových písmen v příjmení; psaní
příjmení s pomocí spojování názorných bodů; nácvik psaní
jména a příjmení bez vizuální opory; postupné zmenšování
jména a příjmení do liniatury; nácvik podpisu s využitím
počítače.
OPIS A PŘEPIS
Hůlkové písmo: opis písmen a slov dle probíraných
tematických celků v globálním čtení; opis jednoduchých vět.
Psací písmo: spojování psacích písmen do slabik a slov;
opis písmen, slabik a slov; opis jednoduchých vět; přepis
písmen, slabik, slov a jednoduchých vět z hůlkového písma
do psacího.
Psaní na počítači: opis písmen, slov a jednoduchých vět;
sledování práce na monitoru a její kontrola na něm.

Psát písmena a slabiky podle
diktátu.

DIKTÁT
Hůlkové písmo: diktát osvojených číslic, písmen a slov.
Psací písmo: diktát osvojených číslic, písmen, slabik a slov.
Psaní na počítači: diktát osvojených číslic, písmen a slov.

Opsat číslice.

ČÍSLICE
Psaní číslic: upevňování a procvičování psaní osvojených
číslic; nácvik prvků nových číslic; práce se šablonami číslic;
obtahování tvarů číslic; psaní číslic s pomocí spojování
názorných bodů; nácvik psaní jednotlivých číslic bez vizuální
opory; postupné zmenšování číslic do liniatury; psaní číslic
na počítači; opis číslic; diktát číslic.
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MV: Kulturní rozdíly – jedinečnost každého
člověka a jeho individuální zvláštnosti.

OSV: Rozvoj schopností poznávání – cvičení
smyslového vnímání, pozornosti a soustředění;
cvičení dovedností zapamatování.
OSV: Rozvoj schopností poznávání – cvičení
smyslového vnímání, pozornosti a soustředění;
cvičení dovedností zapamatování.
OSV: Rozvoj schopností poznávání – cvičení
smyslového vnímání, pozornosti a soustředění;
cvičení dovedností zapamatování.
OSV: Rozvoj schopností poznávání – cvičení
smyslového vnímání, pozornosti a soustředění;
cvičení dovedností zapamatování.
OSV: Řešení problémů a rozhodovací
schopnosti – dovednosti pro řešení problémů a
rozhodování z hlediska různých typů problémů.
OSV: Rozvoj schopností poznávání – cvičení
smyslového vnímání, pozornosti a soustředění;
cvičení dovedností zapamatování.

Číslice:
4. ročník: 6, 7.
5. ročník: 8, 9.
6. ročník: 10, 0.

PSANÍ
7. – 10. ročník
Výstup z RVP (žák by měl)
Dbát na čitelný písemný
projev.

Přesahy a vazby (průřezová témata,
mezipředmětové vztahy)

Téma učiva
VYVOZOVÁNÍ PÍSMEN
Práce s písmeny: seznamování se s novými hůlkovými nebo
psacími písmeny; vnímání specifického tvaru jednotlivých
písmen; vyvozování písmen pomocí obrázků a říkanek; hry s
písmeny; vyhledávání písmen ve slovech a krátkém textu.
HŮLKOVÉ PÍSMO
Psaní písmen a slov: upevňování a procvičování psaní
osvojených hůlkových písmen; nácvik prvků nových
hůlkových písmen; obtahování tvarů písmen; psaní písmen s
pomocí spojování názorných bodů; nácvik psaní jednotlivých
písmen bez vizuální opory; postupné zmenšování písmen do
liniatury; posilování čitelného písemného projevu; úprava
písma.
PSACÍ PÍSMO
Psaní písmen, slabik a slov: nácvik tvarových prvků psacích
písmen; dopisování částí psacích písmen; obtahování tvarů
písmen; rytmizace tahu; nácvik psaní jednotlivých písmen;
postupné zmenšování písmen do liniatury; posilování
plynulosti napojování písmen; posilování čitelného
písemného projevu; úprava písma.
PSANÍ NA POČÍTAČI
Psaní písmen a slov na počítači: posilování koordinace ruka
- oko; vyhledávání písmen na klávesnici; psaní písmen a slov
podle předlohy; sledování práce na monitoru a její kontrola
na něm; posilování samostatné úpravy vlastního textu.

Opsat slova a jednoduché věty.

ZŠS I

OPIS A PŘEPIS
Hůlkové písmo: opis písmen a slov dle probíraných
tematických celků v globálním čtení; opis jednoduchých vět.
Psací písmo: spojování psacích písmen do slabik a slov;
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OSV: Komunikace – řeč těla, zvuků a slov, řeč
předmětů a prostředí vytvářeného člověkem,
cvičení pozorování, dovednosti pro sdělování
verbální i neverbální.
OSV: Rozvoj schopností poznávání – cvičení
smyslového vnímání, pozornosti a soustředění;
cvičení dovedností zapamatování.

Hůlkové písmo - písmena:
7. ročník: C, Z, S, Y.
8. ročník: H, F, G, CH.
9. ročník: Ž, Š, Č, Ř.
10. ročník: Ď, Ť, Ň.

OSV: Rozvoj schopností poznávání – cvičení
smyslového vnímání, pozornosti a soustředění;
cvičení dovedností zapamatování.

Psací písmo - písmena:
7. ročník: k, b, c, ou, au.
8. ročník: r, h, ch, w, x.
9. ročník: písmena s
háčkem a velká písmena.
10. ročník: písmena s
háčkem a velká písmena.

OSV: Řešení problémů a rozhodovací
schopnosti – dovednosti pro řešení problémů a
rozhodování z hlediska různých typů problémů.

Psaní na počítači:
7. ročník: C, Z, S, Y.
8. ročník: H, F, G, CH.
9. ročník: Ž, Š, Č, Ř.
10. ročník: Ď, Ť, Ň.

OSV: Rozvoj schopností poznávání – cvičení
smyslového vnímání, pozornosti a soustředění;
cvičení dovedností zapamatování.

Psát slabiky a jednoduchá
slova i podle diktátu.

opis písmen, slabik a slov; opis jednoduchých vět; přepis
písmen, slabik, slov a jednoduchých vět z hůlkového písma
do psacího.

OSV: Rozvoj schopností poznávání – cvičení
smyslového vnímání, pozornosti a soustředění;
cvičení dovedností zapamatování.

Psaní na počítači: opis písmen, slov a jednoduchých vět;
sledování práce na monitoru a její kontrola na něm.

OSV: Rozvoj schopností poznávání – cvičení
smyslového vnímání, pozornosti a soustředění;
cvičení dovedností zapamatování.

DIKTÁT
Hůlkové písmo: diktát osvojených písmen a slov.
Psací písmo: diktát osvojených písmen, slabik a slov.
Psaní na počítači: diktát osvojených písmen a slov.

Napsat nebo opsat jednoduché
sdělení podle předlohy.

Přepsat krátký jednoduchý
text.

JEDNODUCHÁ SDĚLENÍ
Písemná komunikace: nácvik základních forem písemné
komunikace (vzkaz, nákupní seznam, recept, pohled, dopis,
pozvánka, přání, email, sms); reagování na písemnou
komunikaci, tvoření a psaní odpovědí; rozvíjení schopnosti
formulovat své vlastní myšlenky, pocity a názory;
propojování rozvoje komunikačních schopností; rozšiřování
slovní zásoby a funkčního užívání AAK systémů s nácvikem
psaní.
JEDNODUCHÝ TEXT
Práce s textem: přepis krátkého a jednoduchého textu;
rozvoj psaní s porozuměním; propojování rozvoje
komunikačních schopností, rozšiřování slovní zásoby a
funkčního užívání AAK systémů s nácvikem psaní;
skupinové psaní podporující kontakt s vrstevníky,
naslouchání a respektování druhých (třídní pravidla chování,
školní řád, pravidla her).

OSV: Rozvoj schopností poznávání – cvičení
smyslového vnímání, pozornosti a soustředění;
cvičení dovedností zapamatování.
OSV: Řešení problémů a rozhodovací
schopnosti – dovednosti pro řešení problémů a
rozhodování z hlediska různých typů problémů.
OSV: Komunikace – dovednosti pro sdělování
verbální i neverbální (technika řeči, výraz řeči,
cvičení v neverbálním sdělování), komunikace v
různých situacích (informování, odmítání,
omluva, pozdrav, prosba, přesvědčování, řešení
konfliktů, vyjednávání žádost, vysvětlování).
MV: Kulturní rozdíly – jedinečnost každého
člověka a jeho individuální zvláštnosti.
OSV: Komunikace – dovednosti pro sdělování
verbální i neverbální (technika řeči, výraz řeči,
cvičení v neverbálním sdělování).
OSV: Spolupráce a soutěživost – rozvoj
sociálních dovedností pro spolupráci (jasná a
respektující komunikace, řešení konfliktů,
podřízení se).
MV: Kulturní rozdíly – jedinečnost každého
člověka a jeho individuální zvláštnosti.
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Využití moderní informační
a komunikační technologie
AAK systémů a pomůcek.
Práce s PC vzdělávacími a
komunikačními programy,
PC programem Boardmaker,
SymWriter.
Využití AAK systémů a
pomůcek.
Práce s PC vzdělávacími a
komunikačními programy,
PC programem Boardmaker,
SymWriter.

OSV: Hodnoty, postoje, praktická etika –
vytváření povědomí o kvalitách typu
odpovědnost, spolehlivost, spravedlivost,
respektování; dovednosti rozhodování v
problematických situacích všedního dne.
Podepsat se psacím písmem.

Napsat nebo opsat běžné
písemnosti - adresu, přání,
dopis podle vzoru.

PSANÍ SVÉHO JMÉNA A PŘÍJMENÍ
Nácvik podpisu: nácvik psaní jména a příjmení podle
předlohy; nácvik psaní jména a příjmení bez vizuální opory;
postupné zmenšování podpisu do liniatury.
JEDNODUCHÉ PÍSEMNOSTI
Práce s běžnými písemnostmi: nácvik opisu, přepisu a
samostatného psaní běžných písemností důležitých pro
praktický život (adresa bydliště, vyplňování jednoduchých
tiskopisů a formulářů).
Práce s informacemi: nácvik získávání informací pomocí
běžných moderních komunikačních technologií a online
prostředí, zadávání textu do vyhledávače (mobilní telefon,
práce s počítačem, webové stránky, informační servery).

Psaní číslic i podle nápovědy.

ČÍSLICE
Psaní číslic: upevňování a procvičování psaní osvojených
číslic v liniatuře; opis číslic; diktát číslic; psaní číslic na
počítači.
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MV: Kulturní rozdíly – jedinečnost každého
člověka a jeho individuální zvláštnosti.
OSV: Komunikace – dovednosti pro sdělování
verbální i neverbální (technika řeči, výraz řeči,
cvičení v neverbálním sdělování), komunikace v
různých situacích (informování, odmítání,
omluva, pozdrav, prosba, přesvědčování, řešení
konfliktů, vyjednávání žádost, vysvětlování).
OSV: Řešení problémů a rozhodovací
schopnosti – dovednosti pro řešení problémů a
rozhodování z hlediska různých typů problémů.
OSV: Rozvoj schopností poznávání – cvičení
smyslového vnímání, pozornosti a soustředění;
cvičení dovedností zapamatování.

Využití moderní informační
a komunikační technologie.
Práce s PC vzdělávacími a
komunikačními programy,
PC programem Boardmaker,
SymWriter.

5.3

Komunikace

VZDĚLÁVACÍ OBLAST
Jazyková komunikace
CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU
Jedná se o předmět, který vychází z obsahu vzdělávacího oboru Řečová výchova v RVP pro
ZŠ speciální. Žáci si osvojují základní dovednosti komunikace a to jak na úrovni verbální, tak
i neverbální a využitím systému AAK. Prioritou je podpora funkční komunikace na všech
úrovních vždy s ohledem na individuální možnosti a schopnosti jednotlivých žáků. Vše
směřujeme k tomu, aby se žák co nejlépe zařádil do společnosti a dorozuměl se svým okolím.
OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU
Hlavním cílem vyučovacího předmětu Komunikace je podpora rozvoje a správného využití
mateřského jazyka. Žáci se učí komunikovat v různých situacích ve škole, ale i mimo ni.
Základem předmětu je podpora co možná nejlepšího porozumění a co možná nejlepší
komunikační kompetence žáka. Jako základ pro funkční komunikaci vnímáme vyjádření
potřeb žáků a vyjádření souhlasu a nesouhlasu.
Stejně jako v ostatních předmětech ve vzdělávací oblasti Jazyková komunikace je nutný
rozvoj zrakového a sluchového vnímání. Dále je pro rozvoj komunikace důležitá podpora
motoriky a to jak hrubé tak i jemné a v návaznosti i motoriky mluvidel. Pro rozvoj řeči jako
komunikačního nástroje myslíme na správné dýchání a artikulaci jednotlivých hlásek. Dalším
důležitým úkolem je podpora rytmizace a to jak řeči, tak i pohybu. Další důležitou oblastí je
nácvik porozumění různých typů otázek a správné odpovědi na ně, porozumění krátkému
textu, popis obrázku, reprodukce příběhu podle obrázků a spontánní vypravovaní. Všemi
těmito oblastmi se prolíná podpora pasivní a aktivní slovní zásoby, ale i správné tvorby věty a
dodržování gramatických pravidel.
Vždy využíváme komunikační systém dle možností každého žáka a tento systém
kombinujeme dle aktuální potřeby tak, aby co nejlépe využil své komunikační schopnosti.
V rámci celého procesu vzdělávání je jednou z hlavních priorit nastavení a funkční využívání
daného komunikačního systému. Vyučovací předmět Komunikace vnímáme jako prioritní
v této oblasti. Pedagog pravidelně konzultuje se školním logopedem aktuální stav
komunikačních kompetencí žáka. Je velmi důležité sledovat, zda zvolený komunikační
systém žáka funguje a co by se v této oblasti mělo změnit tak, aby byl žák motivován
využívat své komunikační pomůcky – větě příliš nerozumím, návaznost na předcházející větu.
Naší snahou je co nejvíce provázat učivo tohoto předmětu s reálným životem tak, aby žáci co
nejlépe zvládali komunikaci v reálných životních situací, jako jsou návštěva obchodu či
restaurace, cesta MHD, návštěva kina a další.
Komunikace je povinný vyučovací předmět. Vyučuje se v 1. – 5. ročníku jako samostatný
předmět 3 hodiny týdně, z toho je 1 hodina čerpána z disponibilní časové dotace. V 6. – 10.
ročníku probíhá výuka 2 hodiny týdně, z toho je posílena z disponibilní časové dotace o 1
hodinu.
Výuka předmětu komunikace probíhá nejčastěji v kmenové třídě, kde je organizována
individuálně, ve skupinkách i frontálně. Respektujeme didaktické zásady názornosti,
posloupnosti a přiměřenosti. V kmenové třídě mají žáci možnost procvičovat učivo
prostřednictvím PC výukových programů s využitím interaktivní tabule či televizoru s
dotekovou obrazovkou nebo také prostřednictvím tabletů a IPadů se vzdělávacími aplikacemi.
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Pro rozvoj komunikace vytváříme pro žáky různé typy pracovních listů. K dispozici máme
také připraveno velké množství obrázků a didaktických pomůcek. Výuku lze dále realizovat
ve kterémkoli prostoru naší školy, každé místo vždy přináší nové komunikační prostředí a
nová komunikační témata. Velmi důležitý pro aktivní rozvoj komunikace je i pobyt v
mimoškolním prostředí, ve kterém je výuka zaměřena prožitkově, s cílem maximálního
propojení do praktického života. Za tímto účelem proto využíváme návštěvy divadel, výstav,
městských knihoven, muzeí a jiná prostředí města, jako jsou obchody, úřady a prostory
městské i hromadné dopravy.
ZPŮSOB HODNOCENÍ ŽÁKŮ
Hodnocení žáků probíhá slovní formou. Při hodnocení je přihlíženo k dosažené úrovni
individuálních pokroků, úrovni získaných dovedností, přístupu a snaze k práci s ohledem na
individuální schopnosti a možnosti žáků se souběžným postižením více vadami. Klasifikace
daného předmětu není součástí vysvědčení.
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY
Předmět komunikace se prolíná nejen všemi vyučovacími předměty, ale i celým dnem
stráveným ve škole a to včetně pobytu v družině. Komunikační strategie, které si v předmětu
Komunikace žák osvojí lze dále využít v ostatních předmětech a naopak i v průběhu dalších
předmětů si žáci rozšiřují komunikační kompetence.
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA
Do předmětu Komunikace jsou začleněny tematické okruhy Osobnostní a sociální výchovy
(OSV), Multikulturní výchovy (MV) i Enviromentální výchovy (EV).
VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE
Kompetence k učení
Učitel:





propojuje učivo do souvislostí a klade důraz na mezipředmětové vztahy
na reálných situacích připravuje žáky na řešení různých typů komunikačních situací
zařazuje do výuky hry a cvičení, které rozvíjí běžnou komunikaci tak, aby žák
porozuměl důležitým informacím a uměl je dál využít
pro rozvoj komunikace a slovní zásoby využívá co nejvíce reálných situací, zařazuje
vycházky, výlety a návštěvy různých míst v okolí (př. obchod, pošta, …)

Žák dle svých individuálních možností a schopností:





je schopen využít nabyté znalosti v dalších předmětech ve škole, ale i v běžném životě
naváže kontakt s druhou osobou
používá důležité informace, kterým rozumí, vede dialog s druhou osobou
dle svých schopností zvládá komunikaci v reálném prostředí

Kompetence k řešení problémů
Učitel:




připravuje žáky na možné odmítnutí jejich přání a požadavků
zadává úkoly, které odpovídají schopnostem žáka
vede žáky k samostatnosti i práci ve skupině
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nacvičuje komunikaci v méně obvyklých místech a situacích

Žák dle svých individuálních možností a schopností:





zvládá odmítavý postoj při komunikaci
zadanou práci či úkol zvládne alespoň s dopomocí
je schopen pracovat jak sám tak ve skupině
poradí si i v méně obvyklých situacích a cizím prostředí

Kompetence komunikativní
Učitel:




ve spolupráci se školním logopedem hledá a vytváří vhodný komunikační systém pro
žáky, kteří nedokáží funkčně verbálně komunikovat
motivuje žáky k funkčnímu využití řeči či jiného komunikačního kanálu, učí je
komunikovat ve skupině, častým opakování fixuje automatizmy v řeči
podporuje zájem o komunikaci, využívá reálné situace, rozvíjí komunikaci mezi
spolužáky, s učitelem, s dalšími lidmi ve škole i mimo školní prostředí

Žák dle svých individuálních možností a schopností:




používá vhodnou komunikační strategii
využívá funkčně komunikační systémy
komunikuje funkčně s různými osobami i v různých každodenních situacích

Kompetence sociální a personální
Učitel:




rozvíjí a upevňuje u žáků schopnost vyjádřit své požadavky, potřeby a žádosti
podporuje žáky v samostatnosti a to hlavně v oblasti sebeobsluhy
učí žáky při práci směřovat k cíli a ve skupině pracovat pro společný výsledek

Žák dle svých individuálních možností a schopností:




dokáže vyjádřit své požadavky, potřeby a žádosti
je schopen pracovat samostatně
zvládá pracovat cílevědomě, ale i spolupracovat s ostatními

Kompetence občanské
Učitel:




vytváří bezpečné prostředí, učí uplatňovat práva i povinnosti
vede žáky k funkčnímu využití komunikace v různých situacích
využívá všechny prostředky pro vytvoření pozitivního klima ve třídě, učí žáky
toleranci a vysvětluje negativní dopady násilí

Žák dle svých individuálních možností a schopností:



má důvěru k učiteli a svému okolí, respektuje pravidla dané skupiny
dokáže požádat o pomoc v naléhavých situacích
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má pozitivní vztah ke svému okolí, toleruje rozlišnosti mezi žáky, ale i lidmi obecně,
má smysl pro spravedlnost a chápe problematiku násilí

Kompetence pracovní
Učitel:





zprostředkovává komunikační příležitosti v různých prostředích a společnostech
má hodiny různorodé a propracované do detailů tak, aby žáky motivovaly ke
komunikaci se svým okolím
systematicky vede žáky k dokončení každého úkolu, úklidu pracovní plochy, všechno
dění ve třídě i mimo ni vhodně komentuje a dává jednoduché pokyny, které se žáci učí
plnit
učí žáky prezentovat svoji práci, sebehodnocení a klade důraz na pochvalu a
vyzdvižení snahy žáků nejen ve vyučovacích hodinách

Žák dle svých individuálních možností a schopností:





poznává své okolí a společnost
je motivován využívat své komunikační schopnosti funkčně
reaguje na slovní pokyn, dokončí práci a uklidí pracoviště
dokáže prezentovat svou práci, zhodnotit své schopnosti, vnímat úspěch a pochvalu
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KOMUNIKACE
1. – 3. ročník
Výstup z RVP (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.

Téma učiva
- dechové a artikulační cvičení
- trénink motorické nápodoby na úrovni pohybu nohou,
rukou a mluvidel, podpora koordinace pohybu
- rytmizace na úrovni pohybu a fonace
- nápodoba zvuků
- reedukace výslovnosti – snaha o co nejlepší
srozumitelnost řeči
- hry s pohybovou reakcí – pohyb se mění podle rytmu a
tempa
- podpora fonematického sluchu
- nácvik soustředění na sluchové podněty
- nácvik gesta k vyjádření SOUHLASU a
NESOUHLASU
- trénink schopnosti žáka projevit své přání, potřebu a vůli
- práce reakcí na pobídku – DEJ MI, UKAŽ, SEDNI SI,
VEM SI atd.
- znát své jméno a jména nejbližších osob
- nácvik vedení dialogu, rolí v komunikaci
- práce s leporelem, časopisem a knihou
- porozumění řeči na úrovni vět, přizpůsobení náročnosti
textu úrovni žáků
- další práce se čteným textem
- návštěva knihovny, práce ve školní knihovně

Přesahy a vazby (průřezová témata,
mezipředmětové vztahy)
OSV:
Rozvoj schopností poznávání – cvičení
smyslového vnímání, pozornosti, soustředění,
cvičení dovedností zapamatování.

OSV:
Mezilidské vztahy – péče o dobré vztahy,
chování podporující respekt, podpora, pomoc.
Komunikace – řeč těla, řeč zvuků a slov, řeč
předmětů a prostředí, cvičení pozorování,
dovednosti pro sdělování verbální i
neverbální.
OSV:
Rozvoj schopností poznávání – cvičení
smyslového vnímání, pozornosti, soustředění,
cvičení dovedností zapamatování.
Komunikace – řeč těla, řeč zvuků a slov, řeč
předmětů a prostředí, cvičení pozorování,
dovednosti pro sdělování verbální i
neverbální.
OSV:
Rozvoj schopností poznávání – cvičení
smyslového vnímání, cvičení dovedností
zapamatování.

- podpora orientace v prostoru
- podpora orientace na ploše
- podpora orientace na obrázku
- pojmenování objektů a předmětů na obrázku
- rozšiřování pasivní i aktivní slovní zásoby

Komunikace – řeč těla, řeč zvuků a slov, řeč
předmětů a prostředí, cvičení pozorování,
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ZŠS I
Metodické poznámky
- AAK – zapojení znaku do
řeči (dále ZDŘ), vizualizace
krátkých básniček a říkadel

- využití ranního kruhu
- AAK – využití metody
VOKS pro vizualizaci
kladených otázek a
odpovědí, komunikační
deník pro vizualizaci
odpovědi, ZDŘ pro podporu
porozumění
- AAK – vizualizace textu
pohádky

- AAK – vizualizace slovní
zásoby – tvorba jádrového
slovníku k obrázku, využití
ZDŘ pro důležité pojmy

Reprodukovat krátký text
podle otázek.

- rozšiřování pasivní a hlavně aktivní slovní zásoby
- práce s tempem řeči a pokračování v rytmizačních
cvičeních
- společné vytváření zážitkového deníku a práce s ním

dovednosti pro sdělování verbální i
neverbální.
OSV:
Rozvoj schopností poznávání – cvičení
smyslového vnímání, pozornosti, soustředění,
cvičení dovedností zapamatování.
Komunikace – řeč těla, řeč zvuků a slov, řeč
předmětů a prostředí, cvičení pozorování,
dovednosti pro sdělování verbální i
neverbální.
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- AAK – vizualizace slovní
zásoby – tvorba obrázkového
slovníku k tématu, využití
ZDŘ pro důležité pojmy

KOMUNIKACE
4. – 6. ročník
Výstup z RVP (žák by měl)
Reprodukovat krátké texty
podle jednoduché osnovy.

Vyprávět zhlédnutý filmový
nebo divadelní příběh podle
nápovědných otázek.

Vyprávět jednoduchý příběh
podle obrázku.

Popsat osoby, předměty podle
reálu nebo vyobrazení za
pomoci doprovodných otázek.

Téma učiva
- podpora gramatické složky řeči
- další systematické rozšiřování slovní zásoby – na úrovni
slov, obrázků či znaku
- využití dramatizace
- práce s hlasem – křik x šepot, reakce na dotek

- návštěva divadelního a filmového představení
- využití cvičení pro podporu zrakového a sluchového
vnímání a paměti
- upevnění správného chování při kulturních akcí

- rozšiřování pasivní a hlavně aktivní slovní zásoby
- vyprávění podle vlastních fotografií
- práce se zážitkovým deníkem
- práce s tempem řeči a pokračování v rytmizačních
cvičeních

- porozumění a použití pojmů – JÁ – TY – MŮJ – TVŮJ
– MĚ – TOBĚ
- reakce na oslovení při činnosti
- využití her na zlepšení sluchové a zrakové paměti
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Přesahy a vazby (průřezová témata,
mezipředmětové vztahy)
OSV:
Rozvoj schopností poznávání – cvičení
smyslového vnímání, cvičení dovedností
zapamatování.
Komunikace – řeč těla, řeč zvuků a slov, řeč
předmětů a prostředí, cvičení pozorování,
dovednosti pro sdělování verbální i
neverbální.
OSV:
Rozvoj schopností poznávání – cvičení
smyslového vnímání, cvičení dovedností
zapamatování.
Komunikace – řeč těla, řeč zvuků a slov, řeč
předmětů a prostředí, cvičení pozorování,
dovednosti pro sdělování verbální i
neverbální.
OSV:
Rozvoj schopností poznávání – cvičení
smyslového vnímání, pozornosti, soustředění,
cvičení dovedností zapamatování.
Komunikace – řeč těla, řeč zvuků a slov, řeč
předmětů a prostředí, cvičení pozorování,
dovednosti pro sdělování verbální i
neverbální.
OSV:
Sebepoznání a sebepojetí – já jako zdroj
informací o sobě, druzí jako zdroj informací o
mně.
EV:
Vztah člověka k prostředí – naše obec, náš
životní styl, prostředí a zdraví.

ZŠS I
Metodické poznámky

- AAK – tvorba obrázkového
slovníku k tématu,
vizualizace jednoduchých
vět, upevnění známých
znaků a učení se novým dle
tématu

- AAK – vizualizace slovní
zásoby – tvorba obrázkového
slovníku k tématu, využití
ZDŘ pro důležité pojmy
- využití témat blízkých
jednotlivým žákům

- AAK – využití
komunikačního deníku, jeho
rozšiřování, práce
s jádrovým slovníkem

Domluvit se v běžných
situacích.

- fonační a intonační cvičení
- práce s tempem řeči
- nácvik dialogu, role v dialogu, střídání rolí
- komunikace v různých prostředí a s různými lidmi –
využití reálného prostředí a ilustračních situací
- zprostředkování zpětné vazby pocitů a přání

OSV:
Mezilidské vztahy – péče o dobré vztahy,
chování podporující respekt, podpora, pomoc.
Komunikace – řeč těla, řeč zvuků a slov, řeč
předmětů a prostředí, cvičení pozorování,
dovednosti pro sdělování verbální i
neverbální.
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
– dovednosti pro řešení problémů a
rozhodování z hlediska různých typů
problémů.

Zvládat slovní formy
společenského styku –
pozdrav, prosba, poděkování.

Dramatizovat jednoduchý
krátký příběh z oblasti, která je
žákovi blízká.

- využití uměle vytvořených komunikačních příležitostí
pro nácvik řečových automatismů
POZDRAV, ŽÁDOST, PROSBA, PODĚKOVÁNÍ,
BLAHOPŘÁNÍ atd.

- využití pohybových her, reakce na zvukový signál,
rytmizačních cvičení
- simulace běžných životních situací
- rozšiřování pasivní a aktivní slovní zásoby o pojmy,
které se váží k tématu
- rozšiřování individuálních slovníků žáků
- doplnění nových pojmů o znak do řeči
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- AAK – využití
komunikačních pomůcek –
individuálního
komunikačního systému
každého žáka, jejich využití
v běžné komunikaci
- AKTIVNÍ A
SAMOSTATNÉ VYUŽITÍ
ŘEČI ČI JINÉHO
KOMUNIKAČNÍHO
PROSTŘEDKU
- dle potřeby vizualizace
kladených otázek

MV:
Lidské vztahy – právo všech lidí žít společně
a podílet se na spolupráci.
OSV:
Mezilidské vztahy – péče o dobré vztahy,
chování podporující respekt, podpora, pomoc.
Komunikace – řeč těla, řeč zvuků a slov, řeč
předmětů a prostředí, cvičení pozorování,
dovednosti pro sdělování verbální i
neverbální.
OSV:
Rozvoj schopností poznávání – cvičení
smyslového vnímání, cvičení dovedností
zapamatování.

- při dramatizaci využít
individuální komunikační
pomůcky žáků

KOMUNIKACE
7. – 10. ročník
Výstup z RVP (žák by měl)

Téma učiva

Dosáhnout srozumitelného
mluveného projevu, širší
slovní zásoby, snažit se o
zřetelnou výslovnost.

- dle možností reedukace výslovnosti
- dechová, fonační, motorická a artikulační cvičení
- podpora sluchového vnímání a paměti, rozvíjení
fonematického sluchu
- rytmizační cvičení a pohybové hry

Používat věty se správnými
gramatickými strukturami.

- práce s pomůckami pro vizualizaci správné struktury
věty
- využití spojek a předložek v řeči
- práce se zážitkovými deníky

Dbát na kultury mluvního
projevu.

- nácvik komunikace v různých komunikačních
prostředích, přirozených i uměle vytvořených situacích
- dále pokračovat v podporování žáků ve využívání
pojmů: POZDRAV, ŽÁDOST, PROSBA,
PODĚKOVÁNÍ, BLAHOPŘÁNÍ atd.

Komunikovat vhodně
v běžných situacích a zvládat
základní pravidla komunikace.

- nácvik dialogu, role v dialogu, střídání rolí
- komunikace v různých prostředí a s různými lidmi –
využití reálného prostředí a ilustračních situací
- znát své jméno, příjmení a bydliště
- podpora mediální gramotnosti
- schopnost přijmout odmítnutí, kritiku, hodnocení
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Přesahy a vazby (průřezová témata,
mezipředmětové vztahy)
OSV:
Rozvoj schopností poznávání – cvičení
smyslového vnímání, cvičení dovedností
zapamatování.
Komunikace – řeč těla, řeč zvuků a slov, řeč
předmětů a prostředí, cvičení pozorování,
dovednosti pro sdělování verbální i
neverbální.
OSV:
Rozvoj schopností poznávání – cvičení
smyslového vnímání, cvičení dovedností
zapamatování.
Komunikace – řeč těla, řeč zvuků a slov, řeč
předmětů a prostředí, cvičení pozorování,
dovednosti pro sdělování verbální i
neverbální.
OSV:
Sebepoznání a sebepojetí – moje vztahy
k druhým lidem.
Mezilidské vztahy – péče o dobré vztahy,
chování podporující respekt, podpora, pomoc.
Komunikace – řeč těla, řeč zvuků a slov, řeč
předmětů a prostředí, cvičení pozorování,
dovednosti pro sdělování verbální i
neverbální.
OSV:
Sebepoznání a sebepojetí – moje vztahy
k druhým lidem.
Mezilidské vztahy – péče o dobré vztahy,
chování podporující respekt, podpora, pomoc.
Komunikace – řeč těla, řeč zvuků a slov, řeč
předmětů a prostředí, cvičení pozorování,
dovednosti pro sdělování verbální i
neverbální.

ZŠS I
Metodické poznámky

- důležité pojmy doplnit
znakem do řeči
- při tvorbě věty využívat
individuální komunikační
pomůcky

- AAK – využití
komunikačních pomůcek –
individuálních
komunikačního systému
každého žáka, jejich využití
v běžné komunikaci
- AKTIVNÍ A
SAMOSTATNÉ VYUŽITÍ
ŘEČI ČI JINÉHO

Popsat děje, jevy a osoby na
obrázcích.

- rozšiřování slovní zásoby a aktivního slovníku o nové
pojmy
- popis složitějších dějových obrázků a tvorba krátkých
vět

Vyprávět vlastní zážitky a
popsat své pocity.

- práce v rámci ranního kruhu
- využití různých typů zážitkových deníků
- trénink zrakového vnímání a paměti
- práce s emocemi, porozumění jednotlivým emocím,
přiřazení svého aktuálního stavu ke vhodné emoci

Převyprávět vyslechnutý,
přiměřeně náročný příběh,
divadelní nebo filmové
představení.

- práce s časopisem, leporelem a knihou
- koncentrace na poslech
- koncentrace na zrakové podněty
- rozšíření slovníku o nové pojmy
- podpora správné struktury věty

Dramatizovat jednoduchý
příběh nebo pohádku.

- rozšiřování pasivní a aktivní slovní zásoby o pojmy,
které se váží k tématu
- rozšiřování individuálních slovníků žáků
- práce s pohybem – pohybové a koordinační hry
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Spolupráce a soutěživost – rozvoj
individuálních dovedností pro spolupráci
(nesouhlas, odpor, …).
OSV:
Sebepoznání a sebepojetí – já jako zdroj
informací o sobě, druzí jako zdroj informací o
mně.
EV:
Vztah člověka k prostředí – naše obec, náš
životní styl, prostředí a zdraví.
OSV:
Sebepoznání a sebepojetí – já jako zdroj
informací o sobě, druzí jako zdroj informací o
mně.
Komunikace – řeč těla, řeč zvuků a slov, řeč
předmětů a prostředí, cvičení pozorování,
dovednosti pro sdělování verbální i
neverbální.
OSV:
Rozvoj schopností poznávání – cvičení
smyslového vnímání, cvičení dovedností
zapamatování.
Komunikace – řeč těla, řeč zvuků a slov, řeč
předmětů a prostředí, cvičení pozorování,
dovednosti pro sdělování verbální i
neverbální.
OSV:
Sebepoznání a sebepojetí – já jako zdroj
informací o sobě, druzí jako zdroj informací o
mně.
EV:
Vztah člověka k prostředí – naše obec, náš
životní styl, prostředí a zdraví.

KOMUNIKAČNÍHO
PROSTŘEDKU

- při vyprávění vždy využít
vhodné individuální
komunikační pomůcky

- doplnění nových pojmů o
znak do řeči
- při dramatizaci využít
individuální komunikační
pomůcky žáků

5.4

Matematika

VZDĚLÁVACÍ OBLAST
Matematika a její aplikace
CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU
Ve vyučovacím předmětu Matematika se žáci seznamují se základními matematickými
pojmy, symboly, postupy a způsoby jejich užití. Je zaměřen na rozvíjení praktických činností
a dovedností, které žáci nejčastěji využijí v běžném životě, na posílené schopností logického
myšlení a prostorové představivosti. Učí žáky používat matematické pomůcky včetně
kalkulátoru.
OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU
Vyučovací předmět Matematika je rozdělen do tematických okruhů:
Řazení a třídění předmětů – žáci prvního stupně se učí tvořit skupiny podle velikosti, řadit
předměty podle určitých vlastností a společných jevů, rozvíjí si prostorovou a směrovou
orientaci, logické myšlení a paměť, učí se chápat a osvojovat si kvantitativní vztahy.
Čísla a početní operace – v průběhu celé docházky se žáci postupně seznamují s reálnými
čísly, osvojují si rozklad čísel, vytváří si konkrétní představu o číslech, osvojují si postupy
základních matematických operací (především sčítání, odčítání, násobení), získané dovednosti
si procvičují a upevňují při manipulaci s mincemi a bankovkami.
Závislosti, vztahy a práce s daty – žáci se učí třídění a seskupování dat podle určitých kritérií,
vzájemných souvislostí a závislostí, osvojují si základy měření, seznamují se s časovými
souvislostmi, určují čas, učí se základní jednotky délky, hmotnosti a objemu.
Základy geometrie – žáci se učí rozeznávat a pojmenovávat základní geometrické útvary,
poznávají geometrická tělesa ze svého okolí a učí se zacházet s geometrickými pomůckami.
Matematika je povinným vyučovacím předmětem v 1. – 10. ročníku v dotaci 2 hodiny týdně
na prvním stupni a 3 hodiny týdně na druhém stupni.
Výuka probíhá nejčastěji v kmenové učebně. Je upřednostňován individuální přístup
s využitím různorodých pomůcek podporujících názornost a představivost (počítadla, kostky,
kartičky s čísly, číselné řady, cvičné peníze, hodiny, modely geometrických těles atd.). Žáci
mohou učivo procvičovat a upevňovat i prostřednictvím PC programů, interaktivní tabule či
dotykové obrazovky nebo tabletu se vzdělávacími aplikacemi.
ZPŮSOB HODNOCENÍ ŽÁKŮ
Hodnocení výuky probíhá slovní formou. Pozitivně je oceňována zejména snaha, aktivita,
ochota ke spolupráci a celkový přístup žáka k práci. Při hodnocení jsou zohledňovány
individuální možnosti, schopnosti a pokroky žáka.
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY
Předmět Matematika se prolíná do dalších vyučovacích předmětů, zejména do Čtení (čtení
slovních úloh), Psaní (psaní číslic), Komunikace (rozšiřování slovní zásoby o matematické
pojmy, využití programů AAK), Informatoriky (užití PC jako kalkulátoru, výukové
programy), Vlastivědy (manipulace s penězi) a Přírodovědy (jednotky délky, hmotnosti a
objemu).
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PRŮŘEZOVÁ TÉMATA
Do předmětu Matematika jsou začleněny tematické okruhy průřezového tématu Osobnostní a
sociální výchova (OSV).
VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE
Kompetence k učení
Učitel:






aplikuje vhodné metody práce dle stupně postižení a individuálních schopností žáka
srozumitelně a názorně vysvětluje základní pojmy
předkládá odpovídající učební pomůcky a materiály
umožňuje žákům uplatnit získané dovednosti v praxi
pozitivně motivuje žáky k dalšímu učení

Žák dle svých individuálních možností a schopností:







ovládá základy počítání a využívá je ke svému vzdělávání
používá termíny, znaky a symboly ve spojení s konkrétními situacemi každodenního
života
používá učební pomůcky a materiály
dodržuje návykové stereotypy učení
uplatňuje získané zkušenosti v praktických situacích
chápe pochvalu jako motivaci k dalšímu učení

Kompetence k řešení problémů
Učitel:





navozuje modelové situace k překonávání překážek
poskytuje častou pozitivní zpětnou vazbu
vede žáky k samostatnosti a vytrvalosti při práci
učí žáky nenechat se odradit nezdarem

Žák dle svých individuálních možností a schopností:





překonává problémy přiměřeně 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

Kompetence komunikativní
Učitel:





zadává jednoznačné a srozumitelné pokyny přizpůsobené individualitě žáka
poskytuje žákovi potřebný prostor k samostatnému vyjádření svých myšlenek
povzbuzuje žáka k praktickému používání jemu dostupných komunikačních technik
vytváří situace pro vzájemnou komunikaci žáků

Žák dle svých individuálních možností a schopností:



rozumí sdělení a reaguje na ně podle svých možností
komunikuje s druhými lidmi přiměřeně svým schopnostem
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chápe jednoduché běžně užívané texty a obrazové materiály
využívá pro komunikaci běžné informační a komunikační prostředky (verbální i
neverbální)
rozumí matematickým symbolům a používá je

Kompetence sociální a personální
Učitel:




vyžaduje dodržování stanovených pravidel chování
vede žáky ke vzájemné spolupráci a pomoci
vytváří modelové situace pro nácvik jednání při nákupu

Žák dle svých individuálních možností a schopností:




uplatňuje základní návyky společenského chování
navazuje a udržuje vztahy s vrstevníky, respektuje druhé lidi
prokazuje získanou sebedůvěru při vystupování v neznámém prostředí

Kompetence občanské
Učitel:



vhodnými metodami upevňuje správné chování a sociální vztahy ve třídě
vytváří podmínky pro začlenění žáků do skupinové práce

Žák dle svých individuálních možností a schopností:



dodržuje základní společenské normy a pravidla soužití
dokáže spolupracovat s ostatními

Kompetence pracovní
Učitel:




vyžaduje důsledně dokončení započatého úkolu
vede žáky k dodržování daných postupů
motivuje žáky k další práci pozitivním hodnocením

Žák dle svých individuálních možností a schopností:





zvládá základní matematické operace, postupy a dovednosti
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 výsledků své práce
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MATEMATIKA
1. - 3. ročník
Výstup z RVP (žák by měl)
ŘAZENÍ A TŘÍDĚNÍ PŘEDMĚTŮ
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, nahoředole.

Řadit předměty zleva doprava.
Třídit předměty podle velikosti, barev,
tvaru, obsahu.

ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE
Číst, psát a používat číslice v oboru do 5,
numerace do 10.

Téma učiva
Pojmy: všechno - nic, hodně - málo, všichni –
nikdo.
Osvojování pojmů pomocí reálných předmětů,
osob a obrázků – vyhledávání, určování a
pojmenovávání na základě daných vlastností,
porovnávání množství předmětů a prvků,
manipulace s předměty.
Pojmy: malý - velký, krátký - dlouhý, stejně více - méně, široký – úzký.
Orientace v prostoru.
Pojmy: nad, pod, před, za, vedle, na začátku, na
konci, nahoře, dole.
Osvojování pojmů prostřednictvím manipulace s
různými předměty, práce s obrázky – popis
obrázků, vyhledávání vyobrazených jevů,
určování jejich polohy (co je na začátku,
nahoře…).
Řazení reálných předmětů zleva doprava.
Práce s obrázky – řazení obrázků, popis
vyobrazených jevů zleva doprava.
Pojmy: velikost, barva, tvar, obsah.
Třídění předmětů a obrázků do skupin podle
daných kritérií.
Osvojování pojmů pomocí reálných předmětů,
osob a obrázků - určování, vyhledávání a
pojmenovávání na základě daných kritérií.
Poznávání, čtení, psaní číslic 1 -5.
Osvojování počtu do 5 prostřednictvím různých
cvičení, úkolů a her s reálnými předměty,
matematickými pomůckami, pracovními sešity a
různými obrázky - počítání předmětů, osob,
obrázků, vyobrazených prvků, vyhledávání a
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Přesahy a vazby (průřezová témata,
mezipředmětové vztahy
OSV:
Rozvoj schopnosti poznávání – cvičení
smyslového vnímání, pozornosti a
soustředění; cvičení dovednosti
zapamatování; řešení problémů.

ZŠS I
Metodické poznámky

Orientovat se v číselné řadě 1 až 10.
Sčítat a odčítat s užitím názoru v oboru
do 5.

Znát matematické pojmy +, - , = a umět je
zapsat.
Umět rozklad čísel v oboru do 5.
Psát číslice 1 – 5 i podle diktátu.

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE
S DATY
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.

určování počtu, přiřazování číslic k danému
počtu.
Seznámení s počítadlem, s kalkulátorem.
Poznávání, čtení, psaní číslic 6 -10.
Numerace do 10.
Počítání do deseti po jedné.
Sestavení číselné řady.
Orientace na číselné řadě 1 až 10.
Sčítání a odčítání v oboru do 5 s užitím názoru –
sčítání a odčítání předmětů a prvků, práce s
kuličkovým počitadlem (názorem), zápis
příkladu.
Práce s PC.
Osvojování pojmů + , - , = a nácvik jejich
psaní.
Rozklad čísel v oboru do 5.
Obtahování číslic, psaní číslic 1 – 5 dle předlohy,
do písku, na papír, skládání číslic z různých
materiálů, modelování číslic, čtení číslic.
Nácvik psaní číslic 1 – 5 i podle diktátu.
Manipulace s předměty a práce s obrázky,
zaměřené na procvičování pojmů: pod, nad, před,
za, nahoře, dole, vpředu, vzadu.
Práce s PC.
Modelování jednoduchých matematických situací
podle pokynu učitele s použitím pomůcek –
jednoduché slovní úlohy, vycházející z
praktického života.
Doplňování jednoduchých tabulek a schémat v
oboru do 10.
Matematická cvičení zaměřená na posloupnost
čísel v oboru do 10.
Manipulace s mincemi s užitím vhodné motivace
– poznávání mincí, hodnota mince, hodnota
zboží, hry na nakupování.
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OSV:
Rozvoj schopnosti poznávání – řešení
problémů.

ZÁKLADY GEOMETRIE
Poznat a pojmenovat základní geometrické
tvary (čtverec, obdélník, kruh,
trojúhelník).

Rozlišit základní geometrické tvary na
různých předmětech.
Porovnat délky různých předmětů, rozlišit
kratší – delší.

Rozlišování a poznávání základních
geometrických tvarů: čtverec, obdélník, kruh,
trojúhelník – třídění, určování a vyhledávání
zadaných geometrických tvarů, obkreslování a
vykreslování, pojmenovávání geometrických
tvarů.
Práce s PC.
Praktické rozlišování základních
geometrických tvarů na různých předmětech.
Pojmy kratší – delší – třídění předmětů do skupin
podle daných vlastností.
Osvojování pojmů pomocí reálných předmětů,
osob a obrázků – vyhledávání, určování a
pojmenovávání na základě daných vlastností.
Porovnávání délky různých předmětů.
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MATEMATIKA
4. - 6. ročník
Výstup z RVP (žák by měl)
ŘAZENÍ A TŘÍDĚNÍ PŘEDMĚTŮ
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.
ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE
Číst, psát a porovnávat čísla v oboru do 20
i na číselné ose, numerace do 100.

Přesahy a vazby (průřezová témata,
mezipředmětové vztahy

Téma učiva
Procvičování a upevňování učiva z 1. období.
Pojmy: větší – menší, kratší – delší, širší – užší.
Práce s PC.
Směrová orientace - vlevo, vpravo, uprostřed.
Osvojování pojmů prostřednictvím manipulace s
různými předměty, práce s obrázky – popis
obrázků, vyhledávání vyobrazených jevů,
určování jejich polohy (co je vlevo, vpravo,
uprostřed).
Orientace na stránce v sešitě, v učebnici, na
pracovní ploše.
Osvojování pojmů pomocí reálných předmětů,
osob a obrázků – vyhledávání, určování a
pojmenovávání na základě daných vlastností.
Porovnávání množství a délky různých předmětů
a prvků.
Porovnávání množství a tvoření skupin s daným
počtem prvků podle instrukce učitele.
Třídění předmětů do skupin podle daných
vlastností.
Třídění předmětů podle pořadí ve skupinách.
Přiřazování předmětů a obrázků podle číselné
řady 1 – 10.
Procvičování a upevňování učiva z 1. období.
Čtení, psaní a porovnávání čísel v oboru do 20.
Osvojování počtu do 20 prostřednictvím různých
cvičení, úkolů a her s reálnými předměty,
matematickými pomůckami, pracovními sešity a
různými obrázky.
Počítání předmětů, osob, obrázků, vyobrazených
prvků.
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OSV:
Rozvoj schopnosti poznávání – cvičení
smyslového vnímání, pozornosti a
soustředění; cvičení dovednosti
zapamatování, řešení problémů.

ZŠS I
Metodické poznámky

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 s čítání a
od čítání v oboru do 20.
Umět použít kalkulátor.

Vyhledávání a určování počtu.
Přiřazování čísel k danému počtu.
Porovnávání počtu.
Zaznamenávání a vyhledávání čísel a číslic na
číselné ose.
Počítání do sta po deseti.
Počítání do sta po jedné - s využitím názoru.
Práce s kuličkovým počitadlem.
Práce s PC.
Rozklad čísel do 20 bez přechodu přes 10.
Sčítání a odčítání do 20 s přechodem přes 10 s
použitím názoru - sčítání a od čítání předmětů a
prvků, práce s kuličkovým počitadlem, zápis
příkladů.
Psaní čísel 11 – 20 - obtahování číslic a čísel.
Psaní číslic a čísel do 20 dle předlohy, do písku,
na papír, skládání číslic a čísel z různých
materiálů, modelování.
Čtení číslic a čísel.
Psaní čísel 21 – 100 - obtahování čísel.
Psaní čísel dle předlohy, do písku, na papír,
skládání čísel z různých materiálů, modelování.
Čtení čísel.
Sčítání a od čítání v oboru do 100 bez přechodu
přes desítku - sčítání a odčítání předmětů a prvků,
práce s kuličkovým počitadlem, zápis příkladu.
Zápis příkladů na sčítání a odčítání do 20 podle
diktátu.
Řešení jednoduchých slovních úloh na sčítání a
odčítání v oboru do 20 bez přechodu přes desítku
- přečtení slovní úlohy, zápis, výpočet, odpověď.
Počítání s pomocí kalkulátoru - seznámení
s kalkulátorem, vypnutí a zapnutí kalkulátoru.
Klávesy numerické.
Klávesy se znaménky + - = .
Zápis a výpočet příkladů.
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OSV:
Rozvoj schopnosti poznávání – řešení
problémů.

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE
S DATY
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.
ZÁKLADY GEOMETRIE
Kreslit křivé a přímé čáry.
Poznat rozdíl mezi čárou a přímkou.
Používat pravítko při rýsování přímek.
Změřit délku předmětu.

Procvičování a upevňování učiva z 1. období
Pojmy vpravo – vlevo – určování na vlastní
osobě, na osobě, která se nachází vedle, naproti,
určování na ploše, v prostoru.
Manipulace s předměty a obrázky, zaměřené na
praktické osvojování pojmů vpravo, vlevo.
Pojmy den, týden, měsíc, rok.
Určování času na cvičných hodinách s přesností
na celé hodiny, režim dne.
Základní jednotka délky – metr, praktické
osvojování pojmu (měření), zápis zkratky.
Základní jednotka hmotnosti – kilogram –
praktické osvojování pojmu (vážení), zápis
zkratky.
Doplňování tabulek posloupnosti čísel do 20.
Manipulace s penězi – poznávání hodnoty peněz a
zboží, rozlišování a poznávání mincí, hry na
nakupování.
Procvičování a upevňování učiva z 1. období.
Kreslení křivých a přímých čar.
Kreslení čar a rýsování přímek – rozlišování čáry
a přímky.
Seznámení s pravítkem.
Rýsování přímky pomocí pravítka.
Měření délky předmětů.
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MATEMATIKA
7. – 10. ročník
Výstup z RVP (žák by měl)
ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE
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.
ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE
S DATY
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.

Přesahy a vazby (průřezová témata,
mezipředmětové vztahy

Téma učiva
Procvičování učiva prvního stupně.
Čtení a psaní čísel do 100.
Porovnávání čísel do 100.
Rozklad čísel.
Numerace do 1000 po 100 – čtení a psaní čísel.
Porovnávání čísel do 1000 (např. na bankovkách).
Vyhledávání čísel na číselné ose.
Doplňování číselné osy, číselných řad.
Písemné sčítání v oboru do 100.
Písemné odčítání v oboru do 100.
Násobení číslem 2.
Násobení číslem 5.
Násobení číslem 10.
Jednoduché slovní úlohy.

ZŠS I
Metodické poznámky

Využití metody GČ.
Využití sociálních počtů.

OSV:
Rozvoj schopností poznávání – cvičení
dovedností zapamatování.
OSV:
Rozvoj schopností poznávání – řešení
problémů.

Využití AAK.

Práce s kalkulátorem.
Využití aplikace Kalkulačka na PC, tabletu.
Základní jednotky délky, jejich užití.
Základní jednotky hmotnosti, jejich užití.
Základní jednotky objemu, jejich užití.
Jednotky času.
Praktické měření délky, hmotnosti a objemu.
Manipulace s mincemi a bankovkami.
Určování hodnoty mincí a bankovek.
Nácvik nakupování a placení.
Určování času s přesností na půlhodiny.
Seznámení s digitálním zápisem času.
Orientace v tabulce – řádek, sloupec.
Doplňování jednoduchých tabulek.
Vyplňování tabulky násobení.
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OSV:
Komunikace – komunikace v různých
situacích.

Využití sociálních počtů.

ZÁKLADY GEOMETRIE
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.

Seznámení s rýsovacími pomůckami a práce
s nimi.
- prolíná se vším učivem
Určování a kreslení rovinných útvarů (kruh,
čtverec, obdélník, trojúhelník).
Rozlišování geometrických tvarů.
Pojem přímka a úsečka.
Rýsování a označení přímky a úsečky.
Měření úseček.
Porovnávání úseček
Poznávání a pojmenování geometrických těles
(koule, krychle, válec).
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Ohled na fyzické schopnosti a
možnosti žáka.

Možnost rozlišení krychle a
kvádru.

5.5

Informatorika

VZDĚLÁVACÍ OBLAST
Informační a komunikační technologie
CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU
Vyučovací předmět Informatorika se zaměřuje na rozvoj žáka v oblasti informačních a
komunikačních technologií. Cílem je umožnit všem žákům s ohledem na jejich individuální
schopnosti získat základní dovednosti v ovládání moderních informačních prostředků a
technologií prostřednictvím základního programového vybavení a speciálních výukových
programů a aplikací, které jim také mohou usnadnit komunikaci.
OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU
Vyučovací předmět Informatorika obsahuje základy práce s osobním počítačem, tabletem a
další IT technikou na elementární uživatelské úrovni, zaměřuje se na získávání a využívání
potřebných informací pomocí internetu, rozvíjí pozornost, myšlení i postřeh, informuje o
nevhodném obsahu některých internetových stránek. Získané dovednosti umožňují žákům
snadnější způsob komunikace a orientaci v praktickém životě.
Informatorika je povinným vyučovacím předmětem v 5. – 10. ročníku v dotaci 1 hodina
týdně.
Výuka probíhá v učebně vybavené IT technikou.
ZPŮSOB HODNOCENÍ ŽÁKŮ
Hodnocení výuky probíhá slovní formou. Jsou hodnoceny dosažené dovednosti, samostatnost
a přístup k práci s ohledem na individuální schopnosti a možnosti žáků se souběžným
postižením více vadami.
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY
Předmět Informatorika se prolíná do dalších vyučovacích předmětů, zejména do Čtení (čtení
textů na PC, výukové programy, internet), Psaní (psaní textu na PC, výukové programy),
Komunikace (využití programů AAK), Matematiky (užití PC jako kalkulátoru, výukové
programy), Prvouky, Vlastivědy a Přírodovědy (výukové programy, vyhledávání informací na
internetu), hudební výchovy (poslech hudebních CD, výukové programy, vyhledávání hudby
na internetu), Výtvarná výchova (práce v grafickém editoru), Pracovní činnosti (hledání
postupů a návodů na internetu).
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA
Do předmětu Informatorika jsou začleněny tematické okruhy průřezových témat Osobnostní a
sociální rozvoj (OSV) Multikulturní výchova (MU) a Enviromentální výchova (EV).
VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE
Kompetence k učení
Učitel:




učí žáky vyhledávat potřebné informace z různých zdrojů (internet)
seznamuje žáky s konkrétními symboly a operacemi na PC využitelné v praxi
obměňuje způsoby a systémy motivace, aby žák získal zájem o nové informace
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Žák dle svých individuálních možností a schopností:




ovládá elementární způsoby práce s počítačem s využitím všech smyslů
používá termíny, znaky a symboly s konkrétními operacemi na PC
má zájem o získávání nových poznatků

Kompetence k řešení problémů
Učitel:




využívá metody radostné perspektivy
zvyšuje sebedůvěru žáka kladným hodnocením
navozuje pozitivní atmosféru, ve které se žák nebojí požádat o radu či pomoc

Žák dle svých individuálních možností a schopností:




překonává problémy přiměřeně svým možnostem
nenechá se při řešení problému odradit nezdarem
ví, na koho se může obrátit o pomoc při řešení problému

Kompetence komunikativní
Učitel:




vede žáky ke správnému terminologickému vyjadřování
učí žáky vybírat si mezi podstatnými a nepodstatnými informacemi
seznamuje žáky s elektronickou komunikací

Žák dle svých individuálních možností a schopností:




rozvíjí svou slovní zásobu
využívá informační a komunikační technologie k procvičování komunikačních
dovedností
zvládá jednoduchou formu písemné komunikace

Kompetence sociální a personální
Učitel:




upozorňuje žáky na možná nebezpečí internetu a komunikace na síti
seznamuje žáky s možnými následky a důsledky při práci a komunikaci přes internet
vede žáky k zodpovědnosti

Žák dle svých individuálních možností a schopností:



rozpozná nevhodné a rizikové chování, je seznámen s jeho možnými důsledky
uvědomuje si nebezpečí možného psychického i fyzického zneužívání vlastní osoby

Kompetence občanské
Učitel:


seznamuje žáky se základními právy a povinnostmi v souvislosti s užíváním IT
techniky (legální software, autorský zákon, ochrana osobních údajů, hesla atd.)
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Žák dle svých individuálních možností a schopností:



má povědomí o základních právech a povinnostech v souvislosti s užíváním IT
techniky
oznámí nevhodný obsah na síti kompetentní osobě

Kompetence pracovní
Učitel:




motivuje žáky kladným hodnocením jejich práce
informuje o bezpečnosti práce na PC
vyžaduje dokončení práce žáka

Žák dle svých individuálních možností a schopností:





pracuje podle naučeného stereotypu
plní zadaný úkol podle jednoduchých instrukcí
přijímá posouzení výsledků své práce
zodpovídá za svou práci i za její dokončení
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INFORMATORIKA
5. – 6. ročník
Výstup z RVP (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.

Přesahy a vazby (průřezová témata,
mezipředmětové vztahy

Téma učiva
Části počítače (monitor, klávesnice, myš).
Zapnutí a vypnutí počítače, tabletu.
Ukončování aplikací na tabletu, čištění, kontrola
baterie).
Práce s myší (kurzor na ploše, klik, dvojklik,
pohyb).
Software počítače (textový a grafický editor).
Výukové a herní programy na PC.
Výukové a herní aplikace na tabletu.
Práce na interaktivní tabuli, dotykové obrazovce.
Znaky na klávesnici (písmena, číslice).
Funkční klávesy (ENTER, SHIFT,
BACKSPACE, šipky…)
Psaní přihlašovacích údajů (uživatelské jméno,
heslo).
Nácvik psaní na počítači.
Zásady bezpečnosti práce na počítači.
Kontrola pracovního místa.
Prevence zdravotních rizik spojených
s využíváním výpočetní techniky (správné sezení,
vzdálenost od monitoru, uvolnění zraku…)
Přihlášení na uživatelský účet (význam hesla).
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OSV:
Rozvoj schopností poznávání – cvičení
smyslového vnímání, pozornosti a
soustředění.
MV:
Etnický původ – různé způsoby života.
OSV:
Rozvoj schopností poznávání – cvičení
dovednosti zapamatování, řešení problémů.

MV:
Lidské vztahy – uplatňování principu
slušného chování (základní morální normy).
EV:
Vztah člověka k prostředí – prostředí a
zdraví.

ZŠS I
Metodické poznámky

INFORMATORIKA
7. – 10. ročník
Výstup z RVP (žák by měl)

Téma učiva

Zvládat psaní jednoduchých slov, krátkých
vět, popřípadě pracovat se základními
symboly alternativní komunikace.

Textový editor (ovládání, jednoduchá úprava
textu).
Grafický editor (ovládání, vkládání textu).
Nácvik psaní na počítači.
Využívání počítače jako kalkulátoru.
Symboly alternativní komunikace na počítači.
Výukové a herní programy na PC přiměřené věku
a zájmů žáka.
Výukové a herní programy na internetu.
Aplikace na tabletu přiměřené věku a zájmů žáka.
Seznámení s internetem, orientace na stránce
prohlížeče.
Pravidla bezpečné práce na internetu.
Možnosti vyhledávání informací pomocí
internetu.
Seznámení s nevhodným obsahem některých
internetových stránek.
Dodržování bezpečnosti při práci s výpočetní
technikou.
Přídavná zařízení počítače (tiskárna,
reproduktory) a zacházení s nimi.
Práce a zacházení s CD, DVD, USB.

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
zprávy SMS.

Mobilní telefon (přijetí hovoru, volání, SMS
zprávy).
Elektronická komunikace (seznámení s emailem).
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Přesahy a vazby (průřezová témata,
mezipředmětové vztahy
OSV:
Komunikace – dovednosti pro sdělování
verbální i neverbální.

OSV:
Rozvoj schopností poznávání – cvičení
smyslového vnímání, pozornosti a
soustředění.
OSV:
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti.
Hodnoty, postoje, praktická etika.
MV:
Lidské vztahy – uplatňování principu
slušného chování (základní morální normy).
EV:
Vztah člověka k prostředí – prostředí a
zdraví.

OSV:
Komunikace – komunikace v různých
situacích.
MV:
Lidské vztahy – uplatňování principu
slušného chování (základní morální normy).

ZŠS I
Metodické poznámky

5.6

Prvouka

VZDĚLÁVACÍ OBLAST
Člověk a jeho svět
CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU
Vyučovací předmět Prvouka rozvíjí základní poznatky žáků o okolním světě, životě
společnosti, o živé a neživé přírodě. Na základě vlastních praktických zkušeností se žáci učí
správně pojmenovávat předměty, činnosti, jevy a situace. Získané poznatky si postupně
osvojují a rozšiřují. Nové znalosti a dovednosti se pak učí uplatňovat v běžném životě.
OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU
Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět pomáhá žákům získat dovednosti, jak se samostatně
orientovat v okolním prostředí a jak si počínat při řešení různých životních situací. Důležitou
stránkou výuky je utváření pozitivního vztahu k přírodě a dobrých mezilidských vztahů.
Obsah předmětu Prvouka je členěn do tematických okruhů: Místo, kde žijeme; Lidé kolem
nás; Lidé a čas; Rozmanitost přírody; Člověk a jeho zdraví.
Žáci se učí poznávat své nejbližší okolí a orientovat se v něm. Postupně své znalosti rozšiřují
o důležitá místa a památky v obci, regionu, zemi. V rámci předmětu Prvouka učíme žáky
základním způsobům společenského chování a jednání, spolupracovat se spolužáky a
adekvátně reagovat v různých sociálních či krizových situacích i při setkání s neznámými
lidmi. Žáci se učí orientovat v čase, seznamují se se změnami v přírodě v průběhu roku
(během ročních období), vytvářejí si vztah k přírodě a poznávají důležitost ochrany životního
prostředí. Žáky vedeme k dodržování správných hygienických návyků, zvládání
sebeobslužných činností a k péči o své zdraví.
Prvouka je povinný vyučovací předmět na 1. stupni, který vyučujeme v 1. a 2. ročníku v
časové dotaci 2 hodiny týdně a ve 3. – 6. ročníku 3 hodiny týdně.
Pro výuku využíváme kmenovou třídu, školní zahradu a konkrétní místa odpovídající
probíranému tématu v okolí školy (např. obchod, pošta, nádraží, lékárna, MHD apod.).
ZPŮSOB HODNOCENÍ ŽÁKŮ
Hodnocení je slovní formou, pozitivně je oceňována zejména snaha, aktivita, ochota ke
spolupráci a celkový přístup žáka k práci. Při hodnocení jsou zohledňovány individuální
možnosti, schopnosti a pokroky žáka.
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY
Vyučovací předmět Prvouka úzce souvisí s dalšími vyučovacími předměty, učivo se bude
prolínat zvláště s předměty Psaní (zápis poznatků), Čtení (čtení zadání, úkolů), Výtvarná
výchova (výtvarné zpracování jednotlivých témat) a Informatorika (vyhledávání informací a
obrázků na internetu, využití výukových programů či online cvičení).
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA
Do předmětu Prvouka jsou začleněny tematické okruhy Osobnostní a sociální výchovy
(OSV), Multikulturní výchovy (MV) i Environmentální výchovy (EV).
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VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE
Kompetence k učení
Učitel:




používá metody a pomůcky vždy s přihlédnutím k individuálním specifikům žáka
používá pojmy a symboly ve spojení s konkrétními situacemi každodenního života
oceňuje žákovu snahu a práci, vhodně žáka motivuje a odměňuje

Žák dle svých individuálních možností a schopností:




se učí používat učební pomůcky a individuální pracovní listy
se seznamuje s okolním světem, učí se chápat běžné pojmy, symboly
chápe pochvalu jako kladnou motivaci a má zájem o získání nových poznatků

Kompetence k řešení problémů
Učitel:




vytváří modelové situace pro orientaci v problémech denního života
četbou, sledováním filmů či videí na internetu seznamuje žáky s možnostmi řešení
problémů
zapojuje žáky do řešení praktických úkolů a situací

Žák dle svých individuálních možností a schopností:



se orientuje v problémových situacích denního života, hledá možnosti řešení problémů
v modelových situacích používá nacvičená řešení, formuluje žádost o pomoc

Kompetence komunikativní
Učitel:






vede žáky k vyjádření svých přání, potřeb, názorů
společnými činnostmi a prací ve skupině rozvíjí přátelské vztahy mezi spolužáky, učí
žáky vzájemné komunikaci i komunikaci s pedagogy
zadává praktické úkoly k procvičení a upevnění komunikačních schopností žáků
využívá alternativních forem komunikace ke vzájemnému porozumění
podněcuje zájem žáků o získání nových vědomostí a dovedností

Žák dle svých individuálních možností a schopností:




rozumí obsahu sdělení a adekvátně na ně reaguje, učí se vyjádřit svůj názor, přání
osvojuje si dovednosti pro vzájemnou komunikaci s druhými lidmi, učiteli, spolužáky
projevuje zájem o získání nových poznatků

Kompetence sociální a personální
Učitel:


posiluje správné chování žáka k dospělým a vrstevníkům
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v modelových situacích přibližuje žákovi sociální vztahy, role, pravidla chování ve
společnosti

Žák dle svých individuálních možností a schopností:



uplatňuje základní návyky společenského chování
buduje kladné vztahy s druhými, zná svou roli v rodině, ve škole

Kompetence občanské
Učitel:





zapojuje žáka do aktivit školy, zná prostředí rodiny žáka
vhodnými aktivitami (výlety, pobyty v přírodě, třídění odpadu) rozvíjí vztah žáka k
životnímu prostředí
seznamuje žáka se základním právy dětí, občanů, vede žáka k plnění školních
povinností
vytváří prostředí bez diskriminace, vede žáka k přijímání druhých lidí bez předsudků

Žák dle svých individuálních možností a schopností:





se zapojuje do života rodiny, školy, společnosti
posiluje svoji spoluzodpovědnost za své chování, dodržuje naučené stereotypy
vhodného chování, chová se šetrně k životnímu prostředí
osvojuje si znalost svých práv a povinností
přijímá osobu druhého bez předsudků

Kompetence pracovní
Učitel:



zařazuje do výuky nácvik a upevňování sebeobslužných návyků, vysvětluje nutnost
hygienických návyků a následky špatné hygieny
zadává jednoduché pracovní úkony, vede žáka k samostatnosti při jejich plnění

Žák dle svých individuálních možností a schopností:



pozná si své osobní věci, zvládá osobní hygienu a základní sebeobsluhu
při plnění úkolů dbá na své zdraví a ochranu životního prostředí
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PRVOUKA
1. – 3. ročník
Výstup z RVP (žák by měl)
MÍSTO, KDE ŽIJEME
Znát název své obce a adresu bydliště.
Zvládnout orientaci v okolí svého bydliště,
v budově školy a jejím okolí.

Přesahy a vazby (průřezová témata,
mezipředmětové vztahy)

Téma učiva
Domov a jeho okolí.
Adresa bydliště.
Orientace v okolí bydliště.
Orientace ve škole.
Orientace v okolí školy.

Poznat a pojmenovat předměty ze svého
nejbližšího okolí (domov, třída, škola).

Domov.
Třída.
Škola.
Život ve škole a jejím okolí.

Ovládat základní pravidla bezpečnosti při
cestě do školy.

Cesta do školy.
Bezpečnost, základy dopravní výchovy.

LIDÉ KOLEM NÁS
Znát rodinné příslušníky, rozlišovat jejich
stáří (starý, starší, mladý, mladší) a blízké
příbuzenské vztahy.

Rodina.
Jména rodinných příslušníků.
Role členů rodiny.

Znát jména spolužáků a svých učitelů.
Mít osvojené základy společenského
chování – umět pozdravit, poprosit,
poděkovat.

Spolužáci.
Učitelé.
Základní pravidla společenského chování.
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OSV:
Rozvoj schopností poznávání – cvičení smyslového
vnímání, pozornosti a soustředění; cvičení dovedností
zapamatování.
OSV:
Rozvoj schopností poznávání – cvičení dovedností
zapamatování.
OSV:
Sebepoznání a sebepojetí – moje vztahy k druhým
lidem.
Mezilidské vztahy – péče o dobré vztahy, vztahy a
naše třída.
OSV:
Rozvoj schopností poznávání – cvičení dovedností
zapamatování.
OSV:
Rozvoj schopností poznávání – cvičení pozornosti a
soustředění, řešení problémů.
OSV:
Rozvoj schopností poznávání – cvičení dovedností
zapamatování.
OSV:
Sebepoznání a sebepojetí – já jako zdroj informací o
sobě, druzí jako zdroj informací o mně.
OSV:
Poznávací schopnosti – vzájemné poznávání se ve
skupině/třídě.

ZŠS I
Metodické
poznámky

Poznávat a pojmenovat různé lidské
činnosti.
Vědět, jak se chovat při setkání
s neznámými lidmi.

Pracovní činnosti.
Osobní bezpečí.
Chování k neznámým lidem.

OSV:
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti –
dovednosti pro řešení problémů a rozhodování
z hlediska různých typů problémů.

LIDÉ A ČAS
Zvládnout jednoduchou orientaci v čase
(ráno, poledne, večer).

Části dne.

Znát rozvržení svých denních činností.

Denní činnosti.

Znát dny v týdnu.

Dny v týdnu.

Rozlišit roční období podle
charakteristických znaků.
ROZMANITOST PŘÍRODY
Popsat viditelné proměny v přírodě
v jednotlivých ročních obdobích.
Poznat nejběžnější druhy domácích zvířat.

Roční období.
Charakteristické znaky ročních období.

Pojmenovat základní druhy ovoce a
zeleniny.

Ovoce.
Zelenina.
Práce na zahradě a na poli.

Popsat počasí podle obrázku (déšť, sníh,
bouřka, vítr).
Znát základní zásady pobytu v přírodě.
ĆLOVĚK A ZDRAVÍ
Dodržovat zásady osobní hygieny a
zvládat základní sebeobsluhu.

OSV:
Seberegulace a sebeorganizace – organizace vlastního
času.

Příroda v ročních obdobích.
Domácí zvířata.

EV:
Ekosystémy – pole (význam, změny okolní krajiny
vlivem člověka, způsoby hospodaření, pole a okolí)

Počasí.
Chování v přírodě.
OSV:
Seberegulace a sebeorganizace – organizace vlastního
času.

Denní režim.
Osobní hygiena.
Stolování.
Oblékání.

111

Pojmenovat hlavní části lidského těla.

Lidské tělo.

Dokázat upozornit na své zdravotní potíže.

Nemoc a chování v době nemoci.
Sdělení zdravotních potíží.
Osobní bezpečí.
Bezpečné chování v silničním provozu.

Vědět o zásadách bezpečného chování při
hrách, na výletech a při koupání.

OSV:
Sebepoznání a sebepojetí – moje tělo.
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PRVOUKA
4. – 6. ročník
Výstup z RVP (žák by měl)
MÍSTO, KDE ŽIJEME
Popsat cestu do školy podle otázek.
Znát nejbližší důležitá místa v okolí školy
a bydliště.

Přesahy a vazby (průřezová témata,
mezipředmětové vztahy)

Téma učiva
Cesta do školy.

Obec.
Význačná místa a instituce v obci a jejím okolí.

Sdělit poznatky a zážitky z výletů a
vlastních cest.

Okolní krajina.

Dodržovat zásady bezpečnosti při hrách.

Zážitek z výletu (z procházky) do okolí.
Zásady bezpečnosti.

LIDÉ KOLEM NÁS
Dodržovat pravidla pro soužití v rodině, ve
škole, mezi kamarády.

Mezilidské vztahy (v rodině, ve škole, přátelské
vztahy).

Projevovat toleranci k odlišnostem
spolužáků.

Tolerance v mezilidských vztazích.

Pojmenovat nejběžnější pracovní činnosti.

Pracovní činnosti.
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OSV:
Rozvoj schopností poznávání – cvičení smyslového
vnímání, pozornosti a soustředění; cvičení dovedností
zapamatování.
EV:
Vztah člověka k prostředí – naše obec.
EV:
Ekosystémy – lidské sídlo – město – vesnice (umělý
ekosystém, jeho funkce a vztahy k okolí).
EV:
Ekosystémy – kulturní krajina (pochopení ovlivnění
přírody v průběhu vzniku civilizace až po dnešek).

OSV:
Mezilidské vztahy – péče o dobré vztahy, chování
podporující dobré vztahy, respekt, podpora, pomoc;
vztahy a naše třída.
Spolupráce a soutěživost – rozvoj sociálních
dovedností pro spolupráci.
OSV:
Mezilidské vztahy – péče o dobré vztahy, chování
podporující dobré vztahy, respekt, podpora, pomoc.
Spolupráce a soutěživost – rozvoj sociálních
dovedností pro spolupráci.
MV:
Kulturní rozdíly – jedinečnost každého člověka a jeho
individuální zvláštnosti.
Etnický původ – rovnocennost všech etnických skupin
a kultur; odlišnost lidí, ale i jejich vzájemná rovnost;
různé způsoby života.
OSV:
Rozvoj schopností poznávání – cvičení dovedností
zapamatování.

ZŠS I
Metodické
poznámky

Rozpoznat ve svém okolí nevhodné
jednání a chování vrstevníků a dospělých.

Osobní bezpečí.
Chování v krizových situacích.

Vědět, kde hledat pomoc v případě
ohrožení vlastní osoby.

Důležitá telefonní čísla.

OSV:
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti –
dovednosti pro řešení problémů a rozhodování
z hlediska různých typů problémů.
OSV:
Rozvoj schopností poznávání – cvičení dovedností
zapamatování.
OSV:
Komunikace – dovednosti pro verbální sdělování;
komunikace v různých situacích (žádost, prosba).

Žádost o pomoc.
Reagovat na pokyny dospělých při
mimořádných událostech.

Situace hromadného ohrožení.
Chování při požáru.

OSV:
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti –
dovednosti pro řešení problémů a rozhodování
z hlediska různých typů problémů.
OSV:
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti –
dovednosti pro řešení problémů a rozhodování
z hlediska různých typů problémů.

Chování při dopravní nehodě.

LIDÉ A ČAS
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.

Určování času (hodiny).
Orientace v čase (včera, dnes, zítra).
Roční období.
Měsíce v roce.
Rozdíly ve způsobu života v současnosti a
minulosti.
Způsob života v pravěku.

Seznámit se s významnými událostmi a
pověstmi, které se vztahují k regionu nebo
kraji.
ROZMANITOST PŘÍRODY
Poznat rozdíly mezi stromy a keři.

Naše země v dávných dobách.
Regionální pověsti.
Tradiční lidové svátky.
Strom a keř (rozdíly).
Ovocné stromy a keře.
Okrasné stromy a keře.
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EV:
Ekosystémy – kulturní krajina (pochopení ovlivnění
přírody v průběhu vzniku civilizace až po dnešek).
EV:
Ekosystémy – kulturní krajina (pochopení ovlivnění
přírody v průběhu vzniku civilizace až po dnešek).

Poznat nejběžnější volně žijící zvířata.

Zvířata v přírodě.

Rozlišit listnaté a jehličnaté stromy.

Les.

Vědět o škodlivých vlivech na přírodní
prostředí.
Znát základní pravidla ochrany přírody a
životního prostředí.
ĆLOVĚK A ZDRAVÍ
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.

EV:
Ekosystémy – les (les v našem prostředí, význam
lesa).

Listnaté stromy.
Jehličnaté stromy.
Škodlivé vlivy na přírodní prostředí.

EV:
Lidské aktivity a problémy životního prostředí –
zemědělství, doprava, průmysl a životní prostředí;
hospodaření s odpady; vliv lidských aktivit.
EV:
Lidské aktivity a problémy životního prostředí –
ochrana přírody a kulturních památek; změny v krajině
(krajina dříve a dnes, vliv lidských aktivit).

Ochrana přírody.
Péče o životní prostředí.

Zdravá strava a pitný režim.

EV:
Vztah člověka k prostředí – prostředí a zdraví.
OSV:
Sebepoznání a sebepojetí – moje tělo.

Osobní hygiena.
Stolování.
Oblékání.
Sdělení zdravotních potíží.

OSV:
Sebepoznání a sebepojetí – moje tělo.
Komunikace – komunikace v různých situacích.

Osoby, které ti pomohou.
Důležitá telefonní čísla.
Způsoby ošetření drobných poranění.

Uplatňovat základní pravidla silničního
provozu pro chodce.

Bezpečné chování v silničním provozu.

Reagovat přiměřeně na pokyny dospělých
při mimořádných událostech.

Chování při mimořádných událostech.
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OSV:
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti –
dovednosti pro řešení problémů a rozhodování
z hlediska různých typů problémů.
OSV:
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti –
dovednosti pro řešení problémů a rozhodování
z hlediska různých typů problémů.

5.7

Vlastivěda

VZDĚLÁVACÍ OBLAST
Člověk a společnost
CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU
Vzdělávací oblast Člověk a společnost navazuje na vzdělávací oblast Člověk a jeho svět.
Tato oblast zaujímá významnou roli v přípravě žáků na jejich občanský život. Utváří a rozvíjí
osobnost po stránce mravní a formuje jejich vnitřní postoje k důležitým oblastem lidského
života. Podstatnou roli sehrává v nápomoci žákům zorientovat se v otázkách mezilidských
vztahů a uplatňování pravidel společenského chování v rodině, škole a společnosti. Poskytuje
žákům základní poznatky o vývoji lidstva, i vlastního národa, seznamuje je s
nejvýznamnějšími osobnostmi a historickými událostmi, které ovlivnily život v minulosti a
mají význam pro současnost. Pro žáky jsou nadále podnětné získané vědomosti o podstatě a
fungování společnosti, právech a povinnostech občanů, politickém uspořádání našeho státu,
sociálně patologických jevech, mimořádných událostech a informacích souvisejících s
vyřizováním osobních záležitostí.
OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU
Vzdělávací oblast Člověk a společnost napomáhá k rozvoji samostatné orientace. Vede žáka
k vhodným projevům chování uskutečňovaných při různých společenských situacích a
odlišných podmínkách. Rozvíjí jeho komunikativní dovednosti a sociální chování. Učí ho
respektovat společenské soužití, znát svá práva a povinnosti. Posiluje osobnost žáka v jeho
schopnosti nebát se požádat o radu při řešení nejrůznějších osobních záležitostí. Formuje
sociální dovednosti a postoje důležité v občanském životě. Součástí vzdělávání je výchova k
toleranci, respektování lidských práv, k úctě a ochraně přírodního prostředí a kulturních
hodnot.
Vzdělávací obsah předmětu je rozdělen do čtyř tematických okruhů:
 Historie našeho národa
 Člověk ve společnosti
 Poznatky o společnosti
 Péče o občana
Vlastivěda se vyučuje v 7. – 10. ročníku jako samostatný předmět, a to celkem 2 hodiny
týdně. Výuka probíhá individuální, skupinovou i frontální formou v kmenové třídě i v širším
sociálním prostředí. Využívá se nejrůznějších forem exkurzí, vycházek, účasti a spolupodílení
se na konání kulturních, společenských a sportovních akcích školy. Při výuce jsou
uplatňovány didaktické zásady, zejména pak zásada komplexního rozvoje žáka,
individuálního přístupu, přiměřenosti, názornosti, systematičnosti a trvalosti. Při osvojování
nového učiva je uplatňován zejména multisenzorický přístup.
ZPŮSOB HODNOCENÍ ŽÁKŮ
Hodnocení je slovní formou, pozitivně je oceňována zejména snaha, aktivita, ochota ke
spolupráci a celkový přístup žáka k práci. Při hodnocení jsou zohledňovány individuální
možnosti, schopnosti a pokroky žáka.
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MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY
Vlastivěda souvisí s dalšími vyučovacími předměty, učivo se bude prolínat zvláště s předměty
Psaní (psaní jednoduchých sdělení a běžných písemností, psaní slov a jednoduchých vět),
Čtení (čtení jednoduchých textů s porozuměním, práce s textem), Komunikace (modelové
situace, hraní rolí, rozšiřování slovní zásoby, rozvoj souvislého vyjadřování, reprodukce
krátkého textu a děje dle otázek a ilustrací, porozumění slyšenému, základní pravidla
komunikace, tvorba jednoduchých otázek a odpovědí, společné rozhovory, alternativní a
augmentativní komunikace), Matematika (řešení jednoduchých slovních úloh z praktického
života, manipulace s penězi, praktické početní úkony s penězi, nakupování, sociální počty),
Informatorika (vyhledávání informací na internetu, práce s výukovými programy),
Přírodověda – léčiva a návykové látky, zásady bezpečné práce s chemickými výrobky,
ochrana člověka při ohrožení zdraví a života, stát, státní hranice, Česká republika a hlavní
město na mapě, druhy a způsoby dopravy, živelní pohromy, chování a jednání při nebezpečí
živelních pohrom, integrovaný záchranný systém), Výtvarná výchova (výtvarné zpracování
témat), Pracovní činnosti (lidové zvyky, tradice, svátky a řemesla, první pomoc při drobném
poranění, výběr a nákup potravin, zásady a uplatňování prvků zdravé výživy, pestrá skladba
stravy, škodlivost alkoholu, cigaret, drog), Hudební výchova (zpěv krajových písní), Tělesná
výchova (hry s pravidly, organizované i spontánní skupinové pohybové aktivity, komunikace
v tělesné výchově, jednání fair play, kompenzační cvičení jako součást pohybového režimu).
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA
Do předmětu Vlastivěda jsou začleněny tematické okruhy Osobnostní a sociální výchovy
(OSV), Multikulturní výchovy (MV) i Environmentální výchovy (EV).
VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE
Kompetence k učení:
Učitel:









předkládá žákovi vhodné učební materiály a pomůcky, vede ho ke správnému
zacházení s nimi
vede žáka k získávání a rozšiřování vědomostí z jednotlivých tematických okruhů
učební texty, pracovní sešity, pracovní listy a další dostupné didaktické a
kompenzační pomůcky používá na základě aktuálních potřeb žáka; při tvorbě
pracovních listů se snaží vycházet z využitelnosti v praktickém životě
vhodně žáka motivuje a hodnotí; snaží se vytvářet takové situace, v níž má žák radost
z učení; učí trpělivosti; průběžným používáním individuálních forem motivace
směřuje žáky k sebekontrole a sebehodnocení (obrázky, samolepky, razítka, známky,
reálné odměny, …)
učivo prohlubuje pomocí počítačových a výukových programů
zkušenosti, dovednosti, znalosti a návyky vytváří za účelem využitelnosti v běžném
životě, vytváří modelové situace z praktického života

Žák podle svých individuálních možností a schopností:



má základní znalosti z jednotlivých tematických okruhů
dovede pracovat s učebnicemi, učebními pomůckami a učebními materiály
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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

Kompetence k řešení problémů
Učitel:









motivuje žáka k řešení jednoduchých problémů z praktického života (navádění,
krokování); pomáhá žákovi získávat informace k řešení problému
seznamuje žáka s adekvátními reakcemi na problémovou situaci; s žákem nacvičuje
přijímání změn
u žáka rozvíjí schopnost vyhodnotit problém a požádat o pomoc druhou osobu
organizováním a účastí žáka na aktivitách a akcích školy podporuje jeho schopnost
komunikovat, spolupracovat a vzájemně si pomáhat
praktické aktivity školy (projektové dny, různé akce školy) využívá jako možnost a
příležitost k přístupu řešení různých problémů žáka
prostřednictvím motivačního systému u žáka podporuje překonávání problémů
buduje u žáka dovednost v problémové situaci požádat o pomoc a přijmout ji
se snaží o vytvoření atmosféry důvěry a bezpečí, která žákovi umožní sdělit svůj
problém

Žák podle svých individuálních možností a schopností:






překonává problémy přiměřeně 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
nenechá se při řešení problému odradit nezdarem
ví, na koho se může obrátit o pomoc při řešení problémů

Kompetence komunikativní
Učitel:







pojmenováváním věcí, jevů a dějů (verbálně a pomocí AAK) rozvíjí u žáka slovní
zásobu
v rámci vizualizace používá u žáka názorných pomůcek (fotografie, obrázky, symboly
a jednoduchý text)
poskytuje žákovi potřebný prostor a dostatek času k samostatnému vyjadřování svých
názorů, myšlenek, pocitů; rozvíjíme porozumění jednoduchým sdělením
vede žáka k porozumění jednoduchým textům, obrazovým a zvukovým záznamům
motivuje ke komunikaci a vyjádření svých názorů a postojů
zařazuje do výuky skupinovou a týmovou spolupráci; žáka aktivně zapojuje do dění ve
třídě i v rámci celé školy (ranní kruh, společné třídní a školní akce)

Žák podle svých individuálních možností a schopností:
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komunikuje s druhými lidmi přiměřeně svým schopnostem (verbálně nebo
prostřednictvím AAK)
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
vyjadřuje své názory a postoje, vhodnou formou obhajuje svůj názor
využívá získané komunikační dovednosti k vytváření vztahů potřebných
ke společenské integraci

Kompetence sociální a personální
Učitel:










účastí na společných akcích třídy, školy a dalších subjektů podněcuje u žáka
navazování a udržování vztahů mezi lidmi
prostřednictvím vycházek, návštěv kulturních, sportovních a společenských akcí vede
žáka k orientaci v prostředí
žákovi umožňuje podílet se na jednoduchých sociálních aktivitách
vhodným způsobem a metodami vede žáka k osvojování pravidel slušného chování a
jednání
při různých aktivitách školy u žáka podporuje kamarádské vztahy s vrstevníky,
respektování druhých a sociální cítění
pomoci modelových situací, účastí na dnech IZS, besedami s odborníky seznamuje
žáka s možnými riziky chování; automatizuje chování žáka v situacích ohrožení
vlastního zdraví a bezpečnosti druhých
žáka seznamuje s riziky psychického a fyzického zneužívání
vystupováním žáka v neznámém prostředí posiluje jeho sebedůvěru; zařazuje návštěvy
institucí, kde žák prakticky uplatňuje naučené vzory chování a jednání

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
rozpoznává nevhodné rizikové chování, je seznámen s jeho možnými důsledky
uvědomuje si nebezpeční možného psychického a fyzického zneužívání vlastní osoby
poukazuje získanou sebedůvěru při vystupování v neznámém prostředí

Kompetence občanské
Učitel:


nejrůznějšími praktickými činnostmi žákovi pomáhá při osvojování a dodržování
pravidel slušného jednání a chování a optimálnímu zapojování se do společnosti;
využívá prvků sociálního učení (nákupy, výlety, exkurze, návštěvy institucí,
kulturních zařízení)
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seznamuje žáky se školním řádem, jejich právy i povinnostmi; aktivně zapojuje žáka
do společných i individuálních činností
osobním vzorem chování učí žáka základním společenským pravidlům a normám;
posiluje dodržování a respektování pravidel společenského chování
správné jednání žáka upevňuje v situacích ohrožujících jeho zdraví a bezpečnost
využívá besed ve spolupráci s dalšími institucemi (policie, lékaři, sociální pracovníci)

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

Kompetence pracovní
Učitel:








při práci u žáka rozvíjí dodržování základních hygienických pravidel; procvičuje a
fixuje základní sebeobslužné návyky a postupy
u žáka buduje povědomí o základních pracovních postupech, dovednostech a
operacích; na základě jednoduchých instrukcí učí žáka plnit jednoduché úkoly
navozuje pracovní příležitosti, ve kterých žák aplikuje naučené pracovní postupy
v praxi
při společné práci vede žáka k respektování pravidel; žáka učí vzájemné spolupráci;
navozuje situace, ve kterých si žák uvědomuje svoji zodpovědnost za skupinovou
práci
hodnotí konečný výsledek, podporuje sebehodnocení žáka i vzájemné hodnocení práce
ostatních žáků
bezprostředně před zahájením pracovních činností seznamuje žáka se zásadami
bezpečnosti; využíváním zásad bezpečnosti vytváří stereotypy chování

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
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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VLASTIVĚDA
7. ročník
Výstup z RVP (žák by měl)
ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI
Mít základní informace o otázkách
rodinného života a rozlišovat postavení
a role rodinných příslušníků.

Téma učiva
Rodina.
Funkce a struktura rodiny.
Vztahy lidí v rodině, role otce a matky.
Vznik rodiny, manželství, rozpad rodiny.
Širší rodina.
Dětský domov.
Státní svátky.

Respektovat pravidla společenského
soužití.

Objasňování pravidel společenského soužití.
Pravidla ve škole - školní řád, pravidla ve škole,
práva a povinnosti žáků.
Vztahy ve škole a třídě.
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Přesahy a vazby (průřezová témata,
mezipředmětové vztahy
OSV:
Rozvoj schopnosti poznávání - cvičení
smyslového vnímání, pozornosti a
soustředění; cvičení dovednosti
zapamatování.
MV:
Kulturní rozdíly - jedinečnost každého
občana a jeho individuální zvláštnosti.
MV:
Lidské vztahy
- právo všech lidí žít společně a podílet se
na spolupráci
- význam kvality mezilidských vztahů pro
harmonický rozvoj osobnosti
- uplatňování principu slušného chování
Etnický původ
- různé způsoby života.
OSV:
Mezilidské vztahy - péče o dobré vztahy,
chování podporující dobré vztahy.
OSV:
Spolupráce a soutěživost
- rozvoj individuálních dovedností pro
spolupráci
- rozvoj sociálním dovedností pro
spolupráci.
OSV:
Mezilidské vztahy - péče o dobré vztahy,
chování podporující dobré vztahy, vztahy a
naše třída.
OSV:
Poznávací schopnosti - vzájemné
poznávání ve skupině, třídě.

ZŠS I
Metodické poznámky
Pedagogické metody obecné:
metody slovní
demonstrační
praktické
komplexní výukové metody.
Speciálně pedagogické
metody:
strukturované učení
globální čtení.
Využití IT techniky.

Uplatňovat vhodné způsoby chování a
komunikace v různých situacích, rozlišit
projevy nepřiměřeného chování.

Základní pravidla společenského chování a
komunikace v různých situacích:
- pozdrav
- představování
- oslovování
- prosba
- poděkování
- slušnost, zdvořilost a takt.
Rozlišování nepřiměřeného a nevhodného
chování - demonstrace, modelové situace.

Pravidla společenského chování při osobním
kontaktu, telefonování a dopisování.

Znát hodnoty přátelství a vztahů mezi
lidmi a být ohleduplný ke starým,
nemocným a postiženým spoluobčanům.

Vztahy mezi lidmi – vztahy v rodině, vztahy ve
škole, přátelství a přátelé, kamarádství a
kamarádi, neznámí lidé.

OSV:
Sebepoznání a sebepojetí - moje vztahy
k druhým lidem.
MV:
Lidské vztahy - osobní přispění k zapojení
žáků z odlišného kulturního prostředí do
kolektivu třídy.
OSV:
Komunikace
- řeč těla, řeč zvuků a slov, řeč předmětů a
prostředí vytvářeného člověkem, řeč
lidských skutků
- cvičení pozorování
- dovednosti pro sdělování verbální i
neverbální
-komunikace v různých situacích (omluva,
prosba, pozdrav).
OSV:
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti - dovednosti pro řešení
problémů a rozhodování z hlediska různých
typů problémů - problémy v mezilidských
vztazích.
OSV:
Mezilidské vztahy - péče o dobré vztahy;
chování podporující dobré vztahy, respekt,
podpora, pomoc.
OSV:
Mezilidské vztahy - vztahy a naše skupina,
třída.

Tolerance, ohleduplnost a úcta k člověku.
Objasňování významu pomoci druhým, starým a
postiženým spoluobčanům.
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OSV:
Spolupráce a soutěživost
- rozvoj individuálních dovedností pro
spolupráci (nesouhlas, odpor)

Staří, nemocní a postižení lidé a jejich potřeby –
jak se chovat k těmto lidem, jak jim pomoci.
Význam přátelských vztahů mezi lidmi, modelové
situace - pomoc mladšímu spolužákovi.

Vědět o nebezpečí rasismu a projevech
vandalismu.

Ukázky projevů vandalismu.
Nebezpečí rasismu.

Tolerovat názory a zájmy minoritních
skupin ve společnosti.

Vysvětlování rovnoprávného postavení mužů a
žen.

Rovnoprávnost národnostních menšin.
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- rozvoj sociálních dovedností pro
spolupráci (jasná a respektující
komunikace).
OSV:
Sebepoznání a sebepojetí - moje vztahy
k druhým lidem.
MV:
Lidské vztahy
- právo všech lidí žít společně a podílet se
na spolupráci
- význam kvality mezilidských vztahů pro
harmonický rozvoj osobnosti
- uplatňování principu slušného chování.
OSV:
Rozvoj schopnosti poznávání - řešení
problémů.
Hodnoty, postoje, praktická etika
- dovednosti rozhodování v problematických
situacích všedního dne.
OSV:
Hodnoty, postoje, praktická etika
- vytváření povědomí o kvalitách typu
odpovědnost, spolehlivost, spravedlnost,
respektování atd.
MV:
Etnický původ
- rovnocennost všech etnických skupin a
kultur
- odlišnost lidí, ale jejich vzájemná rovnost.

VLASTIVĚDA
8. ročník
Výstup z RVP (žák by měl)
HISTORIE NAŠEHO NÁRODA
Poznat rozdíly ve způsobu života
pravěkých a současných lidí.

Přesahy a vazby (průřezová témata,
mezipředmětové vztahy

Téma učiva
Počátky života na zemi.
Pravěk.
Život člověka v pravěku.

OSV:
Rozvoj schopnosti poznávání - cvičení
smyslového vnímání, pozornosti a
soustředění; cvičení dovednosti
zapamatování.

ZŠS I
Metodické poznámky
Pedagogické metody obecné:
metody slovní
demonstrační
praktické
komplexní výukové metody.
Speciálně pedagogické
metody:
strukturované učení
globální čtení.
Využití IT techniky.

Mít základní poznatky z období počátku
českého státu.

Velkomoravská říše a její zánik.
Vznik českého státu - kmen Čechů.
Rod Přemyslovců.
Staré pověsti české.

Vědět o význačných osobnostech našich
dějin.

Svatý Václav.
Cyril a Metoděj.
Karel IV.
Jan Hus.
Marie Terezie.
Jan Amos Komenský.
Tomáš Garrigue Masaryk.
Václav Havel.
I. světová válka.
Vznik československého státu.
II. světová válka.
Vznik samostatné České republiky.
Vstup České republiky do EU.
Naši sousedé v EU.
Státní svátky.

Mít představu o významných historických
událostech v naší zemi.

OSV:
Rozvoj schopnosti poznávání - cvičení
smyslového vnímání, pozornosti a
soustředění; cvičení dovednosti
zapamatování.
OSV:
Rozvoj schopnosti poznávání - cvičení
smyslového vnímání, pozornosti a
soustředění; cvičení dovednosti
zapamatování.

OSV:
Rozvoj schopnosti poznávání - cvičení
smyslového vnímání, pozornosti a
soustředění; cvičení dovednosti
zapamatování.
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VLASTIVĚDA
9. ročník
Výstup z RVP (žák by měl)
POZNATKY O SPOLEČNOSTI
Znát symboly našeho státu a jeho hlavní
představitele.

Přesahy a vazby (průřezová témata,
mezipředmětové vztahy

Téma učiva
Česká republika a hlavní město Praha.
Státní symboly.
Hlavní představitelé České republiky - prezident
republiky, vláda.

OSV:
Rozvoj schopnosti poznávání - cvičení
smyslového vnímání, pozornosti a
soustředění; cvičení dovednosti
zapamatování.

ZŠS I
Metodické poznámky
Pedagogické metody obecné:
metody slovní
demonstrační
praktické
komplexní výukové metody.
Speciálně pedagogické metody
strukturované učení
globální čtení.
Využití IT techniky.

Být seznámen se základními právy a
povinnostmi občanů.

Lidská práva.
Práva dítěte a jejich ochrana.
Rodinné právo.
Týrané a zneužívané dítě.
Šikana.

MV:
Lidské vztahy
- právo všech lidí žít společně a podílet se na
spolupráci
- udržovat tolerantní vztahy s jinými lidmi
bez ohledu na jejich kulturní, sociální,
náboženskou, zájmovou nebo generační
příslušnost
- uplatňování principů slušného chování.
MV:
Etnický původ
- rovnocennost všech etnických skupin
kultur
- odlišnost lidí, ale i jejich vzájemná rovnost;
různé způsoby života.

Diskriminace.

Uvědomovat si rizika a důsledky
protiprávního jednání.

Práva a povinnosti občana.
Policie a soudy.
Právní dokumenty občana.
Druhy a postihy protiprávního jednání.

OSV:
Rozvoj schopnosti poznávání - cvičení
smyslového vnímání, pozornosti a
soustředění; cvičení dovednosti
zapamatování.
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Trestná činnost mládeže.
Demonstrace chování v nebezpečných situacích,
ukázky jak reagovat v ohrožení.
Být seznámen s právy občanů ČR v rámci
EU.

Evropská unie.
Seznámení s právy občanů ČR v rámci EU
(dovolená v zemích EU, práva a povinnosti při
pobytu v zemích EU, euro).
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OSV:
Komunikace
- řešení konfliktů
- komunikace v různých situacích.
OSV:
Rozvoj schopnosti poznávání
- cvičení smyslového vnímání, pozornosti a
soustředění; cvičení dovednosti
zapamatování.

VLASTIVĚDA
10. ročník
Výstup z RVP (žák by měl)
PÉČE O OBČANA
Dokázat vyřizovat své osobní záležitosti, v
případě potřeby požádat o radu.

Přesahy a vazby (průřezová témata,
mezipředmětové vztahy

Téma učiva
Vzdělávání v ČR.
Právo na vzdělání, význam vzdělání.

OSV:
Rozvoj schopnosti poznávání - cvičení
smyslového vnímání, pozornosti a
soustředění; cvičení dovednosti
zapamatování.

Příprava pro pracovní uplatnění.
Kvalifikace a rekvalifikace.
Odměna za práci.

Metodické poznámky
Pedagogické metody obecné:
metody slovní
demonstrační
praktické
komplexní výukové metody.

Seznámení s funkcí peněz, hospodaření s penězi.

Speciálně pedagogické
metody:
strukturované učení
globální čtení.

Návštěva pošty, odesílání dopisů, zásilek.

Využití IT techniky.

Pracovní úřady, nezaměstnanost.

Návštěva lékaře.
Seznámení s obchody, praktický nácvik
nakupování např. hygienické potřeby, oděvy,
obuv - návštěva nákupního střediska.
Rozeznat nebezpečí ohrožení sociálně
patologickými jevy.

ZŠS I

Na úřadech, vyřizování osobních dokladů.
Nevhodné využívání volného času.

Ohrožení sociálně patologickými jevy.
Nebezpečí drog.

Člověk a volný čas.
Kultura.
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OSV:
Seberegulace a sebeorganizace
- cvičení sebeovládání, organizace volného
času.
EV:
Vztah člověka k prostředí - prostředí a
zdraví (rozmanitost vlivů prostředí na
zdraví, možnosti a způsoby ochrany zdraví).
OSV:
Rozvoj schopnosti poznávání - řešení
problémů.
OSV:
Psychohygiena

Sport.
Volnočasové aktivity, zájmové útvary.
Vědět o možnostech sociální péče o
potřebné občany.

- hledání pomoci při potížích
- dovednosti pro pozitivní naladění mysli a
dobrý vztah k sobě samému
- dovednosti zvládání stresových situací.

Informování o zdravotní a sociální péči.
Zdravotní a sociální pojištění.
Sociální zabezpečení.

Využívat, v případě potřeby, služeb
pomáhajících organizací.
Mít osvojeny nezbytné dovednosti
potřebné k ochraně osob za mimořádných
událostí.

Seznámení s orgány a institucemi zdravotní a
sociální péče a pomáhajícími organizacemi význam pomáhajících profesí, jejich funkce,
služby.
Sociální péče - možnosti a práva občanů v
různých životních situacích (např. chráněné
bydlení, pečovatelské služby, sociální
zabezpečení).
Osvojování informací o mimořádných událostech
- nehoda, požár, úraz.
Vyhledání první pomoci, tísňové linky.
Chování lidí při mimořádných událostech.
Pomoc lidem v nouzi.
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OSV:
Hodnoty, postoje, praktická etika
- dovednosti rozhodování v problematických
situacích všedního dne.

Přírodověda

5.8

VZDĚLÁVACÍ OBLAST
Člověk a příroda
CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU
Vyučovací předmět Přírodověda navazuje na vzdělávací oblast Člověk a jeho svět. Cílem je
rozšíření a prohloubení učiva 1. stupně. Dát žákům příležitost seznámit se s přírodou jako
systémem, jehož součásti jsou vzájemně propojeny, působí na sebe a vzájemně se ovlivňují.
Žáci získávají základní poznatky o přírodních zákonitostech, které pak mohou uplatnit
v praktickém životě, o vztahu člověka a přírody, jeho závislost na přírodních zdrojích a
kvalitě životního prostředí. Předmět zahrnuje základní poznatky z fyziky, chemie, přírodopisu
a zeměpisu. Vzděláváním žáků ve vyučovacím předmětu Přírodověda směřujeme k utváření a
rozvíjení klíčových kompetencí. Na konci základního vzdělávání pak žák ve vyučovacím
předmětu Přírodověda dosahuje úrovně klíčových kompetencí podle svých schopností a v
rámci svých možností.
OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU
Vyučovací předmět je zaměřen na rozvíjení schopností vnímat přírodní zákonitosti, jejich
využití v praxi, vnímání souvislostí a vztahů mezi činnostmi lidí, životním prostředím a
přírodou. Seznamuje žáky se správným chováním v přírodě, jak přistupovat k ochraně
životního prostředí, získávat praktické zkušenosti s umělými látkami a materiály, jejich
recyklací. Podává základní informace o existenci různých zemí, o planetě Zemi, o vesmíru.
Vede k utváření a využívání dovedností v situacích ohrožujících život, zdraví, majetek nebo
životní prostředí.
Vyučovací předmět Přírodověda obsahuje:
-

základní poznatky z fyziky,
základní poznatky z chemie,
základní poznatky z přírodopisu,
základní poznatky ze zeměpisu.

Přírodověda je povinným vyučovacím předmětem v 7. - 10. ročníku s dotací 3 hodin týdně.
Výuka probíhá v učebně PŘ, v kmenových třídách, učebně ICT. K výuce slouží také školní
pozemek, využíváme možností vycházek do blízkého okolí k poznávání okolní přírody,
besedy, exkurze. Učitelé i žáci mají možnost využívat IA tabuli, tablety, počítačové
programy, videa, vyzkoušet si sami jednoduché pokusy.
ZPŮSOB HODNOCENÍ ŽÁKŮ
Hodnocení výuky probíhá slovní formou. Jsou hodnoceny dosažené dovednosti, samostatnost
a přístup k práci s ohledem na individuální schopnosti a možnosti žáků se souběžným
postižením více vadami.
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY
Předmět Přírodověda se prolíná do dalších vyučovacích předmětů, zejména do Čtení (čtení
textů), Psaní (psaní textu), Řečová výchova (využití programů AAK), Matematiky,
Informatoriky (výukové programy, vyhledávání informací na internetu), Vlastivědy, Hudební
výchovy, Výtvarné výchovy, Pracovních činností (práce na pozemku).
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PRŮŘEZOVÁ TÉMATA
Do předmětu přírodověda jsou začleněny tematické okruhy průřezových témat Osobnostní a
sociální výchovy (OSV), Multikulturní výchovy (MV) i Environmentální výchovy (EV).
VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE
Kompetence k učení
Učitel:





klade důraz na opakované čtení, směřující k porozumění psaného textu
umožňuje používat učebnice, materiály a učební pomůcky
snaží se zjistit, jaké učební postupy žáci ve třídě upřednostňují, a uzpůsobuje jim
výuku
snaží se zapojit všechny smysly žáků, využitím modelů, názorných pomůcek …

Žák dle svých individuálních možností a schopností:


získává informace o přírodě, učí se pozorovat přírodu, zaznamenává a hodnotí
výsledky svého pozorování

Kompetence k řešení problémů
Učitel:



umožňuje žákům získat informace z různých zdrojů - ústních, tištěných, mediálních a
počítačových, včetně internetu
zařazuje metody, při kterých žáci sami řeší známé a opakující se situace na základě
nápodoby a vlastních zkušeností

Žák dle svých individuálních možností a schopností:



se žák zapojuje do soutěží (přírodovědná)
učí se vyhledat pomoc, při řešení problémů

Kompetence komunikativní
Učitel:




vytváří příležitosti pro vzájemnou komunikaci žáků vyjádřením svých pocitů, prožitků
vede žáky vyjádřit své názory, používat běžné nebo alternativní komunikační
prostředky
navozuje atmosféru bezpečí a přátelské komunikace

Žák dle svých individuálních možností a schopností:


vyjadřuje své názory a postoje, vhodnou formou obhajuje svůj názor

Kompetence sociální a personální
Učitel:



zadává úkoly při, kterých mohou žáci pracovat společně
zajímá se o náměty, názory a zkušenosti žáků i jejich rodičů
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navozuje situace vedoucí k posílení sebedůvěry žáků, pocitu zodpovědnosti, zažít
úspěch

Žák dle svých individuálních možností a schopností:


učí se odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi spolužáky, ale i k
odmítavému postoji vůči šikaně, užívání drog a jiných návykových látek

Kompetence občanské
Učitel:




vyžaduje dodržování pravidel slušného chování
vede žáky k dodržování základních společenských norem a pravidel soužití
vede žáky k třídění odpadů

Žák dle svých individuálních možností a schopností:


učí se poznávat a chápat rozdíly mezi lidmi, chránit své zdraví, reagovat v krizových
situacích ohrožujících život a zdraví člověka

Kompetence pracovní
Učitel:




vede žáky k dodržování bezpečnostních a hygienických pravidel při práci s různými
přírodninami
učí žáky jak postupovat v situaci hromadného ohrožení, první pomoci
zařazuje do výuky exkurze, vycházky a pozorování v přírodě

Žák dle svých individuálních možností a schopností:




svým chováním se podílí na ochraně životního prostředí
dovede poskytnout první pomoc; získané poznatky, dovednosti a zkušenosti využívá
dle svých možností v praktickém životě
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Přírodověda
7. – 10. ročník
Výstup z RVP (žák by měl)
ZÁKLADNÍ POZNATKY Z FYZIKY
Rozpoznat jednotlivá skupenství.

Poznat, zda je těleso v klidu či pohybu
vůči jinému tělesu.

Rozpoznat jednotlivá skupenství.

Být informován o zdrojích elektrického
proudu.

Znát zásady bezpečnosti při práci
s elektrickými přístroji.

Přesahy a vazby (průřezová témata,
mezipředmětové vztahy

Téma učiva
Základní fyzikální vlastnosti látek:
Příroda živá a neživá.
K čemu je dobrá fyzika.
Jak měříme délku, čas, vážíme, objem druhy
měřidel.
Druhy látek a jejich vlastnosti.
Skupenství látek:
vlastnosti pevných látek - pevnost
v tahu, lomu, tlaku, tvrdost pevnost,
křehkost, tvárnost, pórovitost.
Pohyby těles, pohyb a klid těles:
Pohyb těles.
Rychlost těles.
Setrvačnost.
Přeměny skupenství, tání a tuhnutí,
teplota varu kapaliny:
Celsiova stupnice.
Koloběh vody v přírodě.
Vodní srážky. Předpověď počasí.
Jednoduché stroje a jejich využití v praxi:
Stroje, které pomáhají člověku.
Využití jednoduchých strojů v praxi.
Elektrické spotřebiče, dodržování pravidel
bezpečné práce s elektrickými spotřebiči:
Co je to elektrická energie.
Elektrické spotřebiče.
Co spotřebuje hodně energie a co málo.
Pozor na požár.
Pozor na elektřinu.
Rychle musíš pomoci.
První pomoc při úrazu elektrickým proudem.
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EV: Ekosystémy – vodní zdroje
(lidské aktivity spojené s vodním
hospodářstvím, důležitost pro krajinnou
ekologii).

EV: Základní podmínky života – energie
(energie a život, vliv energetických zdrojů
na společenský rozvoj, využívání energie).

ZŠS I
Metodické poznámky

Být informován o zdrojích elektrického
proudu.

Rozeznat zdroje zvuku.

Rozpoznat zdroje světla.

Být seznámen s pohyby planety Země a
jejich důsledky - střídání dne a noci,
ročních období.

ZÁKLADNÍ POZNATKY Z CHEMIE
Rozlišit základní vlastnosti látek
rozpustné, nerozpustné.

Rozlišit základní vlastnosti látek
rozpustné, nerozpustné.

Druhy energie, elektrická energie; jaderná
elektrárna; ochrana lidí před radioaktivním
zářením:
Elektrárna - výroba elektrické energie, rozvod
elektřiny ke spotřebiteli.
Druhy elektráren. - vodní, tepelná, jaderná,
větrná, sluneční.
Nebezpečné záření a vliv na člověka.
Radioaktivní záření - Hirošima, Nagasaky.
Zdroje zvuku; ozvěna; hudební nástroje;
škodlivost nadměrného hluku:
Vznik a zdroje zvuku.
Šíření zvuku – ozvěna.
Hudební nástroje.
Škodlivost nadměrného hluku – ochranná
opatření – bariéry, odhlučnění továren, sluchátka,
koberce…
Zdroje světla, využití zrcadel, praktické využití
optických přístrojů:
Zdroje světla.
Zrcadla.
Čočky.
Praktické využití optických přístrojů.
Pohyb Země kolem své osy a kolem Slunce;
měsíční fáze:
Planeta Země.
Pohyby Země.
Den a noc.
Střídání ročních období.
Fáze Měsíce.
Vlastnosti látek, hustota, rozpustnost:
Co je to chemie.
Skupenství látek.
Vlastnosti látek.
Prvek, směs, roztok.
Hustota a rozpustnost látek.
Vliv teploty a míchání na rychlost rozpouštění
pevné látky:
Rozpouštědlo - pojem.
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Rozlišit druhy vody - pitná, užitková,
odpadní.

Vědět o znečišťování vody ve svém
nejbližším okolí - továrny, auta.
Vědět o znečišťování vzduchu ve svém
nejbližším okolí - továrny, auta.

Vědět o kyslíku jako složce vzduchu a
jeho nezbytnosti pro život člověka,
zvířat i rostlin.

Poznat, podle etikety, chemické výrobky
používané v domácnosti a bezpečně s nimi
pracovat.

Urychlování rozpouštění pevných
látek - teplota, drcení, míchání.
Voda; voda v přírodě; pitná a užitková
voda, odpadní vody, čistota vody:
Voda - význam vody pro člověka, využití.
Koloběh vody v přírodě.
Pitná a užitková voda.
Voda; voda v přírodě; pitná a užitková voda,
odpadní vody, čistota vody:
Odpadní vody, čistota vody.
Vzduch, kyslík jako jedna ze složek
vzduchu; čistota ovzduší, smog.
Vzduch - význam pro rostliny, zvířata a člověka.
Kyslík jako jedna ze složek vzduchu.
Další využití vzduchu - létání, energie.
Znečišťování ovzduší, smog - vliv na přírodu,
člověka.
Paliva, ropa, uhlí, zemní plyn; příklady využití.
Druhy paliv - pevná, kapalná, plynná, příklady,
význam paliv.
Uhlí - těžba, druhy uhlí, vznik.
Doly hlubinné, povrchové, horník.
Využití uhlí - topení, energie…
Ropa - vznik, těžba, vlastnosti, zpracování.
Využití ropy - ropné produkty (benzin, oleje,
nafta…)
Zásady bezpečné práce s chemickými
přípravky v běžném životě.
Bezpečnost práce s ropnými produkty, ochranné
pomůcky, označení na etiketách - hořlaviny.
Zemní plyn - využití, bezpečnost.
Hořlaviny, zásady zacházení; první pomoc při
popálení.
Označování a symboly nebezpečných
látek.
Stavební pojiva, cement, vápno, sádra; využití
v praxi; bezpečnost při práci.
Stavební pojiva - cement - využití.
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EV: Ekosystémy – vodní zdroje
(lidské aktivity spojené s vodním
hospodářstvím, důležitost pro krajinnou
ekologii).
EV: Základní podmínky života – voda
(význam vody pro lidské aktivity, ochrana
její čistoty, pitná voda).
EV: Základní podmínky života – ovzduší
(význam pro život na Zemi, čistota ovzduší).

EV: Základní podmínky života – přírodní
zdroje (zdroje surovinové a energetické,
vlivy na prostředí, význam a způsoby
získávání a využívání přírodních zdrojů
v okolí).

Exkurze do úpravny vody
Tlumačov.

Vápno - pálené, hašené - využití ve stavebnictví,
zemědělství.
Bezpečnost práce, první pomoc.
Sádra - správné rozdělání sádry, využití v
domácnosti, na stavbách.
Nebezpečné látky a přípravky, značení a
užívání běžných chemikálií.
Oxidy - oxid uhelnatý.
Kyseliny - sírová.
Hydroxidy - vápenatý.
Označování a symboly nebezpečných látek.

Získat základní vědomosti o léčivech a
návykových látkách.

Bílkoviny; tuky; sacharidy; vitamíny
a jejich zdroje; vliv na zdraví člověka:
Bílkoviny - zdroje, význam.
Tuky - rostlinné, živočišné, význam, obezita dieta.
Sacharidy - cukr hroznový, řepný.
Cukr jako rychlý zdroj energie.
Onemocnění cukrovkou.
Vitamíny - ovoce a zelenina jako zdroj.
Význam pro zdraví člověka - životospráva.
Plasty, použití, likvidace.
Plasty - pojem, výroba, vlastnosti.
Druhy plastických hmot - využití
(PVC, dural, silon, plexisklo, bakelit…)
Léčiva a návykové látky:
Přírodní léčiva - bylinné čaje, masti…
Umělá výroba léčiv.
Prodej léčiv volně, na lékařský předpis.
Lék jako návyková látka.
Drogy jako lék, návyková látka.
Mimořádné události úniky nebezpečných
látek, havárie chemických provozů, ekologické
katastrofy:
Únik nebezpečných látek (chemické provozy),
blízké chemické továrny, ekologické katastrofy únik ropy, oleje…
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EV: Vztah člověka k prostředí – prostředí
a zdraví (rozmanitost vlivů prostředí na
zdraví, možnosti a způsoby ochrany zdraví).

EV: Lidské aktivity a problémy životního
prostředí – průmysl a životní prostředí (vliv
průmyslu na prostředí, zpracovávané
materiály).

ZÁKLADNÍ POZNATKY Z
PŘÍRODOPISU

Znát vybrané zástupce rostlin.
Získat základní vědomosti o dění v přírodě
během ročních období.
Vědět o způsobu péče o rostliny během
roku.
Vědět o významu hospodářsky důležitých
rostlina jejich pěstování.
Praktické poznávání přírody.

Poznat naše nejběžnější jedlé a jedovaté
houby.

Stavba, tvar a funkce rostlin.
Význam jednotlivých částí těla vyšších rostlin
(kořen, stonek, list, květ, semeno, plod).
Plody suché a dužnaté.
Exotické plody.
Využití plodů.
Poznávání běžných druhů a vybraných
zástupců rostlin.
Volně rostoucí rostliny - na loukách, polích,
lesích, ve vodě.
Změny v průběhu ročních období.
Význam těchto druhů rostlin, jejich ochrana.
Pokojové rostliny.
Péče o pokojové rostliny.
Okrasné rostliny.
Význam těchto druhů rostlin, jejich ochrana.
Význam rostlin a jejich ochrana, využití
hospodářsky významných rostlin.
Zelenina - druhy, pěstování, ochrana, zpracování,
využití.
Okopaniny - brambor, řepa.
Luštěniny - hrách, fazole.
Obilniny - druhy, pěstování, zpracování, využití.
Plody ovocných stromů a keřů.
Přesazování, ochrana před škůdci
Význam rostlin a jejich ochrana,
chráněné rostliny, léčivé rostliny, plody
jedovatých rostlin.
Léčivé byliny - sběr, využití.
Jedovaté rostliny - první pomoc.
Chráněné rostliny.
Zneužívání rostlin - výroba drog.
Houby s plodnicemi, jedlé, jedovaté, zásady
sběru, konzumace a první pomoc při otravě
houbami.
Houby - kde rostou. Stavba těla (mochomůrka x
hřib).
Sběr hub.
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EV:
Ekosystémy – pole (význam, změny okolní
krajiny vlivem člověka, způsoby
hospodaření na nich, pole a jejich okolí)
Základní podmínky života – půda
(zdroj výživy, ohrožení půdy, rekultivace a
situace v okolí).
EV: Lidské aktivity a problémy životního
prostředí – zemědělství a životní prostředí,
ekologické zemědělství.
EV: Základní podmínky života – ochrana
biologických druhů (důvody ochrany a
způsoby ochrany jednotlivých druhů).

Znát význam lesa, společenství stromů,
rostlin a hub.

Vědět o způsobu péče o zvířata během
roku.

Zpracování a konzumace.
První pomoc při otravě houbami.
Les - společenství stromů, rostlin a hub.
Druhy lesů, prales, význam, využití.
Významní zástupci vybraných skupin
živočichů podle životního prostředí (země).
Savci - stavba těla – kočka.
Šelmy - kočka, pes – domácí.
Rys, vlk, liška, medvěd, kuna - volně žijící.
Sudokopytníci - tur domácí, koza, vepř,
ovce - domácí.
Prase div., jelen, srnec… - volně žijící.
Lichokopytníci: kůň, osel.
Rozšíření, význam a ochrana živočichů,
hospodářsky významné druhy; kriticky
ohrožené druhy.
Další volně žijící savci - ježek, krtek, myš,
netopýr, zajíc, králík.
Péče o volně žijící zvířata - zimní spánek
přikrmování zvěře v zimě.
Volně žijící zvířata na jaře - mláďata.
Péče a chov domácích zvířat (mazlíčků).
Ohrožené druhy (ZOO).
Významní zástupci vybraných skupin
živočichů podle životního prostředí (voda).
Ryby - stavba těla, způsob života v průběhu roku
- výlov, zpracování (kapr, pstruh…).
V blízkosti vod: plazi a obojživelníci - zmije,
užovka, žába, mlok…
První pomoc při uštknutí zmijí.
Ohrožené druhy.
Významní zástupci vybraných skupin
živočichů podle životního prostředí
(vzduch).
Zvířata žijící ve vzduchu.
Ptáci - stavba těla, způsob života.
Ptáci stálí, stěhovaví.
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EV: Ekosystémy – les (les v našem
prostředí, význam lesa).
EV: Základní podmínky života –
ekosystémy.
EV: Základní podmínky života – ochrana
biologických druhů (důvody ochrany a
způsoby ochrany jednotlivých druhů).

EV: Základní podmínky života –
ekosystémy.

Znát vybrané zástupce živočichů.

Znát jednotlivé části lidského těla a umět
je pojmenovat, vědět o základních
životních funkcích.

Vědět, které činnosti přírodnímu prostředí
pomáhají a které je poškozují.

Péče o ptáky v zimě (vlaštovka, holub…).
Domácí zvířata - slepice, husa, kachna, jejich
využití.
Praktické poznávání přírody.
Hmyz - motýl, včela, moucha…
Včela - využití, chov, první pomoc.
Moucha - přenos nakažlivých chorob.
Klíště - první pomoc, oblečení do lesa, přenos
nakažlivých chorob.
Stavba a funkce jednotlivých částí
lidského těla.
Biologie člověka - pojem, co potřebuje člověk k
životu - voda, vzduch…
Kostra - stavba význam, první pomoc při úrazu zlomenina.
Svaly - význam.
Krev - složení krve, význam, transfuze, krevní
skupiny, ochranné vlastnosti krve, očkování.
První pomoc při úrazu - tepenné a žilné krvácení.
Vylučovací ústrojí - plíce, nebezpečí kouření,
smogu.
První pomoc - umělé dýchání.
Vylučovací ústrojí - ledviny, močové cesty prevence onemocnění.
Vylučovací ústrojí - kůže, ochrana v létě,
hygiena…
Trávicí ústrojí - stavba, význam.
Předcházení nemocem trávicího ústrojí.
Některá onemocnění -průjem, zácpa, cukrovka.
Smyslové orgány - oko, ucho, nos,
čich, hmat - význam jednotlivých smyslů.
Rozmnožovací orgány - změny v období
dospívání, rozdíly mezi děvčetem a chlapcem.
Pohlavní orgány.
Hygiena,
Vznik nového života.
Péče o miminko.
Ochrana přírody a životního prostředí,
chráněná území.
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EV: Vztah člověka k prostředí – prostředí
a zdraví (rozmanitost vlivů prostředí
na zdraví, možnosti a způsoby ochrany
zdraví).
OSV: Sebepoznání a sebepojetí – já jako
zdroj informací o sobě, druzí jako zdroj
informací o mně, moje tělo, moje vztahy
k druhým lidem.

EV: Lidské aktivity a problémy životního
prostředí – odpady a hospodaření s odpady

Dodržovat základní pravidla bezpečného
chování při poznávání přírody.
Vědět, jak chránit přírodu na úrovni
jedince.

ZÁKLADNÍ POZNATKY ZE
ZEMĚPISU
Najít na mapě zeměpisnou polohu ČR a
její sousední státy, vědět, co jsou státní
hranice.

Orientovat se na mapě města podle
významných bodů.

Charakteristika životního prostředí.
Změny v životním prostředí:
- přírodní zdroje a využití (voda, vzduch, Slunce,
vítr).
-zdroje živé - rostliny, živočichové
-ochrana přírodních zdrojů – čerpání.
Praktická poznávání přírody.
Praktické třídění odpadů.
Ohrožení základních složek biosféry.
-vzduch (smog)
-voda
-půda
-živá příroda (rostliny, živočichové).
Ochrana životního prostředí
(třídění odpadů, druhotné suroviny…).
Chráněná území.
Jak se chovat v přírodě.
Česká republika, zeměpisná poloha, členitost.
Zeměpisná poloha ČR.

Mapa, orientace na mapě podle barev,
hranice kraje, republiky, sousední státy.
Hranice - význam slova, označení, co
rozdělují.
Hranice kraje.
Hranice republiky.
Sousední státy.
Zeměpisná poloha ČR.
Místní region, zeměpisná poloha, ohraničení
vzhledem k okolním regionům.
Zeměpisná poloha.
Pohoří, řeky.
Naše město - významné body.
Mapa našeho města - orientační tabule.
Další významná města v regionu.
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(odpady a příroda, principy a způsoby
hospodaření s odpady, druhotné suroviny).

OSV: Spolupráce a soutěživost – rozvoj
individuálních dovedností pro spolupráci;
rozvoj sociálních dovedností pro spolupráci.
EV: Lidské aktivity a problémy životního
prostředí – ochrana přírody, změny
v krajině (krajina dříve a dnes, vliv lidských
aktivit).

EV: Ekosystémy – lidské sídlo – město –
vesnice (umělý ekosystém, jeho funkce
a vztahy k okolí, aplikace na místní
podmínky).

Vědět o druzích a způsobech dopravy v
regionu.
Vědět o přírodních zvláštnostech a
kulturních zajímavostech svého regionu.
Uplatňovat v praxi zásady bezpečného
pohybu a pobytu ve volné přírodě.
Vyhledat na mapě ČR kraj (region) podle
bydliště nebo místa školy.
Vědět o druzích a způsobech dopravy na
území ČR.

Vědět o druzích a způsobech dopravy do
zahraničí.

Uplatňovat v praxi zásady bezpečného
pohybu a pobytu ve volné přírodě.
Adekvátně jednat při nebezpečí živelné
pohromy a ohrožení života.

Způsob dopravy v našem městě, ve Zlínském
kraji.
Přírodní zajímavosti regionu, zásady ochrany
přírody a životního prostředí.
Kulturní a historické zajímavosti krajiny.
Životní prostředí u nás.
Chráněná území.
Kraje, města, doprava.
Kraje ČR.
Hlavní město Praha.
Středočeský kraj.
Hranice kraje.
Jihočeský kraj.
Plzeňský kraj.
Karlovarský kraj.
Ústecký kraj.
Liberecký kraj.
Královéhradecký kraj.
Pardubický kraj.
Kraj vysočina.
Jihomoravský kraj.
Olomoucký kraj
Zlínský kraj.
Světadíly, moře, oceány, státy EU.
Evropa - moře, oceány.
Asie.
Afrika.
Amerika.
Austrálie.
Antarktida.
Ochrana člověka při ohrožení zdraví
a života, živelní pohromy; chování
a jednání při nebezpečí živelních
pohrom.
Státy EU.
Mimořádné události: povodeň, požár,…
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EV: Lidské aktivity a problémy životního
prostředí – doprava a životní prostředí.
EV: Ekosystémy – kulturní krajina
(pochopení hlubokého ovlivnění přírody
v průběhu vzniku civilizace až po dnešek).

EV: Lidské aktivity a problémy životního
prostředí – doprava a životní prostředí
(význam vlivu dopravy na prostředí, druhy
dopravy a ekologická zátěž).

EV: Ekosystémy – moře (druhová odlišnost,
význam pro biosféru).
MV: Etnický původ – rovnocennost všech
etnických skupin a kultur, odlišnost lidí, ale i
jejich vzájemná rovnost, různé způsoby
života.

Hudební výchova

5.9

VZDĚLÁVACÍ OBLAST
Umění a kultura
CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU
Předmět Hudební výchova u žáků vytváří kladný vztah k hudbě a rozvíjí jejich celkovou
hudebnost. Podporuje schopnosti hudbu emocionálně prožít, napomáhá k odreagování a
uvolnění. Slouží jako významný prostředek seberealizace. Příjemné prostředí a aktivity,
významně napomáhají ke snižování vnitřního napětí, psychické nevyváženosti a
nesoustředěnosti. Hudební činnosti pak mají celkově značný rehabilitační a relaxační význam,
přispívají k rozvoji nejen hudebních schopností, ale i individuálních hudebních a pohybových
dovedností.
Vzdělávací oblast Umění a kultura přispívá významnou měrou k socializaci jedince a je
neoddělitelnou součástí každodenního života. Orientuje se na rozvoj smyslového vnímání a
chápání umění jako prostředku komunikace. Nedílnou součástí předmětu je hostování a
spolupodílení se na nácviku a produkci v rámci celoškolních, kulturních a společenských akcí.
Vítané jsou i pravidelné návštěvy výchovných koncertů v regionu.
OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU
Předmět Hudební výchova je zaměřena na podporu a rozvíjení sluchového vnímání,
poznávání a rozlišování zvuků a tónů a jejich vlastností, na správné a pravidelné dýchání při
mluvené řeči a zpěvu, na rozvíjení smyslu a citu pro rytmus, tempo a melodii a na formování
dovedností hudbu vnímat a produkovat (hra na hudební nástroje, hra na tělo, zpěv písní).
Významnou součást předmětu tvoří různorodé hudebně pohybové aktivity. V celkovém
kontextu jsou u žáků v rámci předmětu Hudební výchova rozvíjeny komunikační dovednosti,
koncentrace, pozornost, smyslové vnímání, paměť, řeč, prostorová a směrová orientace, hrubá
a jemná motorika, senzomotorická koordinace, představivost, fantazie, tvořivá nápodoba a
emocionalita Dále se také vytvářejí podstatné příležitosti pro vzájemnou spolupráci, toleranci
a utváření patřičných postojů a hodnot.
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí
tím, že vede žáka k:








využívání a rozvíjen tvořivých schopností a dovedností
rozvíjení pozitivního vztahu k umění a jeho vnímání
rozvíjení estetického cítění a vnímání prostředí
ke kultivovanému vystupování a získávání sebedůvěry
poznání, že kultura a umění obohacují život člověka
poznávání národní kultury, její duchovní hodnoty a vědomí ji chránit
seznámení se s kulturou jiných národů a etnik

Hudební výchova je povinným předmětem. Vyučuje se v 1. - 10. ročníku jako samostatný
předmět 2 hodiny týdně. V 7. – 10. ročníku je posílen o 1 hodinu z disponibilní časové dotace.
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Výuka probíhá jako samostatná vyučovací hodina (45 minut). Konkrétní učivo je přiřazováno
do 3 vzdělávacích etap: 1. – 3. ročník, 4. – 6. ročník a 7. – 10. ročník.
Pro výuku je možné využít učebnu HV, kmenovou třídu, snoezelen a tělocvičnu.
Formy a metody práce vychází ze základních didaktických zásad – zejména názornosti,
přiměřenosti, individuálního přístupu a tvořivosti. Nejen 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. Při osvojování nového učiva je uplatňován
multisenzorický přístup.
Jednou z hlavních priorit předmětu je podpora komunikace a vzájemného porozumění. K
jejich růstu jsou zejména využívány prvky alternativní a augmentativní komunikace. Snahou
je aplikování tzv. „totální komunikace“ spojené s upotřebením všech dostupných možností
komunikace. Ty se navzájem kombinují a přizpůsobují individuálním možnostem každého
žáka. Dále se uplatňují prvky muzikoterapie a arteterapie, rytmické rozcvičky s říkadly,
zábavná jógová cvičení, metoda globálního čtení, práce ve snoezelenu aj.
Při výchovně vzdělávacím procesu se využívají veškeré dostupné pomůcky, hudební nástroje
– převážně tradiční a lidové pocházející z různých koutů světa (např. bubny djembe, deštné
hole, tibetské mísy, gong, chřestidla), praktické názorné předměty z běžného sociálního
prostředí, CD nahrávky, IT technika. Při aktivní hře na hudební nástroje se k sezení kromě
klasických židlí uplatňují i taburety vyrobené z banánových vláken a k relaxaci pohodlné
rozkládací podložky.
Vzdělávací obsah je rozdělen do tří oblastí:




vokální a instrumentální činnost – práce s hlasem, kultivace pěveckého i mluveného
projevu; hra na hudební nástroje a jejich využití při reprodukci a produkci
hudebně pohybová činnost – ztvárnění hudby pohybem, tancem, gesty
poslechová činnost – aktivní vnímání hudby, poznávání žánrů, stylů a podob

ZPŮSOB HODNOCENÍ ŽÁKŮ
Hodnocení žáků probíhá slovní formou. Při hodnocení je přihlíženo k dosažené úrovni
individuálních pokroků, úrovni získaných dovednosti, přístupu a snaze k práci s ohledem na
individuální schopnosti a možnosti žáků se souběžným postižením více vadami.
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY
Hudební výchova úzce souvisí s řadou předmětů, díky široké škále metod a technik v ní
využívaných. Úzce je propojena především s předměty Čtení (cvičení motoriky mluvidel,
dechová, fonační a artikulační cvičení, rozvoj slovní zásoby, rytmizace tempa řeči,
diferenciační cvičení pro rozvoj zrakového a sluchového vnímání, cvičení pro rozvoj paměti,
cvičení na rozvoj záměrné pozornosti a prostorové orientace, chápání obsahu vět, reprodukce
jednoduchého textu, rytmizace slov a vět, recitace, dramatizace), Psaní (rytmizace grafického
záznamu v liniatuře, rozvíjení sluchového a zrakového vnímání, paměti a záměrné pozornosti,
rozvoj řeči, rozeznávání hlásek a délky samohlásek, směrová orientace, orientace na řádku a
na stránce, orientace v prostoru, rozvoj pohybové paměti), Komunikace (gymnastika
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mluvidel, dechová cvičení, hlasová cvičení, artikulační cvičení a cvičení na rozvoj jemné
motoriky, správná výslovnost, intonace, tempo řeči, rytmizace slov, říkadel, rozpočitadel a
básniček, zpěv a rytmizace známých písniček, rozvoj fonematického sluchu formou her a
průpravných diferenciačních cvičení, reprodukce říkanky a písničky, ztvárnění jednoduché
dramatické úlohy, alternativní a augmentativní komunikace, podpora správné výslovnosti
hlásek, rozšiřování slovní zásoby, rozvoj souvislého vyjadřování, porozumění slyšenému),
Matematika (orientace v prostoru, pojmy: nad, pod, před, za, vedle, na začátku, na konci,
nahoře, dole, pojmy krátký – dlouhý, kratší – delší), Tělesná výchova (význam pohybu pro
zdraví, pravidla bezpečného chování při pohybových aktivitách, činnosti a hry pro rozvoj
pohybové paměti a představivosti, zrakového a sluchového vnímání, prostorové a směrové
orientace, psychomotorická cvičení, rytmické a koordinační cviky, dechová cvičení, relaxační
cvičení s hudbou, bez hudby, spontánní pohybové činnosti a hry doprovázené
reprodukovanou hudbou, rytmickou hrou na hudební nástroje, hrou na tělo, rytmická chůze s
udáváním tempa, rytmický běh s udáváním tempa, cvičení zaměřená na uvědomování
jednotlivých částí těla a provedení záměrného pohybu končetin i se zavřenýma očima,
pohybové hry), Výtvarná výchova (cvičení na rozvoj jemné motoriky, vizuomotoriky,
hmatového, zrakového a sluchového vnímání, prostorové a směrové orientace, zobrazování
různých objektů podle skutečnosti, prezentace a vnímání výsledků vlastní tvůrčí činnosti,
vnímání a hodnocení činnosti ostatních, vnímání prostředí a jeho estetické dotváření).
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA
Do předmětu Hudební výchova jsou začleněny tematické okruhy Osobnostní a sociální
výchovy (OSV), Multikulturní výchovy (MV) i Environmentální výchovy (EV).
VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE
Kompetence k učení
Učitel:








používá vhodné metody s přihlédnutím na stupeň a druh postižení žáka, zapojuje
všechny smysly
s ohledem na individuální možnosti žáků používá všechny dostupné učební pomůcky,
pracovní listy a knihy týkající se předmětu Hudební výchova
pomocí různých denních rituálů fixuje stereotypy chování, upevňuje schopnost
koncentrovat se na učení
vhodně motivuje a hodnotí žáka v krátkých intervalech; snaží se vytvářet takové
situace, v níž má žák radost z učení; učí trpělivosti
nabízí zajímavé činnosti a často je střídá
upevňuje správné užívání hudebních termínů, znaků a symbolů
zkušenosti, dovednosti, znalosti a návyky vytváří za účelem využitelnosti v běžném
životě; motivuje žáka k aktivní účasti na hudebních a divadelních festivalech,
přehlídkách a soutěžích

Žák podle svých individuálních možností a schopností:


ovládá základy hudební teorie – rozliší hudební a nehudební zvuk, mluvený a zpívaný
hlas, rozezná tóny: krátké – dlouhé, vyšší a nižší; pozná vybrané rytmické nástroje;
zpívá písně přiměřené jeho hlasovému rozsahu a individuálním schopnostem
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používá pracovní listy, učební materiály a pomůcky, rytmické a hudební nástroje
dodržuje návykové stereotypy učení, snaží se o koncentraci na učení
chápe pochvalu jako motivaci k dalšímu učení
má zájem o získání nových poznatků - žák poznává melodie a známé skladby,
seznamuje se hudebními pojmy jako nota, notová osnova, houslový klíč
ve spojení s hudbou používá termíny, znaky a symboly
uplatňuje získané zkušenosti v praktických situacích – žák zvládá jednoduché taneční
hry, jednoduché tanečky, pohybové hry, hudebních aktivity, hudebně relaxační
techniky, propojí pohyb s hudbou, soustředí se na poslech jednoduchých skladeb, žák
navštěvuje hudební a divadelní festivaly, přehlídky a soutěže

Kompetence k řešení problémů:
Učitel:





vede žáka k ustálené metodice užívání hlasu, dechu, hudebních a doprovodných
nástrojů
vytváří u žáka stereotypní chování; navozuje simulační situace, ve kterých se žáci učí
různým způsobům jejich řešení
žákovi zajišťuje dostatek příležitostí k zažívání úspěchu; různé situace navozuje
opakovaně; povzbuzuje žáky; kladným hodnocením zvyšuje jejich sebedůvěru
vede žáka k tomu, aby dokázal požádat o pomoc; žákovi nabízí různé možnosti řešení,
učí je nebát se problému

Žák dle svých individuálních možností a schopností:





překonává problémy přiměřeně svým možnostem
dokáže řešit drobné problémy při zpěvu nebo hraní na nástroje na základě nápodoby a
naučených stereotypů
nenechá se odradit nezdarem
ví, na koho se může obrátit o pomoc při řešení problému

Kompetence komunikativní:
Učitel:








používá různé strategie (hru, komunikaci přes nástroje, dramatizaci…) vedoucí k
rozvíjení schopnosti komunikovat s ostatními lidmi; pokud je zapotřebí, využívá různé
formy komunikace
zadává jednoznačné a srozumitelné pokyny; vytváří situace, ve kterých si u žáka
ověřuje, zda jim správně porozuměl
prostřednictvím hudby vede žáka k vyjadřování pocitů a nálad
zařazuje písně a pohybové hry s využitím jmen žáků a učitelů, podporuje kooperaci
např. při výměně hudebních nástrojů a výběru písní
poskytuje žákovi potřebný prostor k samostatnému vyjadřování jeho myšlenek a
názorů
zapojuje žáka do třídních a školních akcí (školní besídky, vystoupení v rámci setkání s
ostatními třídami, vystoupení na veřejnosti při různých příležitostech)
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povzbuzuje žáka k praktickému používání jemu dostupných a zvládnutých hudebních
technik (zazpívat si sám písničku, používat doprovodné nástroje, pustit si CD); vytváří
modelové situace, hry, soutěže, ve kterých simuluje komunikativní dovednosti užívané
v běžných situacích a vztazích

Žák dle svých individuálních možností a schopností:







komunikuje s druhými lidmi přiměřeně svým schopnostem, pro komunikaci využívá
prvků totální komunikace
rozumí sdělení (využití AAK) a reaguje na ně podle svých možností
vyjadřuje své pocity, prožitky a nálady vhodným způsobem
chápe obsah písní, dokáže jej vyjádřit slovně či pomocí AAK
podílí se na výběru písní v rámci vyučovací hodiny – např. dokáže si říci o oblíbenou
písničku, skladbu, hudební nástroj
využívá získané komunikační dovednosti k vytváření vztahů

Kompetence sociální a personální:
Učitel:









prostřednictvím her, tanečků, soutěží, skupinového zpěvu a hraní na doprovodné
nástroje nabízí možnosti zapojování žáka do kolektivu; přímou účastí v aktivitách
třídy u žáka rozvíjí schopnost spolupráce s ostatními
vede žáky k upevňování orientace v prostředí, ve kterém žije
umožňuje žákovi prožitek radosti ze zapojování do jednoduchých sociálních aktivit;
vede žáka k vzájemnému naslouchání, toleranci, ohleduplnosti při hudebních a
tanečních projevech; v každodenních školních podmínkách vede žáky k prožívání
sociálních situací, využívá výchovných momentů v kolektivu třídy
upevňuje u žáka základy společenského chování v reálných situacích; vytváří
modelové situace, ve kterých se žáci učí rozpoznávat nevhodné a rizikové chování
seznamuje žáka s nevhodnými strategiemi a rizikovým chováním
prostřednictvím zažitého úspěchu v kolektivu spolužáků upevňuje u žáka sebedůvěru praktikuje vystupování na celoškolských a veřejných akcích

Žák dle svých individuálních možností a schopností:








navazuje vztahy se spolužáky a vrstevníky – požádáním o tanec, nabídkou hry,
nástroje nebo pomoci
orientuje se v prostředí, ve kterém žije
podílí se na jednoduchých sociálních aktivitách – dokáže naslouchat zpěvu či hře
ostatních žáků, doprovází ostatní na hudební nástroje, vyzve ostatní k tanci v kroužku,
zapojí se s ostatními do hudebně pohybových her a soutěží
uplatňuje základní návyky společenského chování – umí pozdravit, požádá o nástroj,
poděkuje, respektuje zpěv a hraní ostatních žáků na nástroje
rozpoznává nevhodné strategie a rizikové chování, je seznámen s jeho možnými
důsledky
prokazuje získanou sebedůvěru při vystupování na celoškolních a veřejných akcích
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Kompetence občanské:
Učitel:








zajišťuje praktický nácvik způsobů společenského chování a připravuje žáka
na chování v situacích mimo školu
vytváří modelové situace, upevňuje sociální vztahy a fixuje vzorce správného chování
vytváří stereotypy v péči o zdraví, přírodu a životní prostředí
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

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

Kompetence pracovní:
Učitel:








procvičuje a fixuje základní sebeobslužné návyky a postupy, pří zpěvu a hudebních
činnostech u žáka podporuje dodržování hygienických návyků
utváří základní manuální dovednosti při manipulaci s hudebními nástroji a pomůckami
motivuje k práci – žákovi zadává jednoduché a nenáročné úkoly, aby práci vždy
dokončil
při společné práci vede žáka k respektování pravidel; učí žáka vzájemné spolupráci;
navozuje situace, ve kterých si žák uvědomuje svoji zodpovědnost za skupinovou
práci
hodnotí konečný výsledek, podporuje sebehodnocení žáka i vzájemné hodnocení práce
ostatních žáků; vyzdvihuje kladné výsledky práce (motivace)
bezprostředně před zahájením hudebních činností seznamuje se zásadami bezpečnosti;
využíváním zásad bezpečnosti vytváří stereotypy chování

Žák podle svých individuálních možností a schopností:








má osvojené hygienické návyky, zvládá sebeobsluhu podle svých možností
zvládá základní hudební dovednosti
pracuje podle naučeného postupu, podle instrukcí, plní jednoduché úkoly
soustředí se na pracovní výkon
respektuje pravidla práce v týmu
přijímá posouzení výsledku své práce
dodržuje zásady bezpečnosti, ochrany zdraví, hygieny práce
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HUDEBNÍ VÝCHOVA
1. – 3. ročník
Výstup z RVP (žák by měl)
VOKÁLNÍ A INSTRUMENTÁLNÍ
ČINNOSTI
Zpívat jednoduché melodie či písně
přiměřené jeho hlasovému rozsahu a
individuálním schopnostem.

Téma učiva

Zpěv jednoduchých lidových a umělých písní.
rytmizace říkadel.

Užívat při hudebních aktivitách různé
hudební nástroje přiměřeně svým
schopnostem a dovednostem.

Rytmus, hry s rytmem, jednoduchá rytmická
cvičení.
Bubnování.
Rytmus a řeč, hra na tělo.
Hra na jednoduché rytmické nástroje – Orffův
instrumentář, úchop a manipulace s rytmickými
nástroji.
Didaktické hry s nástroji, skupinová hra na
Orffovy nástroje, skupinová hra na elementární
a netradiční nástroje.

Naučit se správně hospodařit s dechem a
snažit se srozumitelně vyslovovat.

Nácvik správného držení těla při dýchání,
pravidelné dýchání – zřetelná výslovnost slov,
slovních spojení a říkadel.
Dechová a artikulační cvičení.
Dechová cvičení ve spojení s relaxací.
Snaha o správnou výslovnost textu písně či
vyjádření jejího obsahu pomocí AAK.
Fonační a intonační cvičení – napodobování
hlasů a zvuků.
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Přesahy a vazby (průřezová témata,
mezipředmětové vztahy
OSV:
Rozvoj schopnosti poznávání - cvičení
dovednosti zapamatování.
Psychohygiena - dovednosti pro pozitivní
naladění mysli a dobrý vztah k sobě
samému; dovednosti zvládání stresových
situací.
EV:
Vztah člověka k prostředí - prostředí a
zdraví (možnosti a způsoby ochrany
zdraví).
OSV:
Rozvoj schopnosti poznávání - cvičení
smyslového vnímání, pozornosti a
soustředění; cvičení dovednosti
zapamatování.
Seberegulace a sebeorganizace - cvičení
sebeovládání, organizace volného času.
Komunikace - řeč těla, řeč zvuků a slov,
řeč předmětů a prostředí vytvářeného
člověkem, řeč lidských skutků.
Spolupráce a soutěživost - rozvoj
individuálních dovedností pro spolupráci.
OSV:
Sebepoznání a sebepojetí - moje tělo.
Psychohygiena - dovednosti pro pozitivní
naladění mysli a dobrý vztah k sobě
samému.

ZŠS I
Metodické poznámky
Pedagogické metody obecné:
metody slovní
demonstrační
praktické
komplexní výukové metody.
Speciálně pedagogické metody:
AAK
strukturované učení
globální čtení.
Využití IT techniky.
Pedagogické metody obecné:
metody slovní
názorně – demonstrační
dovednostně – praktické
situační
metody aktivizující.
Speciálně pedagogické metody:
strukturované učení
AAK.
Prvky psychomotorických terapií:
rytmické rozcvičky s říkadly.
Prvky psychomotorických
terapií:
zábavná jógová cvičení.
Snoezelen.
Pedagogické metody obecné:
metody slovní
demonstrační.

POSLECHOVÉ ČINNOSTI
Soustředit se na poslech jednoduché
krátké známé písně či skladby.

Vnímat, rozlišovat a napodobovat různé
nehudební i hudební zvuky.

HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI
Reagovat pohybem na hudbu.

Poslech živé a reprodukované hudby (dětské a
lidové písně, krátké instrumentální skladby –
kytara, klavír, flétna, klávesy, různé žánry,
relaxační hudba).
Začlenění prvků muzikoterapie.
Seznámení se zvuky - vnímání rozdílů zvuků
(věci kolem nás, zvuky v přírodě, doma, ve
škole, na ulici apod.)
Zvukové hádanky.
Poslechové činnosti ve snoezelenu.

Různé pohybové činnosti - radost z pohybu,
rozvíjení prostorové orientace, pochopení pojmů
vpřed, vzad, vpravo, vlevo, nahoru, dolů.
Pohyb podle jednoduchých rytmických
doprovodů (chůze, poskoky, běh v různém
tempu).
Jednoduché tanečky.
Začlenění prvků muzikoterapie.
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OSV:
Psychohygiena - dovednosti pro pozitivní
naladění mysli a dobrý vztah k sobě
samému.

Snoezelen.
Prvky terapeuticko –
formativních přístupů:
prvky muzikoterapie.
Využití IT techniky.

OSV:
Rozvoj schopnosti poznávání - cvičení
smyslového vnímání, pozornosti a
soustředění.
Komunikace – řeč těla, řeč zvuků a slov,
řeč předmětů a prostředí vytvářeného
člověkem; cvičení pozorování.
OSV:
Psychohygiena - dovednosti pro pozitivní
naladění mysli a dobrý vztah k sobě
samému.
Mezilidské vztahy - péče o dobré vztahy,
chování podporující dobré vztahy, vztahy a
naše třída.
MV:
Lidské vztahy - právo všech lidí žít
společně a podílet se na spolupráci;
udržovat tolerantní vztahy s jinými lidmi;
uplatňovat principy slušného chování.

Speciálně pedagogické metody:
AAK.

Snoezelen.
Prvky terapeuticko –
formativních přístupů:
prvky muzikoterapie
prvky dramaterapie.
Využití IT techniky.

HUDEBNÍ VÝCHOVA
4. – 6. ročník
Výstup z RVP (žák by měl)
VOKÁLNÍ A INSTRUMENTÁLNÍ
ČINNOSTI
Zpívat písně přiměřené jeho hlasovému
rozsahu a individuálním schopnostem.

Správně, hospodárně a pravidelně dýchat
a snažit se o co nejlepší vyslovování při
zpěvu i při rytmizaci říkadel.

Poznat vybrané rytmické hudební
nástroje a užívat je při hudebních
aktivitách.

Téma učiva

Zpěv jednoduchých lidových a umělých písní.

Rytmus, hry s rytmem, jednoduchá rytmická
cvičení, bubnování, rytmus a řeč, hra na tělo,
rytmizace říkadel.
Hra na jednoduché rytmické nástroje:
- didaktické hry s nástroji
- skupinová hra na Orffovy nástroje
- skupinová hra na elementární a netradiční
nástroje.
Nácvik správného držení těla při dýchání,
pravidelné dýchání – zřetelná výslovnost slov,
slovních spojení, říkadel.
Dechová a artikulační cvičení.
Dechová cvičení ve spojení s relaxací.
Snaha o správnou výslovnost textu písně či
vyjádření jejího obsahu pomocí AAK.
Fonační a intonační cvičení – napodobování
hlasů a zvuků.
Poznávání hudebních nástrojů a rytmických
nástrojů ve skutečnosti, na fotografiích, jejich
pojmenování (využití AAK).
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Přesahy a vazby (průřezová témata,
mezipředmětové vztahy
OSV:
Rozvoj schopnosti poznávání - cvičení
dovednosti zapamatování.
Psychohygiena - dovednosti pro pozitivní
naladění mysli a dobrý vztah k sobě
samému.

OSV:
Rozvoj schopnosti poznávání - cvičení
smyslového vnímání, pozornosti a
soustředění; cvičení dovednosti
zapamatování.
Komunikace - řeč těla, řeč zvuků a slov,
řeč předmětů a prostředí vytvářeného
člověkem, řeč lidských skutků.
Spolupráce a soutěživost - rozvoj
individuálních dovedností pro spolupráci.
Sebepoznání a sebepojetí - moje tělo.
Spolupráce a soutěživost - rozvoj
individuálních dovedností pro spolupráci,
rozvoj sociálních dovedností pro spolupráci
(jasná a respektující komunikace, řešení
konfliktů, podřízení se).
OSV:
Rozvoj schopnosti poznávání - cvičení
smyslového vnímání, pozornosti a
soustředění; cvičení dovednosti
zapamatování.

ZŠS I
Metodické poznámky
Pedagogické metody obecné:
metody slovní
demonstrační
praktické
komplexní výukové metody.
Speciálně pedagogické metody:
AAK
strukturované učení
globální čtení.
Využití IT techniky.
Speciálně pedagogické metody:
strukturované učení
AAK.
Prvky psychomotorických
terapií:
rytmické rozcvičky s říkadly.
Prvky psychomotorických
terapií:
zábavná jógová cvičení.
Snoezelen.

Speciálně pedagogické metody:
strukturované učení,
AAK.
Pedagogické metody obecné:
metody slovní
názorně – demonstrační.

POSLECHOVÉ ČINNOSTI
Soustředit se na poslech jednoduchých
skladeb.

Rozlišit hudební a nehudební zvuk,
mluvený a zpívaný hlas, rozeznat tóny:
krátké – dlouhé, vyšší – nižší.

HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI
Propojit vlastní pohyb s hudbou,
zvládnout jednoduché taneční hry.

Poslech živé a reprodukované hudby (dětské a
lidové písně, krátké instrumentální skladby –
kytara, klavír, flétna, klávesy, různé žánry,
relaxační hudba, orchestrální skladby, melodie
z pohádek a filmů pro děti).
Začlenění prvků muzikoterapie.
Poslechové činnosti ve snoezelenu.
Rozlišování zvuků hudebních nástrojů a
rytmických nástrojů ve skutečnosti, z nahrávky
(s účastí zraku, bez zrakové kontroly).
Zvukové hádanky.
Rozeznávání tónů – krátké – dlouhé, nižší –
vyšší.
Rozlišování hudebních a nehudebních zvuků
(vnímání a rozlišování tónů a zvuků).
Rozlišování mluveného a zpívaného hlasu.
Hudebně pohybové aktivity – pohybový projev
podle hudby – improvizace.
Různé pohybové činnosti - radost z pohybu,
rozvíjení prostorové orientace.
Pohyb podle jednoduchých rytmických
doprovodů (chůze, poskoky, běh v různém
tempu).
Taneční hry.
Jednoduché tanečky.
Začlenění prvků muzikoterapie.
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OSV:
Psychohygiena - dovednosti pro pozitivní
naladění mysli a dobrý vztah k sobě
samému.
Rozvoj schopnosti poznávání - cvičení
smyslového vnímání, pozornosti a
soustředění.
Seberegulace a sebeorganizace cvičení sebeovládání; organizace vlastního
času.
OSV:
Komunikace – řeč těla, řeč zvuků a slov,
řeč předmětů a prostředí vytvářeného
člověkem; cvičení pozorování.

Prvky terapeuticko –
formativních přístupů:
prvky muzikoterapie.
Využití IT techniky.
Snoezelen.

OSV:
Psychohygiena – dovednosti pro pozitivní
naladění mysli a dobrý vztah k sobě
samému.
Mezilidské vztahy – péče o dobré vztahy,
chování podporující dobré vztahy, vztahy a
naše třída.
MV:
Lidské vztahy – právo všech lidí žít
společně a podílet se na spolupráci;
udržovat tolerantní vztahy s jinými lidmi
uplatňovat principy slušného chování.

Prvky terapeuticko – formativních
přístupů:
prvky muzikoterapie
prvky dramaterapie.

Speciálně pedagogické metody:
AAK
strukturované učení.

HUDEBNÍ VÝCHOVA
7. – 10. ročník
Výstup z RVP (žák by měl)
VOKÁLNÍ A INSTRUMENTÁLNÍ
ČINNOSTI
Využívat pěvecké návyky, podle
individuálních schopností a dovedností
zvládat správné dýchání a výslovnost při
zpěvu i mluveném projevu.

Interpretovat vybrané a vzhledem k
individuální úrovni zvládnutelné lidové a
umělé písně.
Doprovázet podle svých schopností a
dovedností písně na rytmické hudební
nástroje.

Téma učiva

Zpěv jednoduchých lidových a umělých písní a
rytmizace říkadel.
Upevňování správného držení těla při dýchání,
pravidelné dýchání – zřetelná výslovnost slov,
slovních spojení, říkadel.
Snaha o správnou výslovnost textu písně či
vyjádření jejího obsahu pomocí AAK.

Přesahy a vazby (průřezová témata,
mezipředmětové vztahy
OSV:
Rozvoj schopnosti poznávání - cvičení
dovednosti zapamatování.
Psychohygiena - dovednosti pro pozitivní
naladění mysli a dobrý vztah k sobě
samému.
Seberegulace a sebeorganizace cvičení sebeovládání.

Interpretace zvládnutelné lidové a umělé písně.
Oblíbené písně žáků - poslech, interpretace.
Rytmus, hry s rytmem, jednoduchá rytmická
cvičení a pohyb podle rytmického tance,
bubnování, rytmus a řeč, hra na tělo.
Hra na jednoduché rytmické nástroje:
- Orffův instrumentář
- skupinová hra na Orffovy nástroje
- skupinová hra na elementární a netradiční
nástroje.
Využití Orffových nástrojů k doprovodu písní.
Seznámení s hudebními pojmy, nota, notová
osnova, houslový klíč.
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OSV:
Sebepoznání a sebepojetí - moje tělo.
Psychohygiena - dovednosti pro pozitivní
naladění mysli a dobrý vztah k sobě
samému.
Seberegulace a sebeorganizace cvičení sebeovládání.
Komunikace - řeč těla, řeč zvuků a slov,
řeč předmětů a prostředí vytvářeného
člověkem, řeč lidských skutků.
Spolupráce a soutěživost - rozvoj
individuálních dovedností pro spolupráci,
rozvoj sociálních dovedností pro spolupráci
(jasná a respektující komunikace, řešení
konfliktů, podřízení se).

ZŠS I
Metodické poznámky
Pedagogické metody obecné:
metody slovní
demonstrační
praktické
komplexní výukové metody.
Speciálně pedagogické metody:
AAK
strukturované učení
globální čtení.
Využití IT techniky.
Prvky psychomotorických
terapií:
rytmické rozcvičky s říkadly.
Speciálně pedagogické metody:
strukturované učení
AAK.
Prvky psychomotorických
terapií:
zábavná jógová cvičení.
Snoezelen

POSLECHOVÉ ČINNOSTI
Soustředit se na poslech skladeb různých
hudebních žánrů.

Poslech písní a skladeb různých hudebních
žánrů a vybraných ukázek našich i zahraničních
skladatelů a interpretů.
Muzikomalba – kreslení a malování hudby.
Začlenění prvků muzikoterapie.
Hudební hádanky.
Poznávání vlastností tónů – síla, délka, výška
tónů, vyjadřování těchto vlastností pohybem
nebo symbolem, rozpoznání tempa (pomalu,
rychle) a rytmu (pochod, ukolébavka apod.).
Poslechové činnosti ve snoezelenu.

HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI
Zvládnout základní kroky jednoduchého
tance.

Hudebně pohybové aktivity – pohybový projev
podle hudby – improvizace.
Jednoduché tanečky.
Spontánní tanec – vyjadřování rytmu a melodie
pohyby celého těla.
Začlenění prvků muzikoterapie.
Základní taneční kroky jednoduchých tanců.
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Rozvoj schopnosti poznávání cvičení smyslového vnímání, pozornosti a
soustředění; cvičení dovednosti
zapamatování.
MV:
Kulturní rozdíly - jedinečnost každého
člověka a jeho individuální zvláštnosti,
respektování zvláštností různých etnik.
OSV:
Psychohygiena - dovednosti pro pozitivní
naladění mysli a dobrý vztah k sobě
samému.
Rozvoj schopnosti poznávání cvičení smyslového vnímání, pozornosti a
soustředění
OSV:
Psychohygiena - dovednosti pro pozitivní
naladění mysli a dobrý vztah k sobě
samému.
Mezilidské vztahy - péče o dobré vztahy,
chování podporující dobré vztahy, vztahy a
naše třída.
Hodnoty, postoje a praktická etika vytváření povědomí o kvalitách typu
odpovědnost, spolehlivost, spravedlivost,
respektování atd.
Sebepoznání a sebepojetí - moje tělo,
moje vztahy k druhým lidem.
MV:
Lidské vztahy - právo všech lidí žít
společně a podílet se na spolupráci;
udržovat tolerantní vztahy s jinými lidmi;
uplatňovat principy slušného chování.

Prvky terapeuticko –
formativních přístupů:
prvky muzikoterapie
arteterapie.
Využití IT techniky.
Speciálně pedagogické metody:
AAK.

Snoezelen.
Prvky terapeuticko – formativních
přístupů:
prvky muzikoterapie
prvky dramaterapie.
Využití IT techniky.

5.10

Výtvarná výchova

VZDĚLÁVACÍ OBLAST
Umění a kultura
CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU
Výtvarná výchova přispívá ke kultivaci osobnosti žáků tím, že dává prostor pro uplatnění
jejich tvořivých schopností a zprostředkovává jim zážitky prostřednictvím vlastní tvorby a
vlastního vnímání. Naplňuje přirozenou potřebu projevit se a působí na estetické vnímání
žáků, rozvíjí jejich pozitivní vztah k umění, seznamuje žáky s národní kulturou, ale také
kulturami jiných národů a etnik. Má relaxační charakter, pomáhá k odreagování, snižuje
vnitřní napětí a únavu žáků. Prostřednictvím tvůrčích činností zaměřených na vnímání, tvorbu
a interpretaci rozvíjí u žáků smyslové vnímání, fantazii, estetické cítění, vlastní tvořivost a
vnímavost k sobě samému i okolnímu světu, schopnost vyjadřovat emoce a představy.
Výtvarná výchova vytváří příležitosti pro vzájemnou spolupráci a toleranci, pomáhá
uplatňovat neverbální komunikaci a zlepšovat jemnou motoriku, vedením k dokončování
úkolů se rozvíjejí volní vlastnosti, pracovní návyky a trpělivost žáků.
OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU
Žáci se učí vyjadřovat prostřednictvím výtvarných technik a postupů, v rámci předmětu
Výtvarná výchova využíváme také prvků arteterapie. Snažíme se vytvářet u žáků citlivý vztah
k umělecké a přírodní kráse, naučit je rozpoznávat vkusné věci, kultivovat estetické vnímání,
aktivovat jejich tvořivost a fantazii. Vyučovací metody vychází z didaktických zásad, zejména
názornosti, přiměřenosti a posloupnosti. Výtvarná i keramická díla žáků slouží k výzdobě
školy, škola se jimi prezentuje na mimoškolních soutěžích a výstavách. Výrobky slouží i jako
dary pro rodiče či jako upomínkové předměty pro přátele a sponzory školy.
Vyučovací předmět Výtvarná výchova se vyučuje v 1. – 10. ročníku 1 hodinu týdně.
Vyučování probíhá v kmenové třídě, v keramické dílně či v blízkém okolí školy (školní
zahrada, vycházka). Žáci v rámci tohoto předmětu navštěvují různé výstavy, muzea, galerie.
Výuka probíhá individuálně či skupinově.
ZPŮSOB HODNOCENÍ ŽÁKŮ
Hodnocení je slovní formou, pozitivně je oceňována zejména snaha, aktivita, ochota ke
spolupráci a celkový přístup žáka k práci. Při hodnocení jsou zohledňovány individuální
možnosti, schopnosti a pokroky žáka.
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY
Výtvarná výchova se prolíná s dalšími předměty – Hudební výchovou (výtvarné zpracování
hudebních témat, hudebně pohybové činnosti, kulturní akce), Psaním (rozvoj jemné motoriky
a grafomotoriky), Tělesnou výchovou (pohybové dovednosti), Pracovními činnostmi (rozvoj
motoriky, sebeobsluhy, práce s nástroji a drobným nářadím, dodržování pracovních postupů a
pravidel při práci), Komunikací (chápání pokynů, neverbální vyjadřování), Prvoukou
(vnímání okolního světa), Informatorikou (hledání námětů na internetu, grafické práce, úprava
fotografií, obrázků; tvorba obrázků v programu Malování apod.), Matematikou (manipulace
na ploše a v prostoru), Přírodovědou (práce s přírodninami, malování přírody, rostlin, zvířat).
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PRŮŘEZOVÁ TÉMATA
Do předmětu Výtvarná výchova jsou začleněny tematické okruhy Osobnostní a sociální
výchovy (OSV), Multikulturní výchovy (MV) i Environmentální výchovy (EV).
VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE
Kompetence k učení
Učitel:





vede žáky ke zvládnutí základních dovedností pro vlastní tvorbu
seznamuje žáky s výtvarnými technikami, střídá různé výtvarné materiály a pomůcky
vede žáky k rozpoznání, pojmenování a porovnávání linie, barvy, tvaru ve výsledcích
vlastní tvorby i tvorby ostatních
pozitivně žáky motivuje a vede k dokončení práce

Žák podle svých individuálních možností a schopností:




používá výtvarné pomůcky a potřeby, pracuje různými výtvarnými technikami
slovně vyjadřuje pocit z vlastní tvůrčí činnosti
snaží se dokončit započatou práci

Kompetence k řešení problémů
Učitel:






vede žáky k aktivnímu podílu na všech fázích činnosti, na plánování, přípravě,
realizaci i hodnocení
zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů
podněcuje žáky k samostatnému řešení úkolu
motivuje žáky k řešení jednoduchých problémů (krokování – procesuální schémata,
slovní navádění)
rozvíjí u žáků tvořivost, vede je k uplatňování vlastních nápadů

Žák podle svých individuálních možností a schopností:



překonává problémy přiměřeně ke svým možnostem; řeší situace na základě nápodoby
a vlastních zkušeností
promýšlí pracovní postupy při plnění zadaných úkolů

Kompetence komunikativní
Učitel:






vede žáky k chápání a obohacování slovní zásoby o termíny z výtvarné oblasti
vytváří prostředí pro zdravou komunikaci
používá jednoduché, srozumitelné pokyny
zapojuje žáky do školních akcí a výtvarných soutěží, při kterých se může prezentovat
vede žáky k naslouchání názorů druhých

Žák podle svých individuálních možností a schopností:



vyjadřuje své pocity, prožitky a nálady vhodným způsobem
učí se uplatňovat neverbální komunikaci
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komunikuje se spolužáky přiměřeně svým schopnostem, snaží se spolupracovat při
společných úkolech
rozumí zadání, učí se popsat postup práce
chápe procesuální schémata, stručné návody obrázkovou formou
rozšiřuje si slovní zásobu v oblasti pracovních nástrojů, pomůcek, výtvarných technik
v případě potřeby požádá pedagoga o radu či pomoc

Kompetence sociální a personální
Učitel:




vede žáky k práci ve skupině a ke spolupráci s vrstevníky
učí žáka výběru z možností
podporuje snahu žáka o vyjádření vlastního názoru

Žák podle svých individuálních možností a schopností:





prostřednictvím tvůrčích činností rozvíjí smyslové vnímání, schopnost vyjadřovat
emoce
navazuje přátelské vztahy s vrstevníky, chápe pojem spolupráce a odpovědnost
je schopen volby z možností
vyjadřuje svůj názor, ale neprosazuje se na úkor ostatních

Kompetence občanské
Učitel:



zapojuje žáky do projektů, do výtvarných soutěží
vede žáka k dodržování pravidel soužití na akcích školy i mimo školní budovu
(návštěvách galerií, muzeí apod.)

Žák podle svých individuálních možností a schopností:




seznamuje se s národní kulturou i kulturou jiných národů a etnik
dodržuje základní společenské normy a pravidla soužití
učí se sebehodnocení

Kompetence pracovní
Učitel:




vede žáky k objektivnímu sebehodnocení
vytváří u žáků pozitivní vztah k práci
vede žáky k dodržování obecných pravidel bezpečnosti a hygieny včetně používání
ochranných pracovních prostředků

Žák podle svých individuálních možností a schopností:




učí se zhodnotit výsledek své tvorby, porovnávat jej s výsledky ostatních
dodržuje hygienická a bezpečnostní pravidla
pracuje dle instrukcí či procesuálních schémat, zvládá pracovní postupy při
výtvarných činnostech
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VÝTVARNÁ VÝCHOVA
1. – 3. ročník
Výstup z RVP (žák by měl)
Zvládnout nejzákladnější dovednosti pro
vlastní tvorbu.

Téma učiva
Posilování návyků při kreslení: držení tužky,
správný úchop, postavení ruky, uvolnění ruky,
tlak na podložku, plynulost tahů.

Přesahy a vazby (průřezová témata,
mezipředmětové vztahy)
OSV:
Rozvoj schopností poznávání – cvičení
smyslového vnímání, cvičení dovedností
zapamatování.

Rozvíjení grafomotoriky: kresba různými
materiály (dřívkem do písku, tužkou, pastelkou,
křídou, voskovými pastelkami, tuší, uhlem apod.),
grafomotorické prvky (čára svislá, čára
vodorovná, kruh, spirála, vlnovka, šikmá čára,
zuby, oblouky, smyčky).
Rozvíjení vizuomotoriky: obtahování
předkresleného vzoru, kresba obrázku dle
předlohy, dokreslování chybějící části obrázku,
vybarvování obrázku dle předlohy i bez.

Rozpoznávat, pojmenovat a porovnat
s dopomocí učitele barvy, tvary, objekty
na příkladech z běžného života a ve
výsledcích vlastní tvorby i tvorby
ostatních.

Rozvoj spontánní dětské kresby: podpora
pozitivního vztahu k výtvarným činnostem,
podpora svobodného vyjádření a radosti z vlastní
tvorby.
Rozpoznávání, určování a pojmenovávání
základních výtvarných prostředků, materiálů,
pomůcek a barev.
Poskytování prostoru pro vlastní volbu způsobu
zpracování výtvarného tématu. Rozvíjení
schopnosti sdělit co chci a nechci použít při
vlastní tvorbě a svobodně si vybírat z nabídky
výtvarných témat, prostředků, materiálů,
pomůcek nebo barev.
Vnímání a hodnocení výsledků tvůrčích činností
vlastních i ostatních i výsledků umělecké
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OSV:
Rozvoj schopností poznávání – cvičení
smyslového vnímání, pozornosti a
soustředění.
Mezilidské vztahy – chování podporující
dobré vztahy, respekt, podpora, pomoc.
Spolupráce a soutěživost – rozvoj
individuálních dovedností pro spolupráci.

ZŠS I
Metodické poznámky

produkce (obrazy a sochy v galeriích, ilustrace
knih a časopisů, comics apod.).

Uplatňovat vlastní zkušenosti, prožitky a
fantazii při tvůrčích činnostech.

Prezentace výsledků vlastních tvůrčích činností
ve třídě i ve škole (prezentace za pomoci učitele
pro spolužáky, prezentace školy v rámci výstav či
dalších akcí školy).
Prostředky a postupy pro vyjádření emocí, nálad,
fantazijních představ (malba a kresba, manipulace
s objekty, práce s papírem, práce s textilními i
přírodními materiály).
Kresba či malba dle aktuálního tématu
(probíraného učiva v jiných předmětech, zvyky
spojené s ročním obdobím nebo svátky, malba
okolní krajiny apod.) nebo dle aktuálních prožitků
(výlet, víkend, dovolená s rodiči, prázdninový
zážitek, zážitek z filmu, divadla, výstavy apod.).
Tradiční i netradiční výtvarné techniky a postupy
(hra s barvami, koláže apod.), prvky arteterapie.
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OSV:
Rozvoj schopností poznávání – cvičení
smyslového vnímání, pozornosti a
soustředění.
MV:
Lidské vztahy – právo všech lidí žít
společně a podílet se na spolupráci; vztahy
mezi kulturami; osobní přispění k zapojení
žáků z odlišného kulturního prostředí do
kolektivu třídy.
EV:
Ekosystémy – les, pole, vodní zdroje, moře,
město, vesnice.
Vztah člověka k prostředí – naše obec, náš
životní styl, prostředí a zdraví.

VÝTVARNÁ VÝCHOVA
4. – 6. ročník
Výstup z RVP (žák by měl)
Uplatňovat základní dovednosti pro vlastní
tvorbu.

Téma učiva
Posilování návyků při kreslení: držení tužky,
správný úchop, postavení ruky, uvolnění ruky,
tlak na podložku, plynulost tahů.

Přesahy a vazby (průřezová témata,
mezipředmětové vztahy)
OSV:
Rozvoj schopností poznávání – cvičení
smyslového vnímání, cvičení dovedností
zapamatování.

Rozvíjení grafomotoriky: kresba různými
materiály (dřívkem do písku, tužkou, pastelkou,
křídou, voskovými pastelkami, tuší, uhlem apod.),
grafomotorické prvky (čára svislá, čára
vodorovná, kruh, spirála, vlnovka, šikmá čára,
zuby, oblouky, smyčky).
Rozvíjení vizuomotoriky: obtahování
předkresleného vzoru, kresba obrázku dle
předlohy, dokreslování chybějící části obrázku,
vybarvování obrázku dle předlohy i bez.

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, zkušeností a fantazie.

Rozvoj spontánní dětské kresby: podpora
pozitivního vztahu k výtvarným činnostem,
podpora svobodného vyjádření a radosti z vlastní
tvorby.
Pojmenovávání, porovnávání a třídění tvarů,
barev, linií a objektů.
Vnímání a hodnocení výsledků umělecké
produkce (obrazy v galeriích, ilustrace knih a
časopisů, comics apod.).
Kresba (malba) lidské postavy, zvířete, krajiny,
předmětu, objektu…
Prostředky a postupy pro vyjádření emocí, nálad,
fantazijních představ (malba a kresba, manipulace
s objekty, práce s papírem, koláže, zapouštění
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OSV:
Rozvoj schopností poznávání – cvičení
smyslového vnímání, pozornosti a
soustředění.

OSV:
Rozvoj schopností poznávání – cvičení
smyslového vnímání, pozornosti a
soustředění.

ZŠS I
Metodické poznámky

barev, stínování, práce s textilními i přírodními
materiály apod.).
Kresba či malba dle aktuálního tématu
(probíraného učiva v jiných předmětech, zvyky
spojené s ročním obdobím nebo svátky) nebo dle
aktuálních prožitků a fantazií (výlet, víkend,
dovolená s rodiči, prázdninový zážitek, sny
apod.).
Vyjádřit pocit vnímání vlastní tvůrčí
činnosti (mimoslovně, graficky).

Vnímání a hodnocení výsledků vlastní tvůrčí
činnosti (slovně, mimoslovně, graficky).
Prezentace výsledků vlastních tvůrčích činností
ve třídě i ve škole (prezentace za pomoci učitele
pro spolužáky, prezentace školy v rámci výstav či
dalších akcí školy).
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MV:
Lidské vztahy – právo všech lidí žít
společně a podílet se na spolupráci; vztahy
mezi kulturami; osobní přispění k zapojení
žáků z odlišného kulturního prostředí do
kolektivu třídy.
EV:
Ekosystémy – les, pole, vodní zdroje, moře,
město, vesnice.
Vztah člověka k prostředí – naše obec, náš
životní styl, prostředí a zdraví.
OSV:
Rozvoj schopností poznávání – cvičení
smyslového vnímání, pozornosti a
soustředění.

VÝTVARNÁ VÝCHOVA
7. – 10. ročník
Výstup z RVP (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 ze svých
zkušeností a představ, hledat a zvolit pro
jejich vyjádření nejvhodnější prostředky a
postupy s dopomocí učitele.

Téma učiva
Prostředky a postupy pro vyjádření vjemů, emocí,
nálad, prožitků, představ a zkušeností (kresba,
malba, grafika, tradiční i netradiční postupy a
techniky). Výběr a třídění výsledků vlastních
tvůrčích činností pro prezentaci (podle vlastní
potřeby, před spolužáky, rodiči, pro prezentaci
školy), porovnávání vlastních výsledků
s výsledky ostatních.
Rozlišování, třídění a hodnocení výsledků
tvůrčích činností vlastních i ostatních, běžné a
umělecké produkce (malba, kresba, sochařství,
fotografie, animovaný film; návštěvy galerií).
Kresba (malba) lidské postavy, zvířete, rostliny,
přírody, krajiny, předmětu, objektu…
Prostředky a postupy pro vyjádření emocí, nálad,
prožitků, představ a zkušeností (malba, kresba,
grafika, manipulace s objekty, práce s papírem,
koláže, zapouštění barev, stínování, práce
s textilními i přírodními materiály, modelování,
prvky arteterapie apod.).
Kresba či malba dle aktuálního tématu
(probíraného učiva v jiných předmětech, zvyky
spojené s ročním obdobím nebo svátky) nebo
spontánní kresba dle aktuálních prožitků a fantazií
(výlet, víkend, dovolená s rodiči, prázdninový
zážitek, sny, sporty apod.).
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Přesahy a vazby (průřezová témata,
mezipředmětové vztahy)
OSV:
Rozvoj schopností poznávání – cvičení
smyslového vnímání, pozornosti a
soustředění.

OSV:
Rozvoj schopností poznávání – cvičení
smyslového vnímání, pozornosti a
soustředění.

OSV:
Rozvoj schopností poznávání – cvičení
smyslového vnímání, pozornosti a
soustředění.
MV:
Lidské vztahy – právo všech lidí žít
společně a podílet se na spolupráci; vztahy
mezi kulturami; osobní přispění k zapojení
žáků z odlišného kulturního prostředí do
kolektivu třídy.
EV:
Ekosystémy – les, pole, vodní zdroje, moře,
město, vesnice.
Vztah člověka k prostředí – naše obec, náš
životní styl, prostředí a zdraví.

ZŠS I
Metodické poznámky

5.11

Výchova ke zdraví

VZDĚLÁVACÍ OBLAST
Člověk a zdraví
CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU
Vyučovací předmět Výchova ke zdraví učí žáky základním poznatkům a dovednostem
souvisejícím se zdravím, které by měli využívat v každodenním životě. Žáci jsou vedeni
k pochopení hodnoty zdraví, k významu zdravotní prevence i problémů spojených
s poškozením zdraví, v přiměřené míře k věku a rozumovým schopnostem.
OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU
Předmět Výchova ke zdraví poskytuje žákům základní informace o člověku v souvislosti
s preventivní ochranou jejich zdraví. Vede je ke zdravému způsobu života a k péči o své
zdraví. Žáci si upevňují hygienické, stravovací a pracovní návyky, rozvíjejí sociální a
komunikační dovednosti, učí se odmítat škodlivé látky, předcházet úrazům a čelit vlastnímu
ohrožení v různých situacích. Seznamují se s různým nebezpečím, které ohrožuje zdraví,
osvojují si dovednosti a způsoby chování a rozhodování, které vedou k zachování a posílení
zdraví.
Výchova ke zdraví je povinný vyučovací předmět, který vyučujeme v 9. a 10. ročníku
v časové dotaci 1 hodina týdně.
Při výuce využíváme zejména kmenovou třídu, ale také odbornou učebnu přírodopisu či
počítačovou učebnu. V rámci výuky volíme různé metody výuky, které žákům umožní
pochopit dané souvislosti. Proto upřednostňujeme praktickou výuku a max. míru názornosti
prostřednictvím vhodných her, cvičení, modelových situací, pracovních listů, obrázků apod.
ZPŮSOB HODNOCENÍ ŽÁKŮ
Hodnocení je slovní formou, pozitivně je oceňována zejména snaha, aktivita, ochota ke
spolupráci a celkový přístup žáka k práci. Při hodnocení jsou zohledňovány individuální
možnosti, schopnosti a pokroky žáka.
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY
Výchova ke zdraví souvisí s dalšími vyučovacími předměty, učivo se bude prolínat zvláště s
předměty Psaní (zápis poznatků), Čtení (čtení zadání úkolů, různých textů), Komunikace
(modelové situace, hraní rolí), Informatorika (vyhledávání informací na internetu), Výtvarná
výchova (výtvarné zpracování témat), Pracovní činnosti (zvládání základních hygienických
návyků a zásad při stravování, dodržování zásad bezpečnosti práce).
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA
Do předmětu Výchova ke zdraví jsou začleněny tematické okruhy Osobnostní a sociální
výchovy (OSV), Multikulturní výchovy (MV) i Environmentální výchovy (EV).
VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE
Kompetence k učení
Učitel:
 vede žáky k získávání základních vědomostí o zdraví, způsobu života a ochrany zdraví
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Žák:


vysvětluje a učí žáky, jak se chovat v případě ohrožení zdraví, předcházet úrazům a
chránit vlastní bezpečnost i zdraví druhého člověka
uplatňuje podle svých schopností získané zkušenosti v praktických situacích

Kompetence k řešení problémů
Učitel:
 učí žáky využívat při řešení problémů různé zdroje informací, seznamuje je s tím, jak
s nimi pracovat
 učí je základům práva dětí a rodinného práva
 povzbuzuje žáky k překonávání problémů a k prevenci (předcházením nemocí,
zásadami zdravého stravování, vhodným trávením volného času, seznámením s riziky
zneužívání návykových látek)
Žák:



řeší známé a opakující se situace na základě nápodoby a vlastních zkušeností
snaží se předcházet zdravotním problémům dodržováním zásad zdravého životního
stylu

Kompetence komunikativní
Učitel:
 učí žáky vhodným způsobem vyjadřovat své pocity, prožitky a nálady, své názory a
postoje a vhodnou formou obhajovat svůj názor
 vytváří příležitosti pro komunikaci mezi žáky, navozuje bezpečnou a přátelskou
atmosféru komunikace
 rozvíjí schopnosti žáků vhodnou formou požádat o pomoc či radu
Žák:



učí se komunikaci s vrstevníky, neznámými lidmi a bezpečnému chování
učí se požádat druhou osobu o pomoc

Kompetence sociální a personální
Učitel:
 vede žáky k osvojení základních společenských norem
 učí žáky rozpoznávat nevhodné a rizikové chování, nebezpečí možného psychického i
fyzického zneužívání
 rozvíjí sebedůvěru žáka
Žák:




učí se uplatňovat vhodné způsoby chování, je si vědom rozdílů komunikace mezi
vrstevníky a neznámými lidmi
navazuje a udržuje vztahy s vrstevníky
vytváří odmítavé postoje k násilí i k zneužívání návykových látek

Kompetence občanské
Učitel:
 seznamuje žáky s pravidly chování ve škole i mimo školu
 vytváří u žáků povědomí o základních právech a povinnostech občanů
 vede žáky k ochraně svého zdraví
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Žák:




přiměřeně pečuje o své zdraví, dodržuje stanovená pravidla
poznává systém zdravotnictví a sociální péče
učí se rozeznat ohrožení sociálně patologickými jevy

Kompetence pracovní
Učitel:
 vytváří a upevňuje u žáků hygienické návyky a sebeobslužné dovednosti
 vede žáky k dokončování práce
 učí žáky dodržovat a uplatňovat zásady správné výživy a zdravého životního stylu
 vede žáky k dodržování zásad bezpečnosti, ochrany zdraví, hygieny práce
Žák:




ovládá základy sebeobsluhy a základní hygienické návyky
zdokonaluje své pracovní dovednosti, učí se pracovat pečlivě a práci dokončit
dodržuje zásady zdravé výživy a pravidla bezpečnosti
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VÝCHOVA KE ZDRAVÍ
9. – 10. ročník
Výstup z RVP (žák by měl)
Vědět o významu dobrého soužití mezi
vrstevníky i členy rodiny.

Přesahy a vazby (průřezová témata,
mezipředmětové vztahy)
MV:
Lidské vztahy – tolerantní vztahy s jinými
lidmi, význam kvality mezilidských vztahů
pro harmonický rozvoj osobnosti.
OSV:
Sebepoznání a sebepojetí – moje vztahy
k druhým lidem.
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti – řešení problémů
v mezilidských vztazích.

Téma učiva
Mezilidské vztahy.

Vztahy v rodině.

OSV:
Mezilidské vztahy – péče o dobré vztahy;
chování podporující dobré vztahy, respekt,
podpora, pomoc.

Vztahy ve škole.

OSV:
Poznávací schopnosti – vzájemné
poznávání se ve skupině/třídě.
Mezilidské vztahy – péče o dobré vztahy;
chování podporující dobré vztahy, respekt,
podpora, pomoc; vztahy a naše
skupina/třída.
Spolupráce a soutěživost – rozvoj
sociálních dovedností pro spolupráci (jasná a
respektující komunikace, řešení konfliktů,
podřízení se).

Kamarádství.

OSV:
Mezilidské vztahy – péče o dobré vztahy;
chování podporující dobré vztahy, respekt,
podpora, pomoc.
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ZŠS I
Metodické poznámky

Chápat základní životní potřeby a jejich
naplňování ve shodě se zdravím.

Základní potřeby člověka.

OSV:
Sebepoznání a sebepojetí – já jako zdroj
informací o sobě; druzí jako zdroj informací
o mně; moje tělo.

Hygiena.
Význam pohybu pro zdraví.
Volný čas a relaxace.

OSV:
Seberegulace a sebeorganizace –
organizace vlastního času.
Psychohygiena – dovednosti pro pozitivní
naladění mysli a dobrý vztah k sobě
samému; dovednosti zvládání stresových
situací (uvolnění – relaxace).

Znát správné stravovací návyky a v rámci
svých možností dodržovat a uplatňovat
zásady správné výživy.

Zásady zdravého stravování.

Respektovat zdravotní stav svůj i svých
vrstevníků, umět popsat své zdravotní
problémy a potíže.

Tělesné a psychické změny v pubertě a dospívání.

Vliv životních podmínek na zdraví.

EV:
Vztah člověka k prostředí – prostředí a
zdraví (rozmanitost vlivů prostředí na
zdraví, možnosti a způsoby ochrany zdraví).
OSV:
Sebepoznání a sebepojetí – já jako zdroj
informací o sobě; druzí jako zdroj informací
o mně; moje tělo.

Preventivní a lékařská péče.
Ochrana před chorobami a nechtěným
těhotenstvím.

Vědět o souvislosti mezi konzumací
návykových psychoaktivních látek a
poškozováním zdraví.

Úrazy (prevence úrazu a jak se chovat při vzniku
úrazu).
Závislosti (alkohol, drogy, kouření).

165

EV:
Vztah člověka k prostředí – prostředí a
zdraví (rozmanitost vlivů prostředí na
zdraví, možnosti a způsoby ochrany zdraví).

Uplatňovat osvojené sociální dovednosti
při kontaktu se sociálně patologickými
jevy.

Zaujímat odmítavé postoje ke všem
formám brutality a násilí.

Uplatňovat způsoby bezpečného chování
v sociálním kontaktu s vrstevníky, při
komunikaci s neznámými lidmi,
v konfliktních a krizových situacích a
vědět, kde v případě potřeby vyhledat
pomoc.

Odmítnutí drogy, alkoholu, cigarety.

OSV:
Seberegulace a sebeorganizace – cvičení
sebeovládání.
Komunikace – komunikace v různých
situacích (odmítání).

Vandalismus.

OSV:
Hodnoty, postoje, praktická etika –
vytváření povědomí o kvalitách typu
odpovědnost; dovednosti rozhodování
v problematických situacích všedního dne.

Týrání a zanedbávání.

OSV:
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti – dovednosti pro řešení
problémů.

Domácí násilí.

OSV:
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti – dovednosti pro řešení
problémů.

Šikanování.

OSV:
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti – dovednosti pro řešení
problémů.

Sexuální obtěžování a zneužívání.

OSV:
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti – dovednosti pro řešení
problémů.

Komunikace s vrstevníky.

OSV:
Komunikace – řeč těla, dovednosti pro
verbální i neverbální sdělování, komunikace
v různých situacích (informování, odmítání,
řešení konfliktů, vyjednávání apod.).
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Použít důležitá telefonní čísla v případě
potřeby pomoci.

Komunikace a bezpečné chování s neznámými
lidmi.

OSV:
Komunikace – řeč těla, dovednosti pro
verbální i neverbální sdělování, komunikace
v různých situacích.
MV:
Kulturní rozdíly – jedinečnost každého
člověka a jeho individuální zvláštnosti;
respektování zvláštností různých etnik.

Krizové situace a jejich řešení.

OSV:
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti – dovednosti pro řešení
problémů.
Hodnoty, postoje, praktická etika –
dovednosti rozhodování v problematických
situacích všedního dne.

Důležitá telefonní čísla tísňového volání.
Pravidla pro komunikaci (při tísňovém volání).

Řídit se pokyny odpovědných osob při
mimořádných událostech.

Chování za mimořádných událostí.
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OSV:
Komunikace – verbální sdělování,
komunikace v různých situacích
(informování, prosba, žádost, vysvětlování).
Hodnoty, postoje, praktická etika –
vytváření povědomí o kvalitách typu
odpovědnost; dovednosti rozhodování
v problematických situacích všedního dne.
OSV:
Rozvoj schopností poznávání – řešení
problémů.
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti – dovednosti pro řešení
problémů.

5.12

Tělesná výchova

VZDĚLÁVACÍ OBLAST
Člověk a zdraví
CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU
Vyučovací předmět Tělesná výchova je zacílen na pohybové vzdělávání žáků. Rozvíjí
pohybové schopnosti a dovednosti žáků, vhodnými postupy umožňuje korekci případného
zdravotního oslabení či působí preventivně, čímž plní cíle i Zdravotní tělesné výchovy.
Korektivní a speciální vyrovnávací cvičení jsou v hodinách tělesné výchovy využívána u
všech žáků nebo jsou zařazována u žáků se zdravotním oslabením místo činností, které jsou
kontraindikací jejich oslabení.
OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU
Tělesná výchova je povinný vyučovací předmět. Rozdělen je do tří specifických složek:
-

Činnosti ovlivňující zdraví.
Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností.
Činnosti podporující pohybové učení.

Ve shodě s věkem žáků, postižením a pohybovými schopnostmi se tělesné výchově
zaměřujeme především na:
-

uvědomění si významu pohybu pro zdraví;
rozvoj základních pohybových činností a dovedností;
zdokonalení pohybového projevu, zvýšení tělesné kondice;
zlepšení správného držení těla, uvědomění si jednotlivých částí těla;
odstranění nebo zmírnění zdravotního oslabení žáků;
osvojení si základů pohybových a sportovních her, pochopení pravidel;
orientaci v základních povelech a signálech;
respektování zásad sportovního chování;
upevnění základních hygienických návyků a zásad bezpečnosti při pohybových
aktivitách aj.

Tělesnou výchovu vyučujeme v 1. až 10. ročníku po třech hodinách týdně, ve 4. – 6. ročníku
realizujeme plavecký kurz v Plavecké škole Zlín.
Při výuce využíváme tělocvičnu, multisenzorickou místnost, školní hřiště, okolí školy a
vycházky do přírody.
ZPŮSOB HODNOCENÍ ŽÁKŮ
Hodnocení probíhá slovní formou, pozitivně je oceňována zejména snaha, aktivita, ochota ke
spolupráci a celkový přístup žáka k práci. Při hodnocení jsou zohledňovány individuální
možnosti, schopnosti a pokroky žáka.
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY
Tělesná výchova souvisí s dalšími vyučovacími předměty. Učivo se prolíná zvláště s
předměty Výchova ke zdraví (poznatky související se zdravím, popis zdravotních problémů,
význam zdravotní prevence), Komunikace (porozumění povelů, signálů a pravidel her,
chápání bezpečnosti při pohybových činnostech), Hudební výchova (vnímání rytmu),
Pracovní činnosti (zvládání hygienických návyků a sebeobsluhy při TV, manipulace
s tělocvičným náčiním).
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PRŮŘEZOVÁ TÉMATA
Do předmětu Tělesná výchova jsou začleněny tematické okruhy Osobnostní a sociální
výchovy (OSV) a Environmentální výchovy (EV).
VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE
Kompetence k učení
Učitel:






motivuje a vede žáky ke kladnému postoji k pohybu a sportu
používá správnou sportovní terminologii, seznamuje s ní žáky
ovládá a demonstruje základní cvičební polohy a postoje
zná základní druhy zdravotního oslabení i možnosti jejich nápravy
respektuje individuální fyziologické a duševní rozdíly mezi žáky, přizpůsobuje jim
prováděná cvičení

Žák podle svých individuálních možností a schopností:







získává kladný postoj k pohybovým aktivitám
osvojuje si základní pohybové dovednosti a užívá je při hrách, soutěžích
ovládá jednoduchá cvičení a základní cvičební polohy
osvojuje si základní tělocvičné názvosloví
manipuluje s různým tělocvičným náčiním
orientuje se v informačních zdrojích o sportovních akcích a aktivitách

Kompetence k řešení problémů
Učitel:



vede žáky k tvořivému myšlení při kolektivních hrách a důsledně dbá na dodržování
jejich pravidel
srozumitelně popisuje a názorně předvádí požadovaná cvičení

Žák podle svých individuálních možností a schopností:







řeší známé a opakující se situace na základě nápodoby a vlastních zkušeností
učí se znát a dodržovat svou roli při sportovních hrách a soutěžích
umí porovnat rozdílnost sportovních výkonů, posoudit správnost cviků
ví, na koho se může obrátit o pomoc při řešení problémů
uplatňuje zásady bezpečného chování ve sportovním prostředí
rozpozná nebezpečné situace ohrožující tělesné a duševní zdraví, je schopen se jim
vyhýbat

Kompetence komunikativní
Učitel:




vydává jasné a srozumitelné povely a pokyny, dle potřeby využívá AAK
učí žáky správně reagovat na instrukce, smluvená gesta, symboly, zvukové signály
podporuje komunikaci mezi žáky a napomáhá mezi nimi vytvářet přátelské vztahy
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Žák podle svých individuálních možností a schopností:





reaguje na smluvené povely, signály, gesta, symboly
chápe pravidlům pohybových her
udržuje přátelské vztahy se spolužáky, spolupracuje při hrách a soutěžích
chápe sport jako prostředek k navazování adekvátních sociálních kontaktů

Kompetence sociální a personální
Učitel:




rozvíjí u žáků schopnost spolupracovat, učí je respektu k úspěchům druhých
využívá individuálních schopností žáků, dbá na zlepšování vzájemných vztahů
zařazuje vhodné pohybové aktivity s ohledem na možnosti žáků, umožňuje jim zažít
úspěch

Žák podle svých individuálních možností a schopností:





spolupracuje při kolektivních hrách, podle svých možností pomáhá druhým
zvládá pohybové aktivity ve skupině
dodržuje stanovená pravidla, navazuje sociální vazby s ostatními žáky
rozpozná nevhodné i rizikové chování, je seznámen s jeho možnými důsledky

Kompetence občanské
Učitel:




vštěpuje žákům smysl pro fair – play
učí žáky ohleduplnosti a zásadám poskytování první pomoci
upozorňuje na škodlivost návykových látek pro lidské zdraví

Žák podle svých individuálních možností a schopností:







vytváří si pravidelný pohybový režim, snaží se o zlepšení své zdatnosti
spojuje svou pohybovou činnost k upevnění svého zdraví
dodržuje zásady čestného soupeření
uplatňuje zásady bezpečného chování, k druhým je ohleduplný
informován je o škodlivosti návykových látek, zaujímá vůči nim odmítavý postoj
dodržuje základní společenské normy a pravidla soužití

Kompetence pracovní
Učitel:




snaží se o rozvoj pohybových schopností žáků
vštěpuje žákům základní hygienické návyky při sportovních aktivitách
vyhýbá se cvikům, jež by mohly vést k ohrožení nebo zhoršení zdravotního stavu žáků

Žák podle svých individuálních možností a schopností:



snaží se uvědoměle rozvíjet své pohybové schopnosti a dovednosti
vyhýbá se činnostem, které jsou v rozporu s jeho zdravotním oslabením, využívá
relaxační a kompenzační techniky
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dodržuje zásady bezpečnosti, má osvojeny základní hygienické návyky
zvládá sebeobsluhu a stará se o svůj cvičební úbor podle svých možností
užívá tělocvičné nářadí, náčiní i pomůcky
udržuje pořádek, vhodně manipuluje se sportovním vybavením
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TĚLESNÁ VÝCHOVA
1. - 3. ročník
Výstup z RVP (žák by měl)
ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ
Mít kladný postoj k pohybovým aktivitám.

Téma učiva
Význam pohybu pro zdraví.
Spontánní pohybové činnosti a hry.

Zvládat podle pokynů přípravu na
pohybovou činnost.

Příprava organismu před pohybovou činností.

Reagovat na základní pokyny a
povely k osvojované činnosti.

Odpovídající reakce na instrukce.
Pohybové aktivity, adekvátní délka a intenzita
pohybu podle individuálních předpokladů.
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Přesahy a vazby (průřezová témata,
mezipředmětové vztahy
OSV:
Rozvoj schopnosti poznávání – cvičení
smyslového vnímání, pozornosti,
soustředění, cvičení dovedností
zapamatování.
Sebepoznání a sebepojetí – porozumění
sobě samému, získání znalostí o těle.
Seberegulace a sebeorganizace – cvičení
sebeovládání, organizace vlastního času.
Psychohygiena – získání dovedností pro
pozitivní naladění mysli a dobrý vztah
k sobě samému a pro zvládání stresových
situací (uvolnění – relaxace).
Mezilidské vztahy - péče o dobré vztahy;
chování podporující dobré vztahy, respekt,
podpora, pomoc; vztahy a naše
skupina/třída.
OSV:
Rozvoj schopnosti poznávání – cvičení
smyslového vnímání, pozornosti,
soustředění
Sebepoznání a sebepojetí – porozumění
sobě samému, získání znalostí o těle.
Seberegulace, sebeorganizace – cvičení
sebeovládání.
OSV:
Sebepoznání a sebepojetí – porozumění
sobě samému.
Seberegulace, sebeorganizace – cvičení
sebeovládání.
Komunikace – řeč těla, řeč zvuků a slov,
řeč předmětů a prostředí vytvářeného
člověkem; cvičení pozorování; dovednosti

ZŠS I
Metodické poznámky
U žáků se sníženou schopností
pohybu využívání různorodých
aktivit na vozíku (vyhýbání se
překážkám – sám, ve dvojicích).

Zařazování rytmických cvičení
s asistencí a aktivit s lehce
uchopitelným cvičebním
náčiním, míčkování.

Dle potřeby opora o AAK.
Pohybové aktivity ve dvojicích.

Mít osvojeny základní pohybové
lokomoce, dovednosti a prostorovou
orientaci podle individuálních
předpokladů.

Zdravotně zaměřené činnosti pro správné držení
těla.

Dodržovat základní zásady bezpečnosti při
pohybových činnostech a mít osvojeny
základní hygienické návyky při
pohybových aktivitách.

Bezpečnost při pohybových činnostech v různém
prostředí.

Průpravná, koordinační, kompenzační
(uvolňovací, protahovací, posilovací), relaxační,
dechová, psychomotorická a jiná zdravotně
zaměřená cvičení.
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pro sdělování verbální i neverbální
komunikace v různých situacích.
Poznávací schopnosti – vzájemné
poznávání se ve skupině/třídě.
Mezilidské vztahy – péče o dobré vztahy;
chování podporující dobré vztahy, respekt,
podpora, pomoc; vztahy a naše třída.
OSV:
Rozvoj schopnosti poznávání – cvičení
smyslového vnímání, pozornosti,
soustředění, cvičení dovedností
zapamatování.
Sebepoznání a sebepojetí – porozumění
sobě samému, získání znalostí o těle.
Seberegulace, sebeorganizace – cvičení
sebeovládání.
Psychohygiena – získání dovedností pro
pozitivní naladění mysli a dobrý vztah
k sobě samému a pro zvládání stresových
situací (uvolnění – relaxace).
Poznávací schopnosti – vzájemné
poznávání se ve skupině/třídě.
Mezilidské vztahy – péče o dobré vztahy;
chování podporující dobré vztahy, respekt,
podpora, pomoc; vztahy a naše
skupina/třída.
Spolupráce a soutěživost – rozvoj
sociálních dovedností pro spolupráci (jasná a
respektující komunikace, řešení konfliktů,
podřízení se).
OSV:
Poznávací schopnosti – vzájemné
poznávání se ve skupině/třídě
Mezilidské vztahy – péče o dobré vztahy;
chování podporující dobré vztahy, respekt,
podpora, pomoc; vztahy a naše skupina/
třída.

U žáků s omezenou schopností
pohybu využívání facilitačních
poloh (pronační, supinační,
poloha na boku apod.),
uvolňovacích a posilovacích
cvičení s asistencí a
pomůckami, dechových cvičení
s pomůckami.

Hygiena při TV - osobní hygiena, hygiena
cvičebního prostředí, vhodné oblečení a obuv
ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ
POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ
Zvládat podle pokynů přípravu na
pohybovou činnost.
Reagovat na základní pokyny a
povely k osvojované činnosti.
Mít osvojeny základní pohybové
lokomoce, dovednosti a prostorovou
orientaci podle individuálních
předpokladů.

Pohybové hry s různým zaměřením bez náčiní i
s náčiním (tradiční, netradiční).
Hry motivační, tvořivé a napodobivé.
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Hodnoty, postoje, praktická etika –
vytváření povědomí o kvalitách typu
odpovědnost, spolehlivost, spravedlivost,
respektování.
OSV:
Sebepoznání a sebepojetí – moje tělo.
OSV:
Rozvoj schopnosti poznávání – cvičení
smyslového vnímání, pozornosti,
soustředění, cvičení dovedností
zapamatování.
Sebepoznání a sebepojetí – porozumění
sobě samému, získání znalostí o těle.
Seberegulace a sebeorganizace – cvičení
sebeovládání.
Psychohygiena – získání dovedností pro
pozitivní naladění mysli a dobrý vztah
k sobě samému a pro zvládání stresových
situací (uvolnění – relaxace).
Poznávací schopnosti – vzájemné
poznávání se ve skupině/třídě.
Mezilidské vztahy – péče o dobré vztahy;
chování podporující dobré vztahy, respekt,
podpora, pomoc; vztahy a naše třída.
Komunikace – řeč těla, řeč zvuků a slov,
řeč předmětů a prostředí vytvářeného
člověkem; cvičení pozorování; dovednosti
pro sdělování verbální i neverbální
komunikace v různých situacích.
Spolupráce a soutěživost – rozvoj
sociálních dovedností pro spolupráci (jasná a
respektující komunikace, řešení konfliktů,
podřízení se).
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti – dovednosti pro řešení
problémů a rozhodování z hlediska různých
typů problémů – mezilidské vztahy.
Hodnoty, postoje, praktická etika –
vytváření povědomí o kvalitách typu

Využívání psychomotorických
her s lehce uchopitelným
náčiním ve dvojicích.
Dle potřeby opora o AAK.

Některé základy gymnastických cvičení bez
nářadí i s nářadím podle individuálních
předpokladů.
Průpravná cvičení.

Rytmická a kondiční cvičení.
Vyjádření rytmu pohybem, jednoduché tanečky.

Základy některých činností z atletiky dle
individuálních schopností.
Průpravné atletické činnosti.
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odpovědnost, spolehlivost, spravedlivost,
respektování.
OSV:
Rozvoj schopnosti poznávání – cvičení
smyslového vnímání, pozornosti,
soustředění, cvičení dovedností
zapamatování.
Sebepoznání a sebepojetí – porozumění
sobě samému, získání znalostí o těle.
Seberegulace a sebeorganizace – cvičení
sebeovládání.
OSV:
Rozvoj schopnosti poznávání – cvičení
smyslového vnímání, pozornosti,
soustředění, cvičení dovedností
zapamatování.
Sebepoznání a sebepojetí – porozumění
sobě samému, získání znalostí o těle.
Seberegulace a sebeorganizace – cvičení
sebeovládání.
Poznávací schopnosti – vzájemné
poznávání se ve skupině/třídě.
Mezilidské vztahy – péče o dobré vztahy;
chování podporující dobré vztahy, respekt,
podpora, pomoc; vztahy a naše třída.
Komunikace – řeč těla, řeč zvuků a slov,
řeč předmětů a prostředí vytvářeného
člověkem; cvičení pozorování; dovednosti
pro sdělování verbální i neverbální
komunikace v různých situacích.
OSV:
Rozvoj schopnosti poznávání – cvičení
smyslového vnímání, pozornosti,
soustředění, cvičení dovedností
zapamatování.
Sebepoznání a sebepojetí – porozumění
sobě samému, získání znalostí o těle.
Seberegulace a sebeorganizace – cvičení
sebeovládání.

Podpora spontánních aktivit na
koberci (pivotování, přetáčení).
Cvičení na Fit Ballu.
Zapojování do hodnocení
spolužáků.

S asistencí rytmická cvičení
s končetinami.

Aktivity ve dvojicích - pohyb
s vozíkem k danému cíli,
vyhýbání překážek, hody s lehce
uchopitelným náčiním.
Zapojování do hodnocení
spolužáků.

Základy některých sportovních her s míčem či
jiným herním náčiním dle individuálních
schopností.
Průpravné hry.
Hry s upravenými pravidly.
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EV:
Lidské aktivity a problémy životního
prostředí – ochrana přírody a kulturních
památek (ochrana přírody při masových
sportovních akcích).
OSV:
Rozvoj schopnosti poznávání – cvičení
smyslového vnímání, pozornosti,
soustředění, cvičení dovedností
zapamatování.
Sebepoznání a sebepojetí – porozumění
sobě samému, získání znalostí o těle.
Seberegulace a sebeorganizace – cvičení
sebeovládání.
Psychohygiena – získání dovedností pro
pozitivní naladění mysli a dobrý vztah
k sobě samému a pro zvládání stresových
situací.
Poznávací schopnosti – vzájemné
poznávání se ve skupině/třídě.
Mezilidské vztahy – péče o dobré vztahy;
chování podporující dobré vztahy, respekt,
podpora, pomoc; vztahy a naše třída.
Komunikace – řeč těla, řeč zvuků a slov,
řeč předmětů a prostředí vytvářeného
člověkem; cvičení pozorování; dovednosti
pro sdělování verbální i neverbální
komunikace v různých situacích.
Spolupráce a soutěživost – rozvoj
sociálních dovedností pro spolupráci (jasná a
respektující komunikace, řešení konfliktů,
podřízení se).
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti – dovednosti pro řešení
problémů a rozhodování z hlediska různých
typů problémů – mezilidské vztahy.
Hodnoty, postoje, praktická etika –
vytváření povědomí o kvalitách typu

Aktivity s míčem - hody na cíl,
ve dvojicích, v kruhu.
Vykonávání funkce pomocného
rozhodčího, práce s kartami.

Turistika a pobyt v přírodě.
Chování v přírodě.
Ochrana přírody.

Pobyt v zimní přírodě.
Hry na sněhu.
Bezpečnost při pohybových aktivitách na sněhu.
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odpovědnost, spolehlivost, spravedlivost,
respektování.
EV:
Ekosystémy – les, pole, vodní zdroje, lidské
sídlo.
Lidské aktivity a problémy životního
prostředí – ochrana přírody a kulturních
památek (ochrana přírody při masových
sportovních akcích).
Vztah člověka k prostředí – naše obec,
prostředí a zdraví.
EV:
Vztah člověka k prostředí – naše obec,
prostředí a zdraví.
Lidské aktivity a problémy životního
prostředí – ochrana přírody a kulturních
památek (ochrana přírody při masových
sportovních akcích).
OSV:
Rozvoj schopnosti poznávání – cvičení
smyslového vnímání, pozornosti,
soustředění, cvičení dovedností
zapamatování.
Sebepoznání a sebepojetí – porozumění
sobě samému, získání znalostí o těle.
Poznávací schopnosti – vzájemné
poznávání se ve skupině/třídě.
Mezilidské vztahy – péče o dobré vztahy;
chování podporující dobré vztahy, respekt,
podpora, pomoc; vztahy a naše
skupina/třída.
Komunikace – řeč těla, řeč zvuků a slov,
řeč předmětů a prostředí vytvářeného
člověkem; cvičení pozorování; dovednosti
pro sdělování verbální i neverbální
komunikace v různých situacích.
Spolupráce a soutěživost – rozvoj
sociálních dovedností pro spolupráci (jasná a

Dle možností využívání sáněk.

respektující komunikace, řešení konfliktů,
podřízení se).
Další pohybové činnosti podle podmínek školy,
zájmu a možností žáků.
ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ
UČENÍ
Reagovat na základní pokyny a
povely k osvojované činnosti.

Organizace při TV - základní organizační
činnosti.

Komunikace při TV - smluvené povely a signály.

Pravidla zjednodušených osvojovaných
pohybových činností a her.
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OSV:
Komunikace – řeč těla, řeč zvuků a slov,
řeč předmětů a prostředí vytvářeného
člověkem; cvičení pozorování; dovednosti
pro sdělování verbální i neverbální
komunikace v různých situacích.
Mezilidské vztahy – péče o dobré vztahy;
chování podporující dobré vztahy, respekt,
podpora, pomoc; vztahy a naše
skupina/třída.
OSV:
Komunikace – řeč těla, řeč zvuků a slov,
řeč předmětů a prostředí vytvářeného
člověkem; cvičení pozorování; dovednosti
pro sdělování verbální i neverbální
komunikace v různých situacích.
Rozvoj schopnosti poznávání – cvičení
smyslového vnímání, pozornosti,
soustředění, cvičení dovedností
zapamatování.
Seberegulace a sebeorganizace – cvičení
sebeovládání.
OSV:
Rozvoj schopnosti poznávání – cvičení
smyslového vnímání, pozornosti,
soustředění, cvičení dovedností
zapamatování.
Sebepoznání a sebepojetí – porozumění
sobě samému, získání znalostí o těle.
Seberegulace a sebeorganizace – cvičení
sebeovládání.
Poznávací schopnosti – vzájemné
poznávání se ve skupině/třídě.

Dle potřeby opora o AAK.

Zásady sportovního jednání a chování - fair play.
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Mezilidské vztahy – péče o dobré vztahy;
chování podporující dobré vztahy, respekt,
podpora, pomoc; vztahy a naše třída.
Komunikace – řeč těla, řeč zvuků a slov,
řeč předmětů a prostředí vytvářeného
člověkem; cvičení pozorování; dovednosti
pro sdělování verbální i neverbální
komunikace v různých situacích.
Spolupráce a soutěživost – rozvoj
sociálních dovedností pro spolupráci (jasná a
respektující komunikace, řešení konfliktů,
podřízení se).
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti – dovednosti pro řešení
problémů a rozhodování z hlediska různých
typů problémů – mezilidské vztahy.
Hodnoty, postoje, praktická etika –
vytváření povědomí o kvalitách typu
odpovědnost, spolehlivost, spravedlivost,
respektování.
OSV:
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti – dovednosti pro řešení
problémů a rozhodování z hlediska různých
typů problémů – mezilidské vztahy.
Hodnoty, postoje, praktická etika –
vytváření povědomí o kvalitách typu
odpovědnost, spolehlivost, spravedlivost,
respektování.

TĚLESNÁ VÝCHOVA
4. - 6. ročník
Výstup z RVP (žák by měl)
ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ
Zvládat podle pokynů základní přípravu
organismu před pohybovou činností i
uklidnění organismu po ukončení činnosti.

Téma učiva
Adekvátní reakce na pokyny.
Příprava organismu před pohybovou činností.
Uklidnění po zátěži, protahovací a dechová
cvičení.

Zlepšovat tělesnou zdatnost, pohybový
projev a správné držení těla.

Zdravotně zaměřené činnosti pro správné držení
těla.

Podle pokynů uplatňovat v pohybovém
režimu korektivní cvičení v souvislosti s
vlastním zdravotním oslabením.

Průpravná, koordinační, kompenzační
(uvolňovací, protahovací, posilovací), relaxační,
dechová, psychomotorická a jiná zdravotně
zaměřená cvičení.
Význam pohybu pro zdraví.
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Přesahy a vazby (průřezová témata,
mezipředmětové vztahy
OSV:
Komunikace – řeč těla, řeč zvuků a slov,
řeč předmětů a prostředí vytvářeného
člověkem; cvičení pozorování; dovednosti
pro sdělování verbální i neverbální
komunikace v různých situacích.
Poznávací schopnosti – vzájemné
poznávání se ve skupině/třídě.
Rozvoj schopnosti poznávání – cvičení
smyslového vnímání, pozornosti,
soustředění, cvičení dovedností
zapamatování.
Sebepoznání a sebepojetí – porozumění
sobě samému, získání znalostí o těle.
Seberegulace a sebeorganizace – cvičení
sebeovládání, organizace vlastního času.
Psychohygiena – získání dovedností pro
pozitivní naladění mysli a dobrý vztah
k sobě samému a pro zvládání stresových
situací (uvolnění – relaxace).
OSV:
Rozvoj schopnosti poznávání – cvičení
smyslového vnímání, pozornosti,
soustředění, cvičení dovedností
zapamatování.
Sebepoznání a sebepojetí – porozumění
sobě samému, získání znalostí o těle.
Seberegulace a sebeorganizace – cvičení
sebeovládání, organizace vlastního času.
Psychohygiena – získání dovedností pro
pozitivní naladění mysli a dobrý vztah
k sobě samému a pro zvládání stresových
situací (uvolnění – relaxace).

ZŠS I
Metodické poznámky
Zařazování rytmických cvičení
s asistencí, aktivit s lehce
uchopitelným cvičebním
náčiním, dechových cvičení
s pomůckami, míčkování.
Dle potřeby opora o AAK.

U žáků s omezenou schopností
pohybu využívání facilitačních
poloh (pronační, supinační,
poloha na boku apod.),
uvolňovacích a posilovacích
cvičení s asistencí a
pomůckami, dechových cvičení
s pomůckami.

Rozvíjet základní pohybové dovednosti
podle svých možností a schopností.

Pohybové aktivity, adekvátní délka a intenzita
pohybu podle individuálních předpokladů.

Využívat osvojené pohybové dovednosti
při hrách a soutěžích.

Spontánní pohybové činnosti a hry.
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Poznávací schopnosti – vzájemné
poznávání se ve skupině/třídě.
Mezilidské vztahy – péče o dobré vztahy;
chování podporující dobré vztahy, respekt,
podpora, pomoc; vztahy a naše
skupina/třída.
Spolupráce a soutěživost – rozvoj
sociálních dovedností pro spolupráci (jasná a
respektující komunikace, řešení konfliktů,
podřízení se).
OSV:
Rozvoj schopnosti poznávání – cvičení
smyslového vnímání, pozornosti,
soustředění, cvičení dovedností
zapamatování.
Sebepoznání a sebepojetí – porozumění
sobě samému, získání znalostí o těle.
Seberegulace a sebeorganizace – cvičení
sebeovládání.
Psychohygiena – získání dovedností pro
pozitivní naladění mysli a dobrý vztah
k sobě samému a pro zvládání stresových
situací.
Poznávací schopnosti – vzájemné
poznávání se ve skupině/třídě.
Mezilidské vztahy – péče o dobré vztahy;
chování podporující dobré vztahy, respekt,
podpora, pomoc; vztahy a naše třída.
Komunikace – řeč těla, řeč zvuků a slov,
řeč předmětů a prostředí vytvářeného
člověkem; cvičení pozorování; dovednosti
pro sdělování verbální i neverbální
komunikace v různých situacích.
Spolupráce a soutěživost – rozvoj
sociálních dovedností pro spolupráci (jasná a
respektující komunikace, řešení konfliktů,
podřízení se).
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti – dovednosti pro řešení

Využívání psychomotorických
her s lehce uchopitelným
náčiním ve dvojicích.
Dle potřeby opora o AAK.
Vykonávání funkce pomocného
rozhodčího, práce s kartami.

Rozumět základním termínům tělocvičné
terminologie a reagovat na pokyny k
provádění vlastní pohybové činnosti.

Orientace v základní odborné tělocvičné
terminologii k osvojovaným činnostem.

Uplatňovat hygienické a bezpečnostní
zásady pro provádění zdravotně vhodné a
bezpečné pohybové činnosti.

Hygiena při TV - osobní hygiena, hygiena
cvičebního prostředí, vhodné oblečení a obuv.
Bezpečnost při pohybových činnostech v různém
prostředí.

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ
POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ
Zvládat podle pokynů základní přípravu
organismu před pohybovou činností i
uklidnění organismu po ukončení činnosti.

Pohybové hry s různým zaměřením bez náčiní i
s náčiním (tradiční, netradiční).
Hry motivační, tvořivé a napodobivé.

Zlepšovat tělesnou zdatnost, pohybový
projev a správné držení těla.
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problémů a rozhodování z hlediska různých
typů problémů – mezilidské vztahy.
Hodnoty, postoje, praktická etika –
vytváření povědomí o kvalitách typu
odpovědnost, spolehlivost, spravedlivost,
respektování.
OSV:
Komunikace – řeč těla, řeč zvuků a slov,
řeč předmětů a prostředí vytvářeného
člověkem; cvičení pozorování; dovednosti
pro sdělování verbální i neverbální
komunikace v různých situacích.
Rozvoj schopnosti poznávání – cvičení
smyslového vnímání, pozornosti,
soustředění, cvičení dovedností
zapamatování.
OSV:
Sebepoznání a sebepojetí – moje tělo.
OSV:
Poznávací schopnosti – vzájemné
poznávání se ve skupině/třídě
Mezilidské vztahy – péče o dobré vztahy;
chování podporující dobré vztahy, respekt,
podpora, pomoc; vztahy a naše skupina/
třída.
Hodnoty, postoje, praktická etika –
vytváření povědomí o kvalitách typu
odpovědnost, spolehlivost, spravedlivost,
respektování.
OSV:
Rozvoj schopnosti poznávání – cvičení
smyslového vnímání, pozornosti,
soustředění, cvičení dovedností
zapamatování.
Sebepoznání a sebepojetí – porozumění
sobě samému, získání znalostí o těle.
Seberegulace a sebeorganizace – cvičení
sebeovládání.

Dle potřeby opora o AAK.

Využívání psychomotorických
her s lehce uchopitelným
náčiním ve dvojicích.
Dle potřeby opora o AAK.

Podle pokynů uplatňovat v pohybovém
režimu korektivní cvičení v souvislosti s
vlastním zdravotním oslabením.
Rozvíjet základní pohybové dovednosti
podle svých možností a schopností.
Využívat osvojené pohybové dovednosti
při hrách a soutěžích.
Rozumět základním termínům tělocvičné
terminologie a reagovat na pokyny k
provádění vlastní pohybové činnosti.

Některé základy gymnastických cvičení bez
nářadí i s nářadím podle individuálních
předpokladů.
Průpravná cvičení.

Rytmická a kondiční cvičení.
Vyjádření rytmu pohybem, jednoduché tanečky.
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Psychohygiena – získání dovedností pro
pozitivní naladění mysli a dobrý vztah
k sobě samému a pro zvládání stresových
situací (uvolnění – relaxace).
Poznávací schopnosti – vzájemné
poznávání se ve skupině/třídě.
Mezilidské vztahy – péče o dobré vztahy;
chování podporující dobré vztahy, respekt,
podpora, pomoc; vztahy a naše třída.
Komunikace – řeč těla, řeč zvuků a slov,
řeč předmětů a prostředí vytvářeného
člověkem; cvičení pozorování; dovednosti
pro sdělování verbální i neverbální
komunikace v různých situacích.
Spolupráce a soutěživost – rozvoj
sociálních dovedností pro spolupráci (jasná a
respektující komunikace, řešení konfliktů,
podřízení se).
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti – dovednosti pro řešení
problémů a rozhodování z hlediska různých
typů problémů – mezilidské vztahy.
Hodnoty, postoje, praktická etika –
vytváření povědomí o kvalitách typu
odpovědnost, spolehlivost, spravedlivost,
respektování.
OSV:
Rozvoj schopnosti poznávání – cvičení
smyslového vnímání, pozornosti,
soustředění, cvičení dovedností
zapamatování.
Sebepoznání a sebepojetí – porozumění
sobě samému, získání znalostí o těle.
Seberegulace a sebeorganizace – cvičení
sebeovládání.
OSV:
Rozvoj schopnosti poznávání – cvičení
smyslového vnímání, pozornosti,

Podpora spontánních aktivit na
koberci (pivotování, přetáčení).
Cvičení na Fit Ballu.
Zapojování do hodnocení
spolužáků.

S asistencí rytmická cvičení
s končetinami.

Základy některých činností z atletiky dle
individuálních schopností.
Průpravné atletické činnosti.

Základy některých sportovních her s míčem či
jiným herním náčiním dle individuálních
schopností.
Průpravné hry.
Hry s upravenými pravidly.
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soustředění, cvičení dovedností
zapamatování.
Sebepoznání a sebepojetí – porozumění
sobě samému, získání znalostí o těle.
Seberegulace a sebeorganizace – cvičení
sebeovládání.
Poznávací schopnosti – vzájemné
poznávání se ve skupině/třídě.
Mezilidské vztahy – péče o dobré vztahy;
chování podporující dobré vztahy, respekt,
podpora, pomoc; vztahy a naše třída.
Komunikace – řeč těla, řeč zvuků a slov,
řeč předmětů a prostředí vytvářeného
člověkem; cvičení pozorování; dovednosti
pro sdělování verbální i neverbální
komunikace v různých situacích.
OSV:
Rozvoj schopnosti poznávání – cvičení
smyslového vnímání, pozornosti,
soustředění, cvičení dovedností
zapamatování.
Sebepoznání a sebepojetí – porozumění
sobě samému, získání znalostí o těle.
Seberegulace a sebeorganizace – cvičení
sebeovládání.
EV:
Lidské aktivity a problémy životního
prostředí – ochrana přírody a kulturních
památek (ochrana přírody při masových
sportovních akcích).
OSV:
Rozvoj schopnosti poznávání – cvičení
smyslového vnímání, pozornosti,
soustředění, cvičení dovedností
zapamatování.
Sebepoznání a sebepojetí – porozumění
sobě samému, získání znalostí o těle.
Seberegulace a sebeorganizace – cvičení
sebeovládání.

Aktivity ve dvojicích – pohyb
s vozíkem k danému cíli,
vyhýbání překážek, hody s lehce
uchopitelným náčiním.
Zapojování do hodnocení
spolužáků.

Aktivity s míčem či jiným lehce
uchopitelným náčiním - hody na
cíl, ve dvojicích, v kruhu.
Vykonávání funkce pomocného
rozhodčího, práce s kartami

Psychohygiena – získání dovedností pro
pozitivní naladění mysli a dobrý vztah
k sobě samému a pro zvládání stresových
situací.
Poznávací schopnosti – vzájemné
poznávání se ve skupině/třídě.
Mezilidské vztahy – péče o dobré vztahy;
chování podporující dobré vztahy, respekt,
podpora, pomoc; vztahy a naše třída.
Komunikace – řeč těla, řeč zvuků a slov,
řeč předmětů a prostředí vytvářeného
člověkem; cvičení pozorování; dovednosti
pro sdělování verbální i neverbální
komunikace v různých situacích.
Spolupráce a soutěživost – rozvoj
sociálních dovedností pro spolupráci (jasná a
respektující komunikace, řešení konfliktů,
podřízení se).
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti – dovednosti pro řešení
problémů a rozhodování z hlediska různých
typů problémů – mezilidské vztahy.
Hodnoty, postoje, praktická etika –
vytváření povědomí o kvalitách typu
odpovědnost, spolehlivost, spravedlivost,
respektování.
EV:
Ekosystémy – les, pole, vodní zdroje, lidské
sídlo.
Lidské aktivity a problémy životního
prostředí – ochrana přírody a kulturních
památek (ochrana přírody při masových
sportovních akcích).
Vztah člověka k prostředí – naše obec,
prostředí a zdraví.
EV:
Vztah člověka k prostředí – naše obec,
prostředí a zdraví.

Turistika a pobyt v přírodě.
Chování v přírodě.
Ochrana přírody.

Pobyt v zimní přírodě.
Hry na sněhu.
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Dle možností využívání sáněk.

Bezpečnost při pohybových aktivitách na sněhu.

Lidské aktivity a problémy životního
prostředí – ochrana přírody a kulturních
památek (ochrana přírody při masových
sportovních akcích).
OSV:
Rozvoj schopnosti poznávání – cvičení
smyslového vnímání, pozornosti,
soustředění, cvičení dovedností
zapamatování.
Sebepoznání a sebepojetí – porozumění
sobě samému, získání znalostí o těle.
Poznávací schopnosti – vzájemné
poznávání se ve skupině/třídě.
Mezilidské vztahy – péče o dobré vztahy;
chování podporující dobré vztahy, respekt,
podpora, pomoc; vztahy a naše
skupina/třída.
Komunikace – řeč těla, řeč zvuků a slov,
řeč předmětů a prostředí vytvářeného
člověkem; cvičení pozorování; dovednosti
pro sdělování verbální i neverbální
komunikace v různých situacích.
Spolupráce a soutěživost – rozvoj
sociálních dovedností pro spolupráci (jasná a
respektující komunikace, řešení konfliktů,
podřízení se).

Další pohybové činnosti podle podmínek školy,
zájmu a možností žáků.
ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ
UČENÍ
Rozvíjet základní pohybové dovednosti
podle svých možností a schopností.

Organizace při TV - základní organizační
činnosti.

Využívat osvojené pohybové dovednosti
při hrách a soutěžích.
Komunikace při TV - smluvené povely a signály.
Rozumět základním termínům tělocvičné
terminologie a reagovat na pokyny k
provádění vlastní pohybové činnosti.
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OSV:
Komunikace – řeč těla, řeč zvuků a slov,
řeč předmětů a prostředí vytvářeného
člověkem; cvičení pozorování; dovednosti
pro sdělování verbální i neverbální
komunikace v různých situacích.
OSV:
Komunikace – řeč těla, řeč zvuků a slov,
řeč předmětů a prostředí vytvářeného
člověkem; cvičení pozorování; dovednosti

Dle potřeby opora o AAK.

Pravidla zjednodušených osvojovaných
pohybových činností a her.
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pro sdělování verbální i neverbální
komunikace v různých situacích.
Rozvoj schopnosti poznávání – cvičení
smyslového vnímání, pozornosti,
soustředění, cvičení dovedností
zapamatování.
Seberegulace a sebeorganizace – cvičení
sebeovládání.
OSV:
Rozvoj schopnosti poznávání – cvičení
smyslového vnímání, pozornosti,
soustředění, cvičení dovedností
zapamatování.
Sebepoznání a sebepojetí – porozumění
sobě samému, získání znalostí o těle.
Seberegulace a sebeorganizace – cvičení
sebeovládání.
Poznávací schopnosti – vzájemné
poznávání se ve skupině/třídě.
Mezilidské vztahy – péče o dobré vztahy;
chování podporující dobré vztahy, respekt,
podpora, pomoc; vztahy a naše třída.
Komunikace – řeč těla, řeč zvuků a slov,
řeč předmětů a prostředí vytvářeného
člověkem; cvičení pozorování; dovednosti
pro sdělování verbální i neverbální
komunikace v různých situacích.
Spolupráce a soutěživost – rozvoj
sociálních dovedností pro spolupráci (jasná a
respektující komunikace, řešení konfliktů,
podřízení se).
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti – dovednosti pro řešení
problémů a rozhodování z hlediska různých
typů problémů – mezilidské vztahy.
Hodnoty, postoje, praktická etika –
vytváření povědomí o kvalitách typu
odpovědnost, spolehlivost, spravedlivost,
respektování.

Zásady sportovního jednání a chování - fair play.
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OSV:
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti – dovednosti pro řešení
problémů a rozhodování z hlediska různých
typů problémů – mezilidské vztahy.
Hodnoty, postoje, praktická etika –
vytváření povědomí o kvalitách typu
odpovědnost, spolehlivost, spravedlivost,
respektování.

TĚLESNÁ VÝCHOVA
7. - 10. ročník
Výstup z RVP (žák by měl)
ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ
Cíleně se připravit na pohybovou činnost a
její ukončení.

Téma učiva
Příprava organismu před pohybovou činností.
Uklidnění po zátěži, protahovací a dechová
cvičení.

Usilovat o zlepšení a udržení úrovně
pohybových schopností a zdokonalování
základních lokomocí a pohybových
dovedností.

Rozvoj rychlostních, vytrvalostních, silových a
koordinačních schopností.

Využívat základní kompenzační a
relaxační techniky.

Prevence a korekce svalových dysbalancí.

Zvyšování kondice.

Průpravná, koordinační, kompenzační
(uvolňovací, protahovací, posilovací), relaxační,
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Přesahy a vazby (průřezová témata,
mezipředmětové vztahy
OSV:
Rozvoj schopnosti poznávání – cvičení
smyslového vnímání, pozornosti,
soustředění, cvičení dovedností
zapamatování.
Sebepoznání a sebepojetí – porozumění
sobě samému, získání znalostí o těle.
Seberegulace a sebeorganizace – cvičení
sebeovládání, organizace vlastního času.
Psychohygiena – získání dovedností pro
pozitivní naladění mysli a dobrý vztah
k sobě samému a pro zvládání stresových
situací (uvolnění – relaxace).
Mezilidské vztahy – péče o dobré vztahy;
chování podporující dobré vztahy, respekt,
podpora, pomoc; vztahy a naše
skupina/třída.
OSV:
Rozvoj schopnosti poznávání – cvičení
smyslového vnímání, pozornosti,
soustředění, cvičení dovedností
zapamatování.
Sebepoznání a sebepojetí – porozumění
sobě samému, získání znalostí o těle.
Seberegulace a sebeorganizace – cvičení
sebeovládání, organizace vlastního času.
Psychohygiena – získání dovedností pro
pozitivní naladění mysli a dobrý vztah
k sobě samému a pro zvládání stresových
situací (uvolnění – relaxace).
OSV:
Rozvoj schopnosti poznávání – cvičení
smyslového vnímání, pozornosti,

ZŠS I
Metodické poznámky
U žáků se sníženou schopností
pohybu využívání různorodých
aktivit na vozíku (vyhýbání se
překážkám – sám, ve dvojicích),
míčkování, dechových cvičení
s pomůckami, aj.

Spontánní pohyb na koberci
(přetáčení, pivotování),
uchopování cvičebních
pomůcek.
Aktivity na vozíku s lehce
uchopitelným cvičebním
náčiním, aj.

U žáků s omezenou schopností
pohybu využívání facilitačních
poloh (pronační, supinační,
poloha na boku apod.),

dechová, psychomotorická a jiná zdravotně
zaměřená cvičení ke správnému držení těla.
Význam pohybu pro zdraví.

Uplatňovat bezpečné chování v přírodě a
silničním provozu.

Bezpečnost při pohybových činnostech v přírodě
a při pohybu ve městě.
Vhodný oděv a obuv ve specifickém prostředí.

Znát zásady ošetření drobných poranění,
umět požádat o pomoc.

Ošetření drobných poranění.
Umět požádat o pomoc.
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soustředění, cvičení dovedností
zapamatování.
Sebepoznání a sebepojetí – porozumění
sobě samému, získání znalostí o těle.
Seberegulace a sebeorganizace – cvičení
sebeovládání, organizace vlastního času.
Psychohygiena – získání dovedností pro
pozitivní naladění mysli a dobrý vztah
k sobě samému a pro zvládání stresových
situací (uvolnění – relaxace).
Poznávací schopnosti – vzájemné
poznávání se ve skupině/třídě.
Mezilidské vztahy – péče o dobré vztahy;
chování podporující dobré vztahy, respekt,
podpora, pomoc; vztahy a naše
skupina/třída.
Spolupráce a soutěživost – rozvoj
sociálních dovedností pro spolupráci (jasná a
respektující komunikace, řešení konfliktů,
podřízení se).
OSV:
Rozvoj schopnosti poznávání – cvičení
smyslového vnímání, pozornosti,
soustředění, cvičení dovedností
zapamatování
Sebepoznání a sebepojetí – porozumění
sobě samému a druhým.
Poznávací schopnosti – vzájemné
poznávání se ve skupině/třídě.
Mezilidské vztahy – péče o dobré vztahy;
chování podporující dobré vztahy, respekt,
podpora, pomoc; vztahy a naše
skupina/třída.
EV:
Vztah člověka k prostředí – naše obec,
prostředí a zdraví.
OSV:
Sebepoznání a sebepojetí – porozumění
sobě samému, získání znalostí o těle.

uvolňovacích a posilovacích
cvičení s asistencí a
pomůckami, dechových cvičení
s pomůckami.

Práce s kartami.

Hygiena.

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ
POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ
Zvládat v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové
dovednosti a využívat je ve hře, soutěži,
při rekreačních činnostech.

Pohybové hry s různým zaměřením.
Pohybové hry s tradičními i netradičními
pomůckami.

Snažit se o co nejsprávnější provedení
pohybové činnosti.
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Poznávací schopnosti – vzájemné
poznávání se ve skupině/třídě.
Komunikace – řeč těla, řeč zvuků a slov,
řeč předmětů a prostředí vytvářeného
člověkem; cvičení pozorování; dovednosti
pro sdělování verbální i neverbální
komunikace v různých situacích.
Mezilidské vztahy – péče o dobré vztahy;
chování podporující dobré vztahy, respekt,
podpora, pomoc; vztahy a naše
skupina/třída.
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti – dovednosti pro řešení
problémů a rozhodování z hlediska různých
typů problémů.
OSV:
Rozvoj schopnosti poznávání – cvičení
smyslového vnímání, pozornosti,
soustředění, cvičení dovedností
zapamatování.
Sebepoznání a sebepojetí – porozumění
sobě samému, získání znalostí o svém těle.
Seberegulace a sebeorganizace – cvičení
sebeovládání.
Psychohygiena – získání dovedností pro
pozitivní naladění mysli a dobrý vztah
k sobě samému a pro zvládání stresových
situací (uvolnění – relaxace).
Poznávací schopnosti – vzájemné
poznávání se ve skupině/třídě.
Mezilidské vztahy – péče o dobré vztahy;
chování podporující dobré vztahy, respekt,
podpora, pomoc; vztahy a naše třída.
Komunikace – řeč těla, řeč zvuků a slov,
řeč předmětů a prostředí vytvářeného
člověkem; cvičení pozorování; dovednosti
pro sdělování verbální i neverbální
komunikace v různých situacích.

Využívání psychomotorických
her s lehce uchopitelným
cvičebním náčiním ve dvojicích
či skupince.
Dle potřeby opora o AAK.

Některá gymnastická cvičení bez nářadí i
s nářadím podle individuálních předpokladů.

Rytmické a kondiční formy cvičení s hudbou
nebo rytmickým doprovodem.
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Spolupráce a soutěživost – rozvoj
sociálních dovedností pro spolupráci (jasná a
respektující komunikace, řešení konfliktů,
podřízení se).
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti – dovednosti pro řešení
problémů a rozhodování z hlediska různých
typů problémů – mezilidské vztahy.
Hodnoty, postoje, praktická etika –
vytváření povědomí o kvalitách typu
odpovědnost, spolehlivost, spravedlivost,
respektování.
OSV:
Rozvoj schopnosti poznávání – cvičení
smyslového vnímání, pozornosti,
soustředění, cvičení dovedností
zapamatování.
Sebepoznání a sebepojetí – porozumění
sobě samému, získání znalostí o svém těle.
Seberegulace a sebeorganizace – cvičení
sebeovládání.
OSV:
Rozvoj schopnosti poznávání – cvičení
smyslového vnímání, pozornosti,
soustředění, cvičení dovedností
zapamatování.
Sebepoznání a sebepojetí – porozumění
sobě samému, získání znalostí o svém těle.
Seberegulace a sebeorganizace – cvičení
sebeovládání.
Poznávací schopnosti – vzájemné
poznávání se ve skupině/třídě.
Mezilidské vztahy – péče o dobré vztahy;
chování podporující dobré vztahy, respekt,
podpora, pomoc; vztahy a naše třída.
Komunikace – řeč těla, řeč zvuků a slov,
řeč předmětů a prostředí vytvářeného
člověkem; cvičení pozorování; dovednosti

Spontánní aktivity na koberci
(pivotování, přetáčení), cvičení
na Fit Ballu aj.
Zapojování do hodnocení
spolužáků.

S asistencí rytmická cvičení
s končetinami.

Vybrané činnosti z atletiky dle individuálních
schopností.

Sportovní hry s upravenými pravidly.
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pro sdělování verbální i neverbální
komunikace v různých situacích.
OSV:
Rozvoj schopnosti poznávání – cvičení
smyslového vnímání, pozornosti,
soustředění, cvičení dovedností
zapamatování.
Sebepoznání a sebepojetí – porozumění
sobě samému, získání znalostí o svém těle.
Seberegulace a sebeorganizace – cvičení
sebeovládání.
EV:
Lidské aktivity a problémy životního
prostředí – ochrana přírody a kulturních
památek (ochrana přírody při masových
sportovních akcích).
OSV:
Rozvoj schopnosti poznávání – cvičení
smyslového vnímání, pozornosti,
soustředění, cvičení dovedností
zapamatování.
Sebepoznání a sebepojetí – porozumění
sobě samému, získání znalostí o svém těle.
Seberegulace a sebeorganizace – cvičení
sebeovládání.
Psychohygiena – získání dovedností pro
pozitivní naladění mysli a dobrý vztah
k sobě samému a pro zvládání stresových
situací.
Poznávací schopnosti – vzájemné
poznávání se ve skupině/třídě.
Mezilidské vztahy – péče o dobré vztahy;
chování podporující dobré vztahy, respekt,
podpora, pomoc; vztahy a naše třída.
Komunikace – řeč těla, řeč zvuků a slov,
řeč předmětů a prostředí vytvářeného
člověkem; cvičení pozorování; dovednosti
pro sdělování verbální i neverbální
komunikace v různých situacích.

Aktivity ve dvojicích - pohyb
s vozíkem k danému cíli,
vyhýbání překážek, hody lehce
uchopitelným náčiním aj.
Zapojování do hodnocení
spolužáků.

Aktivity s míčem či jiným lehce
uchopitelným náčiním - hody na
cíl, ve dvojicích, v kruhu.
Vykonávání funkce pomocného
rozhodčího, práce s kartami

Turistika a pobyt v přírodě.
Chování v přírodě.
Ochrana přírody.

Pobyt v zimní přírodě.
Pohybové aktivity na sněhu.
Bezpečnost při pohybových aktivitách na sněhu.
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Spolupráce a soutěživost – rozvoj
sociálních dovedností pro spolupráci (jasná a
respektující komunikace, řešení konfliktů,
podřízení se).
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti – dovednosti pro řešení
problémů a rozhodování z hlediska různých
typů problémů – mezilidské vztahy.
Hodnoty, postoje, praktická etika –
vytváření povědomí o kvalitách typu
odpovědnost, spolehlivost, spravedlivost,
respektování.
EV:
Ekosystémy – les, pole, vodní zdroje, lidské
sídlo.
Lidské aktivity a problémy životního
prostředí – ochrana přírody a kulturních
památek (ochrana přírody při masových
sportovních akcích).
Vztah člověka k prostředí – naše obec,
prostředí a zdraví.
EV:
Vztah člověka k prostředí – naše obec,
prostředí a zdraví.
Lidské aktivity a problémy životního
prostředí – ochrana přírody a kulturních
památek (ochrana přírody při masových
sportovních akcích).
OSV:
Rozvoj schopnosti poznávání – cvičení
smyslového vnímání, pozornosti,
soustředění, cvičení dovedností
zapamatování.
Sebepoznání a sebepojetí – porozumění
sobě samému, získání znalostí o svém těle.
Poznávací schopnosti – vzájemné
poznávání se ve skupině/třídě.
Mezilidské vztahy – péče o dobré vztahy;
chování podporující dobré vztahy, respekt,

Dle možností využití sáněk.

podpora, pomoc; vztahy a naše
skupina/třída.
Komunikace – řeč těla, řeč zvuků a slov,
řeč předmětů a prostředí vytvářeného
člověkem; cvičení pozorování; dovednosti
pro sdělování verbální i neverbální
komunikace v různých situacích.
Spolupráce a soutěživost – rozvoj
sociálních dovedností pro spolupráci (jasná a
respektující komunikace, řešení konfliktů,
podřízení se).
Další pohybové činnosti podle podmínek školy,
zájmu a možností žáků.
ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ
UČENÍ
Dodržovat dohodnutou spolupráci v
družstvu při kolektivních hrách.

Komunikace v TV - smluvené povely, signály,
gesta.

Sledovat určené prvky pohybové činnosti a
výkony.

Vzájemná komunikace při osvojovaných
pohybových činnostech.
Pravidla osvojovaných pohybových činností,
základní pravidla her.
Orientace v základní odborné terminologii.
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OSV:
Komunikace – řeč těla, řeč zvuků a slov,
řeč předmětů a prostředí vytvářeného
člověkem; cvičení pozorování; dovednosti
pro sdělování verbální i neverbální
komunikace v různých situacích.
Poznávací schopnosti – vzájemné
poznávání se ve skupině/třídě.
Mezilidské vztahy – péče o dobré vztahy;
chování podporující dobré vztahy, respekt,
podpora, pomoc; vztahy a naše
skupina/třída.
Spolupráce a soutěživost – rozvoj
sociálních dovedností pro spolupráci (jasná a
respektující komunikace, řešení konfliktů,
podřízení se).
Rozvoj schopnosti poznávání – cvičení
smyslového vnímání, pozornosti,
soustředění, cvičení dovedností
zapamatování.
Seberegulace a sebeorganizace – cvičení
sebeovládání.
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti – dovednosti pro řešení
problémů a rozhodování z hlediska různých
typů problémů – mezilidské vztahy.

Dle potřeby opora o AAK.

Hodnoty, postoje, praktická etika –
vytváření povědomí o kvalitách typu
odpovědnost, spolehlivost, spravedlivost,
respektování.
Významné sportovní soutěže.

196

5.13

Pracovní činnosti

VZDĚLÁVACÍ OBLAST
Člověk a svět práce
CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU
Předmět Pracovní činnosti se zaměřuje na získání souboru vědomostí, základních pracovních
návyků, rozvíjení manuální zručnosti a motorických dovedností žáků a tím přispívá k jejich
co nejsamostatnějšímu zapojení do každodenního života a umožňuje jim přípravu na
vykonávání jednoduchých pracovních činností.
OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU
V rámci předmětu rozvíjíme u žáků porozumění zadaným jednoduchým pracovním
postupům, vedeme je k dodržování hygienických a bezpečnostních pravidel při práci,
přispíváme k jejich psychomotorickému rozvoji a rozvoji vyjadřovacích schopností,
zaměřujeme se na zvládnutí úkonů souvisejících se sebeobsluhou, zacházení s předměty denní
potřeby a s vhodně zvolenými nástroji a drobným nářadím. Učíme žáky překonávat případné
obtíže a dokončovat pracovní úkoly. Žáky seznamujeme s různými materiály, s funkcí a
užíváním vhodných pomůcek a pracovních nástrojů. V neposlední řadě seznamujeme žáky s
pracovními činnostmi, které napomáhají k efektivnímu využití volného času. Žáky učíme
pracovat samostatně i v kolektivu, vážit si práce své i druhých, přebírat odpovědnost za své i
společné výsledky práce.
Obsah vzdělávací oblasti je rozdělen na tematické okruhy: Sebeobsluha; Práce s drobným
materiálem; Práce montážní a demontážní; Pěstitelské práce; Práce v domácnosti; Práce s
technickými materiály.
Vzdělávací oblast je realizována v průběhu celého základního vzdělávání od 1. do 10.
ročníku. Předmět Pracovní činnosti je vyučován v 1. – 3. ročníku 3 hodiny týdně, v 4. – 5.
ročníku 4 hodiny týdně, v 6. ročníku 5 hodin týdně a v 7. – 10. ročníku 6 hodin týdně.
Pro výuku využíváme kmenovou třídu, cvičný byt a kuchyňku, pracovní dílnu a školní
zahradu.
ZPŮSOB HODNOCENÍ ŽÁKŮ
Hodnocení je slovní formou, pozitivně je oceňována zejména snaha, aktivita, ochota ke
spolupráci a celkový přístup žáka k práci. Při hodnocení jsou zohledňovány individuální
možnosti, schopnosti a pokroky žáka.
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY
Pracovní činnosti souvisí s dalšími předměty, učivo se vzájemně prolíná: Čtení (čtení
pracovních postupů, zadání), Tělesná výchova a Výtvarná výchova (rozvoj jemné a hrubé
motoriky, motorické koordinace, zručnosti), Komunikace (chápání pokynů, vzájemná
komunikace a spolupráce při společných úkolech), Prvouka a Přírodověda (vnímání okolního
světa, práce na školní zahradě, péče o zvířata), Výchova ke zdraví (sebeobslužné a hygienické
návyky, praktické dodržování zásad bezpečnosti).
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA
Do předmětu Výtvarná výchova jsou začleněny tematické okruhy Osobnostní a sociální
výchovy (OSV), Multikulturní výchovy (MV) i Environmentální výchovy (EV).
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VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE
Kompetence k učení
Učitel:




trvá na dokončení započaté práce
zařazuje motivující činnosti k postupnému zdokonalování dovedností
dbá na správné držení pracovních nástrojů a nářadí

Žák podle svých individuálních možností a schopností:




uplatňuje získané zkušenosti v praktických situacích
nenechá se odradit nezdarem, dokončí započatou práci
správně používá učební pomůcky a pracovní nástroje

Kompetence k řešení problémů
Učitel:




vede žáky k řešení problémových úloh z praktického života
ukazuje žákům, jak rozpoznat problémovou situaci, zodpovědně přistupovat k jejímu
řešení a zdůvodňovat výběr svého řešení
žáky pozitivně motivuje, zvyšuje sebedůvěru kladným hodnocením

Žák podle svých individuálních možností a schopností:




překonává neúspěch, snaží se vyřešit problémy spojené se zadaným úkolem
vždy vytrvá v práci
promýšlí pracovní postupy při plnění zadaných úkolů

Kompetence komunikativní
Učitel:




podporuje komunikaci a spolupráci mezi spolužáky zadáváním společných úkolů
vede žáky k popisu pracovních postupů
rozšiřuje slovní zásobu žáků v oblasti pracovních nástrojů, nářadí a pomůcek

Žák podle svých individuálních možností a schopností:




srozumitelně se vyjadřuje, komunikuje se spolužáky, domlouvá se na postupu
dokáže požádat pedagoga či spolužáka o radu či o pomoc
rozumí danému zadání, učí se popsat postup práce, rozšiřuje si slovní zásobu

Kompetence sociální a personální
Učitel:




vede žáky ke společné práci, při které se učí žáci spolupracovat a respektovat nápady
druhých
směřuje žáky k vytváření pravidel práce v týmu a poznání, že svými pracovními
činnostmi ovlivňují kvalitu společné práce
vede žáky k respektování společně dohodnutých pravidel chování
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Žák podle svých individuálních možností a schopností:





učí se spolupráci a vzájemné pomoci
respektuje dohodnutá pravidla práce v kolektivu
svou pracovní činností pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
respektuje názory spolužáků, učí se přijímat kritiku

Kompetence občanské
Učitel:




nabádá ke vzájemné pomoci druhým
vyzdvihuje pozitivní příklady správného jednání
důsledně dodržuje zásady chování a pravidel soužití daných řádem školy, dodržuje
mravní hodnoty a slušné jednání

Žák podle svých individuálních možností a schopností:





hodnotí svoji práci i práci ostatních
je ohleduplný, pomáhá druhým a respektuje odlišnosti jiných
dodržuje pravidla bezpečnosti a předchází úrazům
dodržuje pravidla školního řádu a nese zodpovědnost za své chování

Kompetence pracovní
Učitel:







vytváří u žáků pozitivní vztah k práci a vede je k odpovědnosti za kvalitu výsledků
práce
učí žáky zvládat základní pracovní dovednosti a pracovat podle naučených pracovních
postupů
buduje pozitivní vztah žáků k manuálním činnostem
cvičí žáky v pracovní výdrži, koncentraci na pracovní výkon a jeho dokončení
vede žáky k dodržování pravidel hygieny a bezpečnosti práce a k ochraně životního
prostředí při práci
vede žáky ke správným způsobům užití materiálu a pracovních nástrojů

Žák podle svých individuálních možností a schopností:







učí se zvládat základní pracovní dovednosti
dodržuje dané pracovní postupy
soustředí se na pracovní výkon a je schopen vytrvat při jeho plnění až ke zdárnému
dokončení úkolu
správně a zodpovědně zachází s pracovními pomůckami a nástroji
zvládá dle svých možností sebeobslužné činnosti
dodržuje pravidla hygieny a bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí
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PRACOVNÍ ČINNOSTI
1. – 3. ročník
Výstup z RVP (žák by měl)
SEBEOBSLUHA
Zvládnout základní hygienické návyky a
sebeobslužné činnosti.
Zvládnout oblékání a svlékání oděvu,
skládání a uložení oděvu, obouvání.
Udržovat pořádek ve svých věcech i ve
svém okolí.
PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM
Třídit různé druhy drobného materiálu
podle velikosti, tvaru, barev.

Přesahy a vazby (průřezová témata,
mezipředmětové vztahy)
OSV:
Sebepoznání a sebepojetí – moje tělo.

Téma učiva
Osobní hygiena.
Stolování.
Svlékání a oblékání.
Obouvání.
Skládání oděvu.
Praní oděvu.
Čištění obuvi.
Ukládání oděvu a obuvi.
Třídění různých druhů drobného materiálu
(přírodniny, korálky, hračky, papír, textil, drát,
folie apod.) podle velikosti, tvaru, barvy.

Zvládat základní manuální dovednosti při
práci s jednoduchými materiály a
pomůckami.

Pracovní pomůcky a nástroje a jejich funkce.

Vytvářet jednoduchými postupy různé
předměty z tradičních i netradičních
materiálů.

Jednoduché pracovní postupy – manipulace
s drobným materiálem (např. přesýpání,
překládání, skládání, navíjení, sbírání, nalepování,
navlékání, splétání, tvarování, stříhání, mačkání,
trhání, nácvik uzlu, kličky, sestavování tvarů…).
Základní pracovní postupy dle slovní instrukce (s
vizuální oporou; popř. bez vizuální opory).

Pracovat podle slovního návodu.

PRÁCE MONTÁŽNÍ A DEMONTÁŽNÍ
Zvládat elementární dovednosti a činnosti
při práci se stavebnicemi.

Stavění z kostek, skládání kostek do krabice.
Skládání různých druhů stavebnic dle vlastní
fantazie i dle předlohy.
Rozkládání stavebnic, úklid do krabic.
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OSV:
Rozvoj schopností poznávání – cvičení
dovedností zapamatování.
OSV:
Rozvoj schopností poznávání – cvičení
dovedností zapamatování.
OSV:
Rozvoj schopností poznávání – cvičení
smyslového vnímání, pozornosti a
soustředění, cvičení dovedností
zapamatování.
OSV:
Rozvoj schopností poznávání – cvičení
smyslového vnímání, pozornosti a
soustředění, cvičení dovedností
zapamatování.

OSV:
Rozvoj schopností poznávání – cvičení
smyslového vnímání, pozornosti a
soustředění, cvičení dovedností
zapamatování.
OSV:
Spolupráce a soutěživost – rozvoj
dovedností pro spolupráci.

ZŠS I
Metodické poznámky

PĚSTITELSKÉ PRÁCE
Provádět pozorování přírody
v jednotlivých ročních obdobích.
Pečovat o nenáročné rostliny v bytě i na
zahradě.
Používat lehké zahradní náčiní.
PRÁCE V DOMÁCNOSTI
Upravit stůl pro jednoduché stolování.
Připravit jednoduchý pokrm.
Chovat se vhodně při stolování.

Orientovat se v základním vybavení
kuchyně.
Zvládat drobné úklidové práce.

Příroda v jednotlivých ročních obdobích.

EV:
Ekosystémy – les, pole, vodní zdroje.

Péče o rostliny v bytě a na zahradě (zalévání,
hnojení, kypření, omývání listů).

EV:
Základní podmínky života – voda; půda.

Pozorování klíčení semen (řeřicha, hrách, osení).
Názvy a použití zahradního náčiní (sázení,
kypření, okopávání, hrabání).
Jednoduchá úprava stolu.
Výběr a nákup potravin pro přípravu
jednoduchého pokrmu.
Příprava jednoduchého pokrmu.
Pravidla slušného chování při stolování.

Základní vybavení kuchyně.
Drobné úklidové práce (vynášení odpadků, utírání
prachu, mytí nádobí, mytí podlahy, vysávání).
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OSV:
Komunikace – řeč předmětů a prostředí
vytvářeného člověkem; komunikace
v různých situacích.
MV:
Lidské vztahy – uplatňování principu
slušného chování.

PRACOVNÍ ČINNOSTI
4. – 6. ročník
Výstup z RVP (žák by měl)
SEBEOBSLUHA
Pečovat o své tělo, svůj zevnějšek i své
osobní věci.
Zvládat běžnou údržbu oděvu i obuvi.
Dodržovat zásady účelného oblékání.
PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM
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.

Přesahy a vazby (průřezová témata,
mezipředmětové vztahy)
OSV:
Sebepoznání a sebepojetí – moje tělo.

Téma učiva
Osobní hygiena.
Péče o osobní věci, uklízení a ukládání osobních
věcí.
Údržba oděvu.
Údržba obuvi.
Zapínání (zavazování) obuvi.
Svlékání a oblékání.
Péče o zevnějšek, zásady účelného a vkusného
oblékání.
Tvorba výrobků z drobných materiálů
jednoduchými pracovními postupy dle předlohy
(např. přesýpání, překládání, skládání, navíjení,
sbírání, nalepování, navlékání, splétání, stříhání,
mačkání, trhání, nácvik uzlu, kličky, sestavování
tvarů…).
Tvořivé činnosti s užitím jednoduchých technik
zpracování vybraných materiálů dle lidových
zvyků, tradic, řemesel.
Pracovní pomůcky a nástroje, funkce a využití
vzhledem k použitému materiálu.
Pořádek na pracovním místě.
Čisticí prostředky.

OSV:
Rozvoj schopností poznávání – cvičení
dovedností zapamatování.
OSV:
Rozvoj schopností poznávání – cvičení
dovedností zapamatování.
OSV:
Rozvoj schopností poznávání – cvičení
smyslového vnímání, pozornosti a
soustředění, cvičení dovedností
zapamatování.

EV:
Lidské aktivity a problémy životního
prostředí – odpady a hospodaření s odpady.

Zásady hygieny a bezpečnosti práce.
PRÁCE MONTÁŽNÍ A DEMONTÁŽNÍ
Provádět při práci se stavebnicemi
jednoduchou montáž a demontáž.
Pracovat podle slovního návodu, předlohy.

Práce se stavebnicemi (plošnými, prostorovými),
montáž a demontáž.
Sestavování jednoduchých modelů podle
předlohy.
Sestavování jednoduchých modelů podle slovního
návodu.
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OSV:
Spolupráce a soutěživost – rozvoj
dovedností pro spolupráci.
OSV:
Spolupráce a soutěživost – rozvoj
dovedností pro spolupráci.

ZŠS I
Metodické poznámky

Spojovat a rozpojovat různé jednoduché
předměty.
Udržovat pořádek na pracovním místě;
dodržovat zásady hygieny a bezpečnosti
práce.

Montáž a demontáž jednoduchých předmětů.
Pořádek na pracovním místě, čisticí prostředky.

EV:
Lidské aktivity a problémy životního
prostředí – odpady a hospodaření s odpady.

Zásady hygieny a bezpečnosti práce.
PĚSTITELSKÉ PRÁCE
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 léčivkách i jedovatých rostlinách.
Dodržovat zásady hygieny a bezpečnosti
práce při práci s rostlinami na zahradě.

Základní podmínky pro pěstování rostlin (voda,
světlo, teplo, vzduch, půda).
Půda a její zpracování.
Příprava půdy před a při setí – rytí, hrabání, setí
do řádků, kolíkování.
Výživa rostlin.
Pěstování pokojových rostlin (zalévání, vymývání
misek, hnojení, odstraňování odumřelých částí
rostlin, kypření půdy, omývání listů).
Pěstování rostlin na zahradě (okrasné rostliny,
koření, léčivky, ovoce, zelenina).
Zahradnické pomůcky, nástroje a náčiní a jejich
využití.
Léčivky.
Jedovaté rostliny.
Zásady hygieny a bezpečné práce s rostlinami.
Ochranné pomůcky.

EV:
Základní podmínky života – voda; půda.
Lidské aktivity a problémy životního
prostředí – ekologické zemědělství.

EV:
Ekosystémy – pole (způsoby hospodaření).
Lidské aktivity a problémy životního
prostředí – ekologické zemědělství.

Základní vybavení kuchyně.
Skladování potravin.

OSV:
Rozvoj schopností poznávání – cvičení
dovednosti zapamatování.
OSV:
Rozvoj schopností poznávání – cvičení
dovednosti zapamatování.

Připravit jednoduché pohoštění.

Příprava jednoduchého pohoštění (krájení a
mazání pečiva, příprava jednoduché pomazánky,
čištění a krájení zeleniny, příprava čaje).

OSV:
Rozvoj schopností poznávání – cvičení
dovednosti zapamatování.

Uplatňovat zásady správné výživy.

Zásady správné výživy.

PRÁCE V DOMÁCNOSTI
Znát základní vybavení kuchyně.
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Dodržovat pravidla správného stolování a
společenského chování při stolování.

Pravidla správného stolování, úprava stolu.

Pravidla slušného chování při stolování.
Zvládat práci s jednoduchými
kuchyňskými nástroji.

Práce s drobným kuchyňským náčiním.
Bezpečnost při zacházení s kuchyňskými nástroji.

Vědět, jakým způsobem udržovat pořádek
v bytě, ve třídě.

Drobné úklidové práce (utírání prachu, vysávání,
mytí nádobí, podlahy).

Udržovat pořádek a čistotu pracovních
ploch, dodržovat základy hygieny a
bezpečnosti práce v domácnosti.

Zásady hygieny a bezpečnosti práce
v domácnosti.
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OSV:
Komunikace – řeč předmětů a prostředí
vytvářeného člověkem; komunikace
v různých situacích.
MV:
Lidské vztahy – uplatňování principu
slušného chování.
OSV:
Rozvoj schopností poznávání – cvičení
dovednosti zapamatování.
OSV:
Rozvoj schopností poznávání – cvičení
dovednosti zapamatování.

PRACOVNÍ ČINNOSTI
7. – 10. ročník
Výstup z RVP (žák by měl)
PRÁCE S TECHNICKÝMI
MATERIÁLY
Rozlišovat různé druhy materiálů.
Získat základní vědomosti o materiálech,
nástrojích a pracovních postupech.

Téma učiva
Druhy materiálů (dřevo, kov, plasty, sklo, papír).

Orientovat se v jednoduchých pracovních
postupech a návodech.

Vlastnosti a zpracování materiálů.
Pracovní nástroje.
Základní pracovní postupy.
Práce s různým materiálem podle podmínek a
vybavení školy.
Užití materiálů v praxi.
Jednoduché pracovní operace a postupy.
Základní dovednosti ručních prací.

Vybrat a správně používat vhodné
pracovní nástroje a pomůcky.

Pracovní pomůcky, nářadí, nástroje pro ruční
opracování – nácvik správného použití.

Dodržovat obecné zásady bezpečnosti a
hygieny při práci i zásady bezpečnosti a
ochrany při práci s nástroji a nářadím.
PRÁCE MONTÁŽNÍ A DEMONTÁŽNÍ
Sestavit podle návodu, plánu jednoduchý
model.
Zvládnout jednoduchou montáž a
demontáž při práci se stavebnicemi.
Provádět údržbu jednoduchých předmětů.

Bezpečnost a hygiena při práci, ochrana zdraví
(ochranné pomůcky).
Správná manipulace s nástroji a nářadím.

Zvolit vhodný pracovní postup v souladu
s druhem zpracovávaného materiálu.

Dodržovat zásady bezpečnosti a hygieny
práce a bezpečnostní předpisy.
PĚSTITELSKÉ PRÁCE
Volit vhodné pracovní postupy při
pěstování vybraných rostlin.
Pěstovat a ošetřovat květiny v interiéru a
využívat je k výzdobě.

Přesahy a vazby (průřezová témata,
mezipředmětové vztahy)
EV:
Lidské aktivity a problémy životního
prostředí – průmysl a životní prostředí
OSV:
Rozvoj schopností poznávání – cvičení
dovednosti zapamatování.
EV:
Lidské aktivity a problémy životního
prostředí – průmysl a životní prostředí
OSV:
Rozvoj schopností poznávání – cvičení
dovednosti zapamatování.
OSV:
Rozvoj schopností poznávání – cvičení
dovednosti zapamatování.
EV:
Vztah člověka k prostředí – prostředí a
zdraví (možnosti a způsoby ochrany zdraví)

Sestavování modelů, stavebnic.
Práce s návodem, předlohou.
Montáž a demontáž stavebnic.
Běžná údržba předmětů ze dřeva, skla, plastu,
kovu.
Bezpečnost a hygiena práce.
Bezpečnostní předpisy.
Základní podmínky pro pěstování, základní
zpracování půdy, výživa rostlin.
Okrasné a pokojové rostliny.
Pěstování vybraných okrasných dřevin a květin.
Využití květin v exteriéru a interiéru.
Aranžování a jednoduchá vazba květin.
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EV:
Základní podmínky života – voda; půda.

ZŠS I
Metodické poznámky

Znát hlavní zásady pěstování zeleniny.

Používat vhodné pracovní pomůcky při
práci 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.
PRÁCE V DOMÁCNOSTI
Zvládat jednoduché pracovní postupy při
základních činnostech v domácnosti.
Používat 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.

Zelenina, osivo, sadba, výpěstky.
Podmínky a zásady pěstování.
Pěstování vybraných druhů zeleniny.
Skladování a konzervování.
Správné používání zahradního nářadí (motyka,
hrábě, lopata, rýč, nůžky…).
Údržba zahradního nářadí.
Druhy ovoce.
Způsob pěstování drobného ovoce.
Skladování a konzervování.
Léčivé rostliny, koření.
Rostliny a zdraví člověka.
Léčivé účinky rostlin.
Jedovaté rostliny.
Alergie.
Chov zvířat v domácnosti.
Podmínky, hygiena a bezpečnost chovu zvířat.
Bezpečný kontakt se zvířaty.
Hygiena a bezpečnost práce na zahradě.
Bezpečné zacházení se zahradním náčiním.
Ochranné pomůcky.
Údržba a úklid v domácnosti.
Bezpečnost při styku s čisticími prostředky.
Postupy při údržbě oděvů.
Úklidové prostředky, postupy.
Prací a čisticí prostředky a zacházení s nimi.
Základní vybavení kuchyně.
Udržování pořádku a čistoty v kuchyni.
Příprava pokrmů za studena.
Základní způsoby tepelné úpravy pokrmů.
Zásady zdravé výživy.
Úprava stolu a stolování.
Prostírání při slavnostních příležitostech.

206

EV:
Ekosystémy – pole (způsoby hospodaření).

EV:
Ekosystémy – pole (způsoby hospodaření).
OSV:
Rozvoj schopností poznávání – cvičení
dovednosti zapamatování.
EV:
Vztah člověka k prostředí – prostředí a
zdraví.

OSV:
Rozvoj schopností poznávání – cvičení
dovednosti zapamatování.
OSV:
Rozvoj schopností poznávání – cvičení
dovednosti zapamatování.

EV:
Lidské aktivity a problémy životního
prostředí – odpady a hospodaření s odpady.

OSV:
Komunikace – řeč předmětů a prostředí
vytvářeného člověkem; komunikace
v různých situacích.

Zásady slušného chování u stolu.
Dodržovat základní hygienická a
bezpečnostní pravidla a předpisy při
zacházení s elektrospotřebiči a
používanými prostředky.

MV:
Lidské vztahy – uplatňování principu
slušného chování.

Bezpečnost a hygiena v domácnosti.
Elektrické spotřebiče, funkce a užití, ovládání,
ochrana a údržba, bezpečnost provozu.
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
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6.

UČEBNÍ PLÁN ZŠS DÍL II

6.1

Tabulace učebního plánu

ZŠ Otrokovice, Komenského

UČEBNÍ PLÁN ZŠS DÍL II
Časová dotace ve stupni a ročníku

Vzdělávací oblast

Člověk a komunikace
Člověk a jeho svět
Umění a kultura

Člověk a zdraví
Člověk a svět práce

Vyučovací předmět

Zkratka
CELKEM
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Rozumová výchova

RV

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

30

Řečová výchova

ŘV

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

20

Smyslová výchova

SV

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

40

Hudební výchova

HV

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

10

Výtvarná výchova

VV

1+1

1+1

1+1

1+1

1+1

1+1

1+1

1+1

1+1

1+1

20

Pohybová výchova
Zdravotní tělesná
výchova
Pracovní výchova

POV

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

20

ZTV

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

40

PV

2+1

2+1

2+1

2+1

2+1

2+1

2+1

2+1

2+1

2+1

30

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

210

Celková povinná časová dotace
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6.2

Poznámky k učebnímu plánu

Celková povinná časová dotace je stanovena pro vzdělávání žáků s těžkým mentálním
postižením a souběžným postižením více vadami v 1. až 10. ročníku ZŠS na 210 hodin.
Vzdělávací obsah je rozdělen do pěti vzdělávacích oblastí. Jednotlivé vzdělávací oblasti jsou
tvořeny jedním nebo více obsahově blízkými vyučovacími předměty, které lze spojovat a
vyučovat v blocích.
Disponibilní časová dotace (označena jako +) byla využita k posílení vyučovacích předmětů
Výtvarná výchova a Pracovní výchova.
Rozumovou výchovu vyučujeme v 1. až 10. ročníku po 3 hodinách týdně. Výuka probíhá
v blocích s dalšími předměty nebo jako samostatná vyučovací hodina.
Řečovou výchovu vyučujeme v 1. až 10. ročníku po 2 hodinách týdně. Výuka probíhá v blocích
s dalšími předměty nebo jako samostatná vyučovací hodina. Předmět je vyučován v úzké
spolupráci s logopedem školy, nastavovány jsou optimální způsoby komunikace každého žáka.
U žáků, kde je zapotřebí intenzivnější podpora, probíhá pravidelná individuální logopedická
péče.
Smyslová výchova je povinným vyučovacím předmětem. Vyučuje se v 1. – 10. ročníku jako
samostatný předmět 4 hodiny týdně. Výuka probíhá jako samostatná vyučovací hodina nebo
v blocích s dalšími předměty.
Hudební výchova je v 1. – 10. ročníku se vyučuje 1 hodinu týdně. Předmět Hudební výchova
spadá do vzdělávací oblasti Umění a kultura, jehož součástí je také vzdělávací obor Výtvarná
výchova. Vzdělávací obsahy obou vzdělávacích oborů se vzájemně prolínají a doplňují.
Výtvarná výchova je povinným vyučovacím předmětem. Vyučuje se v 1. – 10. ročníku jako
samostatný předmět 2 hodiny týdně, je posílen z disponibilní časové dotace. Předmět Výtvarná
výchova spadá do vzdělávací oblasti Umění a kultura, jehož součástí je vzdělávací obor
Hudební výchova. Vzdělávací obsahy obou vzdělávacích oborů se vzájemně prolínají a
doplňují.
Pohybovou výchovu vyučujeme v 1. až 10. ročníku po 2 hodinách týdně. Je součástí vzdělávací
oblasti Člověk a zdraví stejně jako vzdělávací obor Zdravotní tělesná výchova. Vzdělávací
obsahy obou vzdělávacích oborů se vzájemně doplňují a směřují k daným očekávaným
výstupům.
Zdravotní tělesnou výchovu vyučujeme v 1. až 10. ročníku po 4 hodinách týdně. Je součástí
vzdělávací oblasti Člověk a zdraví se vzdělávacím oborem Pohybová výchova. Vzdělávací
obsahy obou vzdělávacích oborů se vzájemně prolínají a doplňují, směřují k daným
očekávaným výstupům.
Pracovní výchova je povinným vyučovacím předmětem. Vyučuje se v 1. – 10. ročníku jako
samostatný předmět 3 hodiny týdně, je posílena z disponibilní časové dotace. Výuka probíhá
jako samostatná vyučovací hodina nebo v blocích s dalšími předměty.
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7.

UČEBNÍ OSNOVY

7.1

Rozumová výchova

VZDĚLÁVACÍ OBLAST
Člověk a komunikace
CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU
Rozumová výchova je vyučována jako samostatný předmět, úzce však souvisí a prostupuje
všemi vyučovacími předměty. Spolu s Řečovou výchovou, která je součástí uvedené
vzdělávací oblasti, má stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Zacílena je na
rozvíjení rozumových schopností žáků na optimální možnou úroveň.
Do tohoto předmětu jsou začleněny různé terapie či jejich prvky, především u žáků s výrazně
omezenou hybností, které jsou voleny podle individuálních potřeb žáků. Využívána je
stimulace ve facilitačních polohách, Snoezelenu, pracováno je s Konceptem bazální stimulace
a prvky orofaciální stimulace.
OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU
Obsah vzdělávacího oboru Rozumová výchova je rozdělen na tematické okruhy:
-

Rozvíjení poznávacích schopností
Rozvíjení logického myšlení a paměti
Rozvíjení grafických schopností

Jednotlivé okruhy se neučí odděleně, ale vzájemně se prolínají. Ve výuce se přihlíží
k individuálním možnostem každého žáka. Snahou je žáka vybavit takovými dovednostmi,
které mu umožní dosáhnout určitou míru soběstačnosti a nezávislosti na péči druhých osob,
vyjádřit svá přání, potřeby, postoje a pocity verbálními či neverbálními formami komunikace,
získat co nejvyšší možnou úroveň poznávacích schopností a orientovat se v nejbližším okolí a
časovém sledu.
Pro tyto cíle 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

Při výchovně vzdělávacím procesu využíváme různé podpůrné metody v komunikaci jako je
sociální a pojmové čtení, rozličné obrazové materiály a symboly, nonverbální komunikační
metody, moderní informační a komunikační technologie (edukační a komunikační programy,
komunikátory), názorné praktické předměty z běžného sociálního prostředí, miniatury
předmětů denní potřeby, CD nahrávky a CD přehrávače, edukativní knihy, knihy, leporela,
encyklopedie, aj.
Rozumovou výchovu vyučujeme v 1. až 10. ročníku po 3 hodinách týdně. Výuka probíhá
v blocích s dalšími předměty nebo jako samostatná vyučovací hodina.
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Při výuce využíváme převážně kmenovou třídu a prostory školy. Získané poznatky také
aplikujeme při vycházkách v okolí školy.
ZPŮSOB HODNOCENÍ ŽÁKŮ
Hodnocení žáků probíhá slovní formou. Při hodnocení je přihlíženo k dosažené úrovni
individuálních pokroků, úrovni získaných dovednosti, přístupu a snaze k práci s ohledem na
individuální schopnosti a možnosti žáků.
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY
Rozumová výchova souvisí se všemi vyučovacími předměty. Učivo se prolíná s Řečovou
výchovou (chápání instrukcí, vyjádření svých potřeb, přání, postojů a pocitů, zlepšování
manipulační dovedností při práci s kartičkami), Smyslovou výchovou (multisenzorický
přístup k získávání poznatků o okolním světě, rozvoj percepce, prostorové, směrové a časové
orientace, manipulačních dovedností, nácvik sebeobsluhy a hygienických návyků), Pracovní a
Výtvarnou výchovou (rozvoj zrakové a hmatové percepce, prostorové a směrové orientace,
úchopu a manipulačních dovedností, nácvik sebeobsluhy a hygienických návyků), Hudební
výchovou (nácvik správného dýchání, využívání písní, říkadel k doplnění učiva), Zdravotní
tělesnou výchovou a Pohybovou výchovou (podpora motoriky, prostorová orientace, nácvik
správného dýchání, uvolnění a zklidnění organismu).
VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE
Kompetence k učení
Učitel:






podněcuje žáky v orientaci ve třídě, budově školy a jejího okolí a k aktivnímu
používání učebních pomůcek
vede žáky k osvojení základních pojmů a elementárních dovedností k aktivnímu
používání symbolů a znaků
na základě opakování a napodobování učí žáky orientaci v základních prostředcích
augmentativních a alternativních komunikačních systémů, vede je k jejich aktivnímu
používání
rozvíjí takové schopnosti a aplikuje takové metody, pomocí kterých budou žáci
rozlišovat některá slova i některá velká tiskací písmena

Žák dle svých individuálních možností a schopností:





orientuje se ve třídě, budově školy a jejího okolí, používá učební pomůcky
vybaven je elementárními dovednostmi, které mu umožňují orientaci v základních
pojmech, symbolech a znacích a je schopen je užívat
zvládá orientaci v základních prostředcích augmentativních a alternativních
komunikačních systémů, aktivně je užívá
spolupracuje ve výuce, chápe aplikované metody, rozliší některá slova i písmena

Kompetence k řešení problémů
Učitel:


učí žáky orientaci v časovém sledu dne pomocí vizualizace denních činností
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vede žáky k chápání a plnění jednoduchých pokynů, názorně a srozumitelně popisuje
jednotlivé úkoly
vytváří podmínky pro řešení známých situací na základě nápodoby a opakování, vede
žáky k aktivnímu podílu na všech fázích činností (příprava, plnění a dokončení úkolu,
úklid pomůcek, hodnocení)
vytváří podmínky pro přenesení naučených poznatků a dovedností do jiných situací
rozvíjí tvořivost a vlastní nápady žáků
dbá na dodržování základních naučených sociálních konvencí (pozdrav, poděkování)
vede žáky k požádání o pomoc v situaci, kterou neumí zvládnout sami
ve známém prostředí usiluje o to, aby se žák samostatně pohyboval a orientoval se
v nejbližším okolí
vytváří podmínky pro překonávání pocitů strachu a nejistoty žáků z nových činností,
předmětů, prostředí a situací

Žák dle svých individuálních možností a schopností:










orientuje se v časovém sledu dne, spolupodílí se na vizualizaci denních činností, chápe
princip
chápe naše pokyny, s podporou předvádí požadované pohyby a činnosti
na základě nápodoby a opakování se aktivně podílí na všech fázích činnosti
naučené poznatky přenáší do jiných situací
aplikuje vlastní nápady
dodržuje sociální konvence
požádá o pomoc v situaci, kterou neumí zvládnout sám
samostatně se pohybuje v nejbližším okolí
překonává pocity strachu a nejistoty z nových činností, předmětů, prostředí a situací

Kompetence komunikativní
Učitel:







vydává jasné a srozumitelné pokyny, dle potřeby využívá AAK
posiluje reakci žáků na oslovení, pokyny, gesta, symboly, obrazový materiál
vede žáky k rozpoznávání známých osob a osvojení si jejich jmen
podporuje žáky v komunikaci, různými prostředky jim napomáhá ve vyjadřování
postojů, pocitů a nálad
podněcuje žáky k navazování přátelských vztahů ve třídě a spolupráci
vytváří situace k nácviku základních sociálních konvencí (pozdrav, poděkování), dbá
na jejich dodržování

Žák dle svých individuálních možností a schopností:







rozumí našim pokynům
adekvátně reaguje na oslovení, pokyny, gesta, symboly, obrazový materiál
rozpozná známé osoby i jejich jména
komunikuje s okolím s využitím různých prostředků
udržuje přátelské vztahy se spolužáky
dodržuje základní sociální konvence, dokáže poděkovat, pozdravit i vhodně se chovat
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Kompetence sociální a personální
Učitel:









motivuje žáky k poznání sebe sama, předkládá stimuly k upevnění orientace v
tělesném schématu
vytváří podmínky pro poznání členů rodiny a osob z nejbližšího okolí
vede žáky k rozlišování osob různého pohlaví (kluk/holka, muž/žena, pán/paní)
podněcuje žáky k dorozumívání, vytváření přátelských vztahů a spolupráci
dbá na dodržování stanovených pravidel, upozorňuje na nutnost ochrany zdraví
učí žáky tolerovat blízkost druhých lidí, posiluje sociálně vhodné chování žáků
učí žáky zdrženlivému chování k neznámým lidem
zapojuje žáky do kulturního dění školy

Žák dle svých individuálních možností a schopností:









uvědomuje si svoji osobu, orientuje se v tělesném schématu
zná členy své rodiny a osoby z nejbližšího okolí
rozlišuje osoby různého pohlaví
udržuje přátelské vztahy, spolupracuje
dodržuje stanovená pravidla
toleruje blízkost druhých lidí, adekvátně se chová
zdrženlivě se chová k neznámým lidem
zapojuje se do kulturního dění školy

Kompetence pracovní
Učitel:






snaží se o rozvoj manipulačních dovedností žáků
učí účelné manipulaci s předměty
podněcuje žáky k rozlišování předmětů podle různých kritérií (velikost, barva, tvar,
druh)
vede je k úklidu pomůcek a učebny
upevňuje hygienické návyky a sebeobslužné dovednosti a žáků

Žák dle svých individuálních možností a schopností:






snaží se uvědoměle rozvíjet své manipulační dovednosti
účelně manipuluje s předměty denní potřeby
třídí předměty podle různých kritérií
zapojuje se do úklidu pomůcek a učebny
osvojuje si hygienické návyky a základní úkony sebeobsluhy
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ROZUMOVÁ VÝCHOVA
1. - 10. ročník
Výstup z RVP (žák by měl)
ROZÍJENÍ POZNÁVACÍCH SCHOPNOSTÍ
Pojmenovat části svého těla, případně na ně ukázat.

Téma učiva
Uvědomování si vlastní osoby, budování tělesného schématu, popis
základních částí postavy.
Identifikace pohlaví - rozlišení kluk/holka, muž/žena, pán /paní.
Tělesné změny během vývoje - rozdíl dítě/dospělý, seznámení
s nevhodnými dotyky, eliminace nevhodného sebedotýkání na veřejných
místech.

Reagovat na oslovení jménem, znát své jméno.

Znát členy své rodiny.

Poznat své spolužáky i učitele, podle schopností je
oslovovat jménem.

ZŠS II
Metodické poznámky
Při osvojování znalostí pomáháme žákovi
slovními a obrázkovými návody, dle
potřeby využíváme AAK, ICT.
U žáků s poruchou hybnosti využití
Konceptu bazální stimulace – vnímání
tělesného schématu a polohy těla, práce
s vibračními a masážními pomůckami,
využívání hrazdičky, houpačky.
Manipulační aktivity probíhají s asistencí.

Reakce na jméno, zavolání, oslovení.

Práce s fotografiemi, zrcadlem.

Znát své jméno i jména spolužáků.
Orientovat se v pojmech - máma, táta, rodiče, babička, děda, bratr, sestra.

Využívání pohybových a sociálních her a
hříček s oslovováním jmény.
Práce s fotografiemi rodiny.

Rozlišování známých a neznámých lidí – učit adekvátnímu chování ke
známým a neznámým lidem, zdrženlivost vůči neznámým osobám.

Využívání různého obrazového materiálu a
jednoduchých pracovních listů.

Zapojování do společných činností při práci ve třídě, znalost jmen
ostatních spolužáků a učitelů.

Práce s fotografiemi.

Navazování adekvátních sociálních interakcí při společných činnostech.

Využívání sociálních her a hříček
s oslovováním jmény.

Pochopení a používání pojmů já/ty, můj/tvůj/naše.
Vnímat různé podněty, reagovat na ně.

Senzorická stimulace zaměřená na rozvoj všech smyslů.
Otáčení za zvukem, reakce na zvuk a jednoduché verbální pokyny.
Sledování předmětů a obrazového materiálu, navazování očního kontaktu.
Poznávání předmětů denní potřeby a školních pomůcek, výměna obrázku
za konkrétní věc.
Poznávání a rozlišování symbolů, obrázků a dalších komunikačních
systémů.
Vytváření asociací (slovo = konkrétní obsah).

214

Využívání různých učebních pomůcek,
obrazového materiálu, jednoduchých
pracovních listů, moderních komunikační
technologií, aj.

Orientovat se ve vztazích k nejbližšímu prostředí,
denním časovém rozvrhu, vnímat prostor.

Zapojování do společných činností při práci ve třídě.
Navazování adekvátních sociálních interakcí při společných činnostech,
upevňování sociálně vhodného chování.
Orientace ve třídě, budově školy a okolí školy.
Časová orientace - práce s denním režimem (rozvrhem hodin), rozlišování
částí dne, dny v týdnu, ročního období.
Prostorová a směrová orientace (některé základní pojmy).

Poznat a používat předměty denní potřeby, uplatňovat
základní hygienické a sebeobslužné činnosti.

Nácvik základních hygienických návyků a sebeobsluhy - osobní hygiena,
jídlo, oblékání, obouvání.
Rozpoznávání jednotlivých částí oblečení.
Adekvátní reakce na verbální pokyny při plnění hygienických a
sebeobslužných činností.
Seznámení s předměty denní potřeby a pomůckami – funkce a jejich
používání, přiřazování předmětů denní potřeby k obrázkům
Manipulace s předměty.

Vnímat a uspokojovat základní životní potřeby, sdělit
své pocity a upozornit na zdravotní potíže.

Vnímání různých podnětů a reakce na ně.
Vyjádření potřeby uspokojení základních životních potřeb - WC, žízeň,
hlad, teplo, zima, bolest.

Při sdělování potřeb, pocitů, nálad a
žádostí o pomoc využívání verbálních i
neverbálních prostředků.

Označení pozitivního či negativního pocitu z dané činnosti.
Požádání o pomoc při činnostech.
Nácvik výběru z konkrétních možností.
Chápání pojmů ano/ ne, chci/ nechci, smím/ nesmím.
Seznámení s péčí o zdraví.
Překonávání strachu z okolí, odstraňování projevů sebepoškozování.
Rozlišit/řadit, obrázky podle zadaných kritérií.

Práce s předměty a obrázky k tématům z denního života.
Výběr předmětů, obrázků podle pokynů.
Přiřazování předmětů k obrázkům.
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Dle individuálních schopností žáků učit
zobecňování (jablko, hruška = ovoce) a
konkretizaci (ovoce = jablko, hruška).

Řazení a třídění předmětů/obrázků podle různých kritérií.
Poznávání základních barev, tvarů, různých činností, předmětů a zvířat
(popř. jejich mláďat) – modely, obrázky, ve skutečnosti.
ROZVÍJENÍ LOGOCKÉHO MYŠLENÍ A PAMĚTI

Jednoduché manipulační činnosti.

Nabídka zajímavých aktivit.

Koncentrovat se na určitou činnost.

Společné činnosti, postupné prodlužování koncentrace.

U žáků s omezenou hybností plnění úkolů
probíhá s asistencí.

Střídání relaxačních nebo jednodušších aktivit s aktivitami vyžadující
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.

Zvládnout složení dějových obrázků.

Práce s obrázky – dle pokynů vyhledávání jednotlivých objektů,
ukazování.
Sledování jednoduchých dějových obrázků, skládání dějových puzzlí (dle
potřeby s podporou).
Orientace v čase – seznámení se základními pojmy a vztahy (snídaně,
oběd, večeře, ráno, večer, poledne, noc, roční období, činnosti v určitou
dobu).

Orientovat se na stránce, na řádku.

Manipulace s předměty - mechanické řazení zleva - doprava, shora – dolů.
Orientace na ploše - rozlišování nahoře - dole, vpravo – vlevo.
Orientace na řádku - rozlišování začátek – konec.
Nácvik pohybu po řádce zleva - doprava, v sloupci shora - dolů.
Vyhledávání prvku na stránce.
Vyhledávání prvku na řádce

Číst vybraná písmena a krátká slova.

Vytváření asociací - slovo = konkrétní obsah.
Práce s obrázky - sledování, manipulace, vyhledávání, řazení.
Sociální čtení.
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Pojem písmeno A, I (velké tiskací) jako spojky mezi obrázky.
Globální čtení – krátká slova k probíraným tématům.
Umět rozpoznat své jméno.
Opakovat slova a krátké říkanky, reprodukovat krátký
text, vyprávět podle obrázku.

Poslech vyprávění podle obrázků.
Napodobování zvuků.

Využívání AAK, moderních informačních a
komunikačních technologií, aj.

Opakování slov k tématům denního života.
Pojmenování předmětů na obrázcích.
Rytmizace říkadel.
Doplňování slov do říkadel, popř. opakování jednoduchých říkadel (dle
individuálních možností žáků).
Odpovědi na jednoduché otázky k tématům denního života.
Tvorba jednoduchých vět - popis činnostních obrázků (dle individuálních
možností žáků).
Přiřazovat číslice počtu prvků.

Manipulační činnosti - porovnávání a rozlišování předmětů dle různých
znaků, tvoření skupin.
Porovnávání a řazení předmětů, obrázků dle velikosti.
Manipulacemi vytváření základních představ o množství – málo/moc,
jeden, popř. více.
Číselná řada – pozorování, ukazování na kartách, prstech, vyhledávání
totožných karet s daným počtem prvků a přiřazování, apod.
Geometrické tvary – přiřazování.
Sociální počty - manipulace s penězi.

ROZVÍJENÍ GRAFICKÝCH SCHOPNOSTÍ

Rozvoj hrubé a jemné motoriky (paže, loket, zápěstí, dlaně, prsty).

Uchopit a podržet podaný předmět.

Masáže ruky a prstů.
Manipulace s předměty různých velikostí, tvarů, povrchů, materiálů,
rozvíjení různých druhů úchopů.
Rozvíjení koordinace oko – ruka.
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U žáků s omezenou hybností plnění úkolů
probíhá s asistencí.

Uchopit tužku, štětec nebo jiné psací náčiní.

Uvolňovací cvičení paže, ruky, prstů, rytmická cvičení, masáže ruky.
Seznámení s různými druhy psacího náčiní.
Uchopování různých druhů psacího náčiní (dlaňová pastelka, trojhranný
systém, využití násadek).
Vytváření kresebné stopy a její sledování v pískovníci a různých psacích
plochách.
Spontánní kresba, malba.

Využívání různých pomůcek (pískovnice,
světelný panel, miska s pískem), předmětů,
psacího náčiní (houba, štětce různých
velikostí, dlaňová pastelka, křídy,
voskovky, fixy, pastel…) a edukativních
programů.
Práce na svislých a vodorovných plochách,
různých formátech a materiálů psací
plochy.
U žáků s omezenou hybností se využívá
psací náčiní se širokou stopou.

Nakreslit různé druhy čar.

Uvolňovací cvičení ruky, prstů, rytmická cvičení.
Vytváření a sledování kresebné stopy na papíře.
Spontánní kresba (čmárání).
Rozvoj grafomotorických dovedností (kruhovité tvary, tečky, tahy a čáry
různých směrů…).
Rozvoj vizuomotorické koordinace.
Obtahování, napodobování různých druhů čar.

Poznat grafickou podobu písmen.

Práce s obrázky, cvičení zrakové diferenciace.
Seznámení s pojmem „písmeno“, manipulace s písmeny (trojrozměrné, na
kartičkách).
Párování vybraných velkých tiskacích/hůlkových písmen.
Vyhledávání některých písmen na řádku při čtení s obrázky, spojování
obrázků se spojkami A, I.

Napsat několik vybraných tiskacích písmen a číslic.

Uvolňovací cvičení ruky, prstů, rytmická cvičení.
Párování vybraných velkých tiskacích/hůlkových písmen a číslic.
Lepení kartiček s některými velkými písmeny opatřenými suchým zipem
do řádku dle předlohy.
Průpravná grafomotorická cvičení.
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Obtahováním a spojováním bodů psaní některých vybraných písmen
(hůlkové písmo) a číslice 1.
Poznat základní geometrické tvary.

Manipulační činnosti s předměty různého tvaru.
Manipulační činnosti s geometrickými tvary - přiřazování, třídění, řazení.
Vyhledávání některých základních geometrických dle instrukcí, skládání
dle předlohy.
Tečkování obrysu geometrického tvaru.
S oporou o body obtahování geometrických tvarů, vyplňování plochy.
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7.2

Řečová výchova

VZDĚLÁVACÍ OBLAST
Člověk a komunikace
CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU
Řečová výchova je vyučována jako samostatný předmět, úzce však souvisí a prostupuje všemi
vyučovacími předměty. Řečová výchova má stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím
procesu. Umožňuje žákům najít vhodnou formu komunikace s okolím (verbální, neverbální),
vede je k rozvíjení slovní zásoby, řečových schopností, komunikačních dovedností, k vnímání
a chápání různých jazykových sdělení. Prioritou je podpora funkční komunikace na všech
úrovních s ohledem na individuální možnosti a schopnosti jednotlivých žáků.
OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU
Řečová výchova zahrnuje tematický okruh Rozvíjení komunikačních dovedností, který je
nástrojem funkčního dorozumívání žáků. Cílem je podpora rozvoje co nejlepšího porozumění
a vybavení maximálními komunikačními kompetencemi. Funkční komunikace ovlivňuje
rozvoj poznávacích, citových i volních vlastností žáků.
Pro žáky, u nichž je verbální komunikace omezena nebo zcela nemožná a vzdělávání běžně
užívanými metodami není možné, jsou určeny Augmentativní a alternativní komunikační
systémy (dále jen AAK). Tyto systémy napomáhají překonávat komunikační bariéry,
umožňují dorozumívat se s okolím a reagovat na podněty, vyjadřovat pocity a přání, vytvářet
pocit jistoty a bezpečí. Díky využití netradičních speciálních metod a technik se otvírá žákům
přístup ke vzdělávání a zvládání v rámci individuálních možností.
Komunikační systém nastavujeme dle individuálních možností každého žáka, a to ve
spolupráci se školním logopedem. Dle aktuální potřeby ho průběžně upravujeme a sledujeme,
zda zvolený komunikační systém žáka funguje a jestli žák využívá své komunikační
pomůcky. Snahou je žáky co nejlépe připravit na reálný život, aby co nejlépe zvládali
komunikaci v reálných životních situacích,
Při výchovně vzdělávacím procesu využíváme různé podpůrné metody v komunikaci jako je
sociální a pojmové čtení, rozličné obrazové materiály a symboly, nonverbální komunikační
metody, moderní informační a komunikační technologie (edukační a komunikační programy,
komunikátory), názorné praktické předměty z běžného sociálního prostředí, miniatury
předmětů denní potřeby, CD nahrávky a CD přehrávače, edukativní knihy, knihy, leporela,
encyklopedie, aj.
U žáků s výrazně omezenou hybností jsou začleněny různé terapie či jejich prvky, které jsou
voleny podle individuálních potřeb žáků. Využívány jsou především prvky orofaciální
stimulace při zajištění správného postavení hlavy a těla a komunikační pomůcky.
Řečovou výchovu vyučujeme v 1. až 10. ročníku po 2 hodinách týdně. Výuka probíhá
v blocích s dalšími předměty nebo jako samostatná vyučovací hodina.
Při výuce využíváme kmenovou třídu, logopedickou místnost, učebnu hudební výchovy,
tělocvičnu, cvičnou dílnu a jiné učebny a prostory školy, kde se žáci pohybují. Komunikaci
podporujeme také při vycházkách v okolí školy a různých kulturních a sportovních akcí školy.
ZPŮSOB HODNOCENÍ ŽÁKŮ
Hodnocení daného předmětu probíhá průběžně ve výuce v průběhu celého školního roku, a to
slovní formou nebo symboly. Přihlíženo je k dosažené úrovni individuálních pokroků, úrovni
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získaných dovednosti, přístupu a snaze k práci s ohledem na individuální schopnosti a
možnosti žáků. Klasifikace Řečové výchovy není součástí vysvědčení.
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY
Řečová výchova se prolíná celým výchovně vzdělávacím procesem ve všech vyučovacích
předmětech. Nutný je rozvoj percepce, motoriky i motoriky mluvidel, prostorové, směrové a
časové orientace, nácvik správného dýchání. Dále podpora rytmizace řeči i pohybu, chápání
instrukcí a různých typů otázek, vyjádření potřeb, přání, postojů a pocitů, využívání písní,
říkadel a textů k doplnění učiva, aj. Aplikujeme ji v učebnách, prostorách školy i mimo ni.
Naučené komunikační strategie žáci využívají v běžném životě.
VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE
Kompetence k učení
Učitel:









používá optimální metody a přístupy, vhodně motivuje ke komunikaci
na základě opakování a napodobování učí žáky k osvojení základních prostředků
augmentativních a alternativních komunikačních systémů, vede je k jejich aktivnímu
používání
propojuje učivo, dává ho do souvislostí, klade důraz na mezipředmětové vztahy
na reálných situacích připravuje žáky na řešení různých typů komunikačních situací
k rozvíjení běžné komunikace zařazuje různé hry a cvičení, vede žáka k porozumění
důležitým informacím
vede žáka k ověření a použití naučených dovedností, začleňuje vycházky, výlety a
návštěvy různých míst v okolí (obchod, pošta…)
motivuje žáka k sebehodnocení a sebekontrole

Žák dle svých individuálních možností a schopností:








spolupracuje ve výuce, chápe aplikované metody
orientuje se v základních prostředcích alternativních komunikačních systémů, aktivně
je užívá
využívá nabyté znalosti v dalších předmětech ve škole i běžném životě
snaží se o řešení různých typů komunikačních situací, naváže kontakt s druhou osobou
zapojuje se různých her a cvičení, chápe důležitým informacím, vede dialog
uplatňuje získané zkušenosti v reálných situacích a na různých místech (obchod,
pošta…)
chápe pochvalu jako motivaci k dalšímu učení

Kompetence k řešení problémů
Učitel:





vede žáky k chápání a plnění jednoduchých pokynů
vytváří podmínky pro řešení známých situací na základě nápodoby a opakování, vede
žáky k samostatnosti
zadává úkoly, které odpovídají schopnostem žáka
připravuje žáky na možné odmítnutí jeho přání a požadavků
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dbá na dodržování základních naučených sociálních konvencí (pozdrav, poděkování),
vede žáky k požádání o pomoc v situaci, kterou neumí zvládnout sami
nacvičuje komunikaci v méně obvyklých místech a situacích, vytváří podmínky pro
překonávání pocitů strachu a nejistoty

Žák dle svých individuálních možností a schopností:







chápe a plní naše pokyny
řeší známé a opakující se situace na základě nápodoby a vlastních zkušeností, je
samostatný
plní úkoly, které odpovídají jeho schopnostem
respektuje naše rozhodnutí
dodržuje sociální konvence, požádá o pomoc
poradí si v méně obvyklých místech, překonává pocity strachu a nejistoty

Kompetence komunikativní
Učitel:








vydává jasné a srozumitelné pokyny
ve spolupráci se školním logopedem hledá a vytváří vhodný komunikační systém pro
žáky, kteří nedokáží funkčně verbálně komunikovat
motivuje žáky k funkčnímu využití řeči či jiného komunikačního kanálu, častým
opakování fixuje automatizmy v řeči
využíváním reálných situací podněcuje žáky ke komunikaci mezi sebou a dalšími
lidmi ve škole i mimo školní prostředí
vede žáky k rozpoznávání známých osob a osvojení si jejich jmen
různými prostředky jim napomáhá ve vyjadřování postojů, pocitů a nálad
dbá na dodržování základních sociálních konvencí (pozdrav, poděkování)

Žák dle svých individuálních možností a schopností:







rozumí naším pokynům
využívá vhodně nastavený komunikační systém, využití řeči či jiného komunikačního
kanálu je funkční
komunikuje funkčně s různými osobami, ve skupině, škole i mimo školní prostředí
rozpozná známé osoby i jejich jména
snaží se o vyjádření svého postoje, pocitu, nálady a prožitku
dodržuje základní sociální konvence

Kompetence sociální a personální
Učitel:






motivuje žáky k poznání sebe sama, členů rodiny a osob z nejbližšího okolí
rozvíjí u žáků schopnost vyjádřit své požadavky a potřeby
podporuje žáky v samostatnosti, a to hlavně v oblasti sebeobsluhy a hygieny
podněcuje žáky k dorozumívání, vytváření přátelských vztahů a spolupráci, učí je
pracovat ve skupině
dbá na dodržování stanovených pravidel, posiluje sociálně vhodné chování žáků
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učí žáky zdrženlivému chování k neznámým lidem
zapojuje žáky do života školy

Žák dle svých individuálních možností a schopností:








uvědomuje si svoji osobu, zná členy rodiny a osoby z nejbližšího okolí
vyjádří své požadavky a potřeby
je samostatný, hlavně v oblasti sebeobsluhy a hygieny
udržuje přátelské vztahy a spolupracuje
dodržuje stanovená pravidla, vhodně se chová
zdrženlivý přístup má k neznámým lidem
zapojuje se do života školy

Kompetence pracovní
Učitel:








vhodnými přístupy motivuje žáky k práci a komunikaci, vydává jasné pokyny
podněcuje k využívání komunikačních systémů a účelné manipulaci s komunikačními
pomůckami
povzbuzuje žáky k dokončení zahájené komunikace s druhou osobou či k dokončení
úkolu, vede je k seřazení komunikačních pomůcek (obrazového materiálu) a úklidu
pracovní plochy
pozitivně hodnotí výkon žáka nejen ve vyučovacích hodinách, vyzdvihuje snahu
vede žáka k respektování pravidel při společné práci
upevňuje hygienické návyky a sebeobslužné dovednosti a žáků

Žák dle svých individuálních možností a schopností:







je motivován k práci a komunikaci, rozumí pokynům
využívá komunikační systém, účelně manipuluje s komunikačními pomůckami
dokončí zahájenou komunikaci s druhou osobou či dokončí úkol, seřadí komunikační
pomůcky (obrazový materiál) a uklidí pracovní plochu
pozitivně přijímá pochvalu a úspěch
respektuje pravidla při společné práci
osvojuje si hygienické návyky a základní úkony sebeobsluhy
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ŘEČOVÁ VÝCHOVA
1. - 10. ročník
Výstup z RVP (žák by měl)
ROZVÍJENÍ KOMUNIKAČNÍCH DOVEDNOSTÍ
Reagovat na hlas a intonaci dospělé osoby.

Téma učiva
Reakce na hlas dospělé osoby.
Sluchová cvičení, sluchová diferenciace.
Rozlišování intonace hlasu.
Reakce na oslovení.
Reakce na jednoduché pokyny.
Podpora spontánního vývoje řeči (broukání, žvatlání).
Napodobování zvuků hravou formou.

Snažit se o správné dýchání.

Masáže zad a hrudníku pro podporu správného dýchání.
Uvědomování si vlastního dechu.
Nácvik správného dýchání - prodlužování výdechového proudu.
Dechová cvičení, fonační cvičení, cvičení mluvidel.

Vyjádřit souhlas či nesouhlas - verbálně, gesty.

Soustředěný poslech.
Nácvik gesta vyjádření souhlasu/nesouhlasu.
Vyjádření souhlasu/nesouhlasu verbálními nebo neverbálními prostředky.
Nácvik gesta vyjádření pozitivního/negativního pocitu z probíhající
činnosti.
Vyjádření pozitivního/negativního pocitu z probíhající činnosti verbálními
nebo neverbálními prostředky.
Přiměřené reakce na pokyny.
Rozvoj verbální komunikace.

224

ZŠS II
Metodické poznámky
Pedagogové úzce spolupracují
s logopedem školy.
Pro rozvoj komunikace využíváme AAK
pro vizualizaci slovní zásoby a
jednoduchých textů, denní režimy,
zážitkové a komunikační deníky, ranní
kruh, pracujeme se zvukovými
pomůckami, Znakem do řeči pro podporu
porozumění, VOKS, edukativními
knihami, moderními komunikačními
technologiemi, edukačními a
komunikačními programy, komunikátory,
aj.

Znát své jméno a reagovat na oslovení jménem.

Uvědomování si sebe sama, orientace v tělesném schématu.
Reakce na svou tvář v zrcadle, hlas.

Práce se zrcadlem, fotografiemi, říkanky
s hrou na tělo.

Reakce na oslovení při kontaktu.
Vyhledání se na fotografii.
Dle individuálních možností žáka zopakování svého jména.
Znát jména nejbližších osob a spolužáků.

Upevňování jmen s oporou o fotografie při ranních rituálech v komunitním
kruhu.
Zapojování do společných činností při práci ve třídě, znalost jmen
ostatních spolužáků a učitelů.

Práce s fotografiemi, zrcadlem.
Využívání seznamovacích her
s oslovováním a sociálních hříček.

Navazování sociálních interakcí při společných činnostech, vzájemné
oslovování, podpora spontánního a verbálního projevu.
Pochopení a používání pojmů já/ty, můj/tvůj/naše.
Překovávání strachu z hlasitých projevů ostatních žáků, vytváření pocitu
bezpečí ve třídě.
Adekvátní chování ke známým a neznámým osobám.
Umět pozdravit, poděkovat – verbálně nebo gesty.

Pozdrav při příchodu a odchodu.
Poděkování, požádání o něco.
Navazování sociálních interakcí ve třídě a škole s využitím sociálních
konvencí.
Rozvoj verbální a nonverbální komunikace.
Nácvik společensky vhodných forem komunikace při kontaktu s jinými
lidmi v běžných situacích.

Sdělit svá přání a potřeby - verbálním nebo
nonverbálním způsobem.

Dechová a artikulační cvičení.
Trénink motorické nápodoby (končetiny, mluvidla), podpora koordinace.

Využívání různých pohybových,
rytmických a seznamovacích her.
Práce s reálnými předměty, fotografiemi,
barevnými a lineárními obrázky, různými
symboly (vizualizace slov, krátkých textů),
komunikátory, zážitkovými a
komunikačními deníky, apod.

Rytmizace slov.
Nápodoba zvuků.
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Rozvoj verbální a neverbální komunikace, vizualizace slovní zásoby
(tvorba jádrového slovníku), nácvik používání AAK, Znak do řeči pro
podporu porozumění.
Adekvátní reakce na jednoduché pokyny.
Výběr z nabídnutých možností - s vizuální oporou, bez vizuální opory
Chápat pojmy já/ty, můj/tvůj/naše.
Navazování sociálních interakcí v modelových situacích.
Využívat komunikační počítačové hry.

Nácvik a aktivní práce s edukativními a komunikačními programy.

Sledování novinek v oblasti počítačových

Obohacování slovní zásoby a nácvik nových slov.

programů určených pro rozvoj
komunikace.
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Smyslová výchova

7.3

VZDĚLÁVACÍ OBLAST
Člověk a jeho svět
CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU
Vyučovací předmět Smyslová výchova systematicky procvičuje psychické procesy a funkce
smyslových analyzátorů, které jsou nezbytné pro rozvoj vnímání, koncentraci pozornosti,
prostorové, směrové a časové orientace, jsou základem pro vytváření představ a pojmů.
Rozvíjí u žáků vnímavost k sobě samému i okolnímu světu.
OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU
Smyslová výchova prolíná všemi vzdělávacími obory a vytváří předpoklady pro zvládání
jejich vzdělávacích obsahů. Systematicky procvičuje zrakové, sluchové, čichové a chuťové
vnímání, hmatové vnímání, vizuomotoriku a prostorovou orientaci vždy v konkrétních
situacích. Podle toho je členěna do následujících tematických okruhů:
-

Rozvíjení zrakového vnímání
Rozvíjení sluchového vnímání
Rozvíjení hmatového vnímání
Prostorová a směrová orientace
Rozvíjení čichového a chuťového vnímání.

Hlavním cílem předmětu je rozvíjet jednotlivé smysly a vytvářet vztahy mezi smyslovým
vnímáním, myšlením a řečí. Vede žáka k:
- uspokojování základních životních potřeb;
- upevňování hygienických a stravovacích návyků;
- orientaci v nejbližším okolí;
- vytváření základních schopností manipulace s předměty;
- poznávání a pojmenovávání základních barev;
- rozlišování, poznávání a třídění předmětů podle velikosti, tvaru, barev a zvuku;
- napodobování předváděných pohybů;
- napodobování a rozlišování různých zvuků;
- rozlišování a určování chuťových vlastností látek.
Ve výchovně vzdělávacím procesu pracujeme s různými učebními pomůckami, předměty,
zbožím z obchodních řetězců, obrazovým materiálem, hudebními nástroji tradičními i
lidovými pocházejícími z různých koutů světa (např. bubny djembe, deštné hole, tibetské
mísy, gong, chřestidla), jednoduchými rytmickými nástroji i nástroji Orffova instrumentáře,
CD nahrávkami, ICT. Do hodin začleňujeme různé pohybové a rytmické aktivity, zábavná
jógová cvičení, vkládáme prvky muzikoterapie, arteterapie a orofaciální stimulace Koncept
bazální stimulace. V hodinách uplatňujeme multisenzorický přístup.
Smyslová výchova je povinným vyučovacím předmětem. Vyučuje se v 1. - 10. ročníku jako
samostatný předmět 4 hodiny týdně. Výuka probíhá jako samostatná vyučovací hodina nebo
v blocích s dalšími předměty.
Předmět je vyučován v kmenové třídě, učebně pracovního vyučování (školní dílně), cvičné
kuchyňce, cvičném bytě, učebně hudební výchovy, multisenzorické místnosti snoezelen, v
prostorách školy určených pro získávání a zdokonalování sebeobslužných návyků (šatně,
jídelně, toaletách) a v okolí školy.
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ZPŮSOB HODNOCENÍ ŽÁKŮ
Hodnocení žáků probíhá slovní formou. Při hodnocení je přihlíženo k dosažené úrovni
individuálních pokroků, úrovni získaných dovedností, přístupu a snaze k práci s ohledem na
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY
Smyslová výchova úzce souvisí se všemi vzdělávacími obory. Propojena je s Rozumovou a
Řečovou výchovou (podpora komunikačních schopností, nácvik správného dýchání, rozvoj
slovní zásoby a percepce, osvojování písní a říkadel k probíraným tématům, nápodoba
pohybů a zvuků, manipulace s předměty a rytmickými nástroji, prostorová a časová orientace,
rozvoj sebeobsluhy), Hudební výchovou (nácvik správného dýchání, rozvoj sluchové
percepce, manipulace s nástroji, nápodoba zvuků a pohybů), Výtvarnou výchovou a Pracovní
výchovou (zkvalitnění úchopové aktivity a manipulačních dovedností, rozvoj percepce,
motoriky, vizuomotoriky, prostorové orientace a sebeobsluhy), Zdravotní tělesnou výchovou
a Pohybovou výchovou (nácvik správného dýchání, rozvoj motoriky, úchopové aktivity,
percepce, prostorové a směrové orientace, sebeobsluhy, regenerace a zklidnění organismu).
VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE
Kompetence k učení
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 různými předměty denní potřeby a obrazovým materiálem, zvuky,
vůněmi a chutěmi
umožňuje aktivní manipulaci s předměty různého tvaru, velikosti, různých materiálů,
seznamuje je s jejich fyzikálními vlastnostmi
vede žáka k napodobování pohybů a činností, napomáhá slovními a obrázkovými
návody
učí je samostatnosti a trpělivosti
žáky hodnotí v krátkých časových intervalech, vede je k sebehodnocení

Žák dle svých individuálních možností a schopností:







vnímá různé smyslové podněty, rozvíjí své schopnosti
orientuje se v předmětech denní potřeby a obrazovém materiálu, vnímá zvuky, vůně a
chutě
aktivně manipuluje s předměty různého tvaru, velikosti, různých materiálů, seznamuje
se s jejich fyzikálními vlastnostmi
s verbální podporou a obrázkovými návody plní jednoduché činnosti
je v co nejvyšší míře samostatný a trpělivý
chápe pochvalu jako motivaci k dalšímu učení, je schopen neverbálními či verbálními
prostředky o sebehodnocení

Kompetence k řešení problémů
Učitel:


vytváří podmínky pro řešení známých situací na základě nápodoby a opakování
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srozumitelně a jednoduše popisuje a názorně předvádí požadované činnosti, podněcuje
žáka k samostatnému splnění úkolů
vede žáky k požádání o pomoc v situaci, kterou neumí zvládnout samostatně, učí je
nebát se problému
pomáhá žákům v orientaci ve třídě při přípravě pomůcek k práci
učí žáky orientaci v časovém režimu dne
vytváří podmínky pro překonávání pocitů strachu a nejistoty žáků z nových činností,
předmětů a prostředí

Žák dle svých individuálních možností a schopností:






překonává problémy přiměřeně svým možnostem, řeší známé situace na základě
nápodoby a opakování
s verbální podporou a obrázkovými návody předvádí požadované činnosti, v plnění
úkolů je co nejvíce samostatný
požádá o pomoc v situaci, kterou neumí zvládnout samostatně, nenechá se odradit
nezdarem
orientuje se v prostředí třídy a s oporou o strukturu i časovém režimu dne
překonává pocity strachu a nejistoty z nových činností, předmětů a prostředí

Kompetence komunikativní
Učitel:









vydává jasné a srozumitelné pokyny, dle potřeby využívá AAK
vede žáky k chápání pokynů a obohacování slovní zásoby
posiluje reakci žáků na své jméno
učí žáky rozpoznávat blízké osoby i jejich jména
vede žáky k vyjádření jejich postojů, potřeb, pocitů a nálad verbálně nebo pomocí
AAK
vytváří situace k nácviku základních sociálních konvencí (pozdrav, poděkování), dbá
na jejich dodržování
napomáhá žákům při navazování sociálních vztahů a dorozumívání v kolektivu,
podporuje vytváření přátelských vztahů a spolupráci mezi žáky
zapojuje žáky do školních akcí

Žák dle svých individuálních možností a schopností:








rozumí pokynů, postupně rozšiřuje slovní zásobu
reaguje na své jméno
poznává známé osoby i jejich jména
vyjadřuje své postoje (souhlas, nesouhlas), své potřeby, pocity a nálady verbálními
nebo neverbálními prostředky
dodržuje základní sociální konvence, dokáže poděkovat, pozdravit i vhodně se chovat
udržuje přátelské vztahy se spolužáky, dorozumívá se s nimi verbálními nebo
nonverbálními formami komunikace
zapojuje se do školních akcí
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Kompetence sociální a personální
Učitel:









motivuje žáky k poznání sebe sama
učí žáky rozpoznávat členy své rodiny a osoby ze svého nejbližšího okolí
vede žáky k rozlišování osob různého pohlaví
vytváří podmínky k navazování přátelských vztahů s druhými osobami, podporuje
dorozumívání mezi nimi
dbá na dodržování základních naučených sociálních konvencí (pozdrav, poděkování) a
stanovených pravidel
posiluje schopnost žáků tolerovat blízkost jiných lidí a být v kolektivu, vede je ke
spolupráci
emocionálními prožitky upevňuje vztahy v kolektivu, posiluje sociálně vhodné
chování žáků
učí žáky zdrženlivému chování k neznámým osobám, seznamuje je s nevhodným a
rizikovým chování

Žák dle svých individuálních možností a schopností:









uvědomuje si svoji osobu
rozpozná členy své rodiny a osoby ze svého nejbližšího okolí
rozlišuje osoby různého pohlaví
navazuje přátelské vztahy s druhými osobami, adekvátním způsobem se dorozumívá
s okolím
dodržuje základní sociální konvence a stanovená pravidla
toleruje blízkost jiných lidí, spolupracuje s nimi
udržuje pěkné vztahy v kolektivu, vhodně se chová
zdrženlivě se chová k neznámým osobám, rozpozná nevhodné a rizikové chování

Kompetence pracovní
Učitel:










vede žáka k samostatnosti v sebeobsluze a při udržování osobní čistoty
seznamuje žáka s různými předměty a materiály, vytváří podmínky pro účelnou
manipulaci s nimi
každodenním nácvikem připravuje žáky k rozlišování předmětů podle různých kritérií
buduje povědomí o základních pracovních postupech
zadává přiměřené úkoly, které jsou žáci schopni dokončit
při plnění úkolů průběžně motivuje, posiluje pozitivní vztah k práci
vede žáky k objektivnímu sebehodnocení i vzájemnému hodnocení práce ostatních
žáků
při práci vede žáka k respektování předem dohodnutých pravidel
upevňuje dodržování zásad bezpečnosti při práci, upozorňuje na ochranu zdraví

Žák dle svých individuálních možností a schopností:
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zvládá základní úkony sebeobsluhy, udržuje osobní čistotu
rozpozná různé předměty a materiály, účelně s nimi manipuluje
rozlišuje předměty dle různých kritérií
využívá jednoduché pracovní postupy při práci s různými pomůckami, předměty a
materiály
soustředí se na pracovní výkon a je schopen vytrvat při jeho plnění
pozitivně přijímá průběžné povzbuzování a pochvalu
je schopný sebehodnocení výsledku své práce i vzájemného hodnocení různými
prostředky komunikace
respektuje předem dohodnutá pravidla při práci
dodržuje zásady bezpečnosti při práci, ochraňuje své zdraví
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SMYSLOVÁ VÝCHOVA
1. - 10. ročník
Výstup z RVP (žák by měl)
ROZVÍJENÍ ZRAKOVÉHO VNÍMÁNÍ
Uchopit a manipulovat s předměty.

Téma učiva
Fixace zraku - cvičení soustředěného zrakového vnímání, zraková
stimulace.
Masáže rukou a dlaní.
Záměrné sledování předmětů ve svém okolí.
Dotýkání a uchopování předmětů – procvičování koordinace oko – ruka.
Záměrné uchopování předmětů různých velikostí, tvarů a materiálů.
Jednoduché manipulační činnosti – překládání, vkládání, apod.

Rozlišovat tvary a barvy předmětů.

Záměrné sledování předmětů.
Manipulace s předměty různé barvy a tvaru.
Vnímání a rozlišování vlastností předmětů – tvar, barva.
Aktivní a 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 barvy a tvaru.
Vnímání a rozlišování vlastností předmětů – tvar, barva, velikost.
Vyhledávání stejných předmětů, přiřazování.
Řazení, skládání a třídění dle různých kritérií.
Skládání celku z částí dle předlohy (půlené obrázky, …).

Třídit obrázky, rozeznat reálné a vyobrazené
předměty.

Záměrné sledování předmětů a obrázků.
Manipulace s předměty a obrázky.
Rozlišování konkrétních věcí na fotografiích, obrázku.
Přiřazování konkrétních věcí k fotografiím, obrázku a naopak
Přiřazování dvojic obrázků.
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ZŠS II
Metodické poznámky
Využívání snoezelenu a různých výrazných
pomůcek, prosvětlování předmětů.

Třídění obrázků podle obsahu.
Poznávání změn a rozdílů na dvou skutečných předmětech, na předmětu a
obrázku nebo dvou obrázcích.
Poznat osoby ze svého okolí a své spolužáky.

Vnímání a tolerování osob ve svém okolí.
Záměrné navazování očního kontaktu.

Práce s fotografiemi, zrcadlem, využívání
AAK, ranního kruhu, seznamovacích her,
apod.

Osvojování jmen osob ve svém okolí.
Poznávání osob z nejbližšího rodinného kruhu podle fotografií.
Rozpoznat denní dobu podle činnosti, obrázku nebo
piktogramu.

Vnímání a rozlišování částí dne, rozeznávání světla a tmy.
Respektování sledu činností během dne, rozlišování denní doby podle
činností.

Využívání snoezelenu, práce s režimem
dne, rozvrhem hodin (struktura času,
činností), fotografiemi učeben.

Práce s obrázky denních činností – sledování, seznamování, skládání
s podporou.
Rozlišování učeben.
Napodobit předvedené pohyby.

Tolerování doteku druhé osoby.
Zaměřování pozornosti na druhého člověka.

Využívání hry na tělo, pohybové a
rytmické hry, rytmizace, apod.

Spolupráce s druhou osobou při provádění pohybů.
Napodobování různých poloh a pohybů s dopomocí/bez pomoci.
Cvičení směrové orientace – nahoru/dolů, na začátku/na konci,
vpředu/vzadu.
ROZVÍJENÍ SLUCHOVÉHO VNÍMÁNÍ

Nácvik soustředěného sluchového vnímání pomocí zvuků.

Reagovat na své jméno, na oslovení, na zavolání.

Poznávání a rozlišování zvuků.
Uvědomování si své osoby prostřednictvím svého těla, sebepozorování
v zrcadle.
Seznamování se zvukovou podobou svého jména – oslovování žáka
jménem při každém přímém kontaktu
Reakce na oslovení jménem.
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Koncept bazální stimulace, komunikační,
seznamovací a pohybové hry.

Poznat, rozlišit a napodobit různé zvuky.

Vnímání rozličných zvuků ve svém okolí.
Experimentování se zvuky, jejich intenzitou

Zvuky živé a neživé přírody, různé
ozvučené pomůcky, hudební nahrávky,
hudební nástroje (tradiční, netradiční).

Experimentovat se svým hlasem, intenzitou hlasu
Sluchová cvičení s využitím zraku a bez využití zraku – uvědomování si a
určování zdroje zvuku (zaměřit se na zvuky, které mohou ohrožovat na
životě), přiřazování zvuk + zdroj.
Poznat podle hlasu osoby ze svého nejbližšího okolí.

Vnímání a tolerování osob ve svém okolí.

Ranní kruh, komunikační hry se jmény.

Reagování na hlasy osob ve svém okolí - motorická reakce, verbální
odezva, mimika, gesta.
Vnímání jmen osob ve svém okolí.
Rozeznávání osob podle hlasu se zrakovou kontrolou, popř. bez zrakové
kontroly
Cvičení sluchové paměti, sluchově motorická cvičení.
Poznat a rozlišit různé zvuky a hlasy zvířat podle
zvukové nahrávky.

Vnímání zvuků ve svém okolí (hlasy zvířat, zpěv ptáků).
Seznamování se s hlasy domácích zvířat - soustředěný poslech zvukových
nahrávek.
Přiřazování jednotlivých zvuků ke konkrétním zvířatům (hlas + obrázek) s
využitím zrakové podpory i bez ní.
Napodobování zvuků.

Rozlišit zvuky spojené s denním životem a nebát se
nepříjemných zvuků.

Vnímání zvuků běžných denních činností a různých prostředí (šustění
sáčků, tekoucí voda, zvuk pračky, zvuk dopravních prostředků…).
Soustředěný poslech zvuků činností a různého prostředí.
Přiřazování jednotlivých zvuků k činnostem a prostředí s využitím zrakové
podpory i bez ní.
Seznamování se s nepříjemnými zvuky a jejich tolerování (zednické
práce).
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Využití pobytu ve snoezelenu.

Nácvik adekvátní reakce na zvuky, zaměřit se na ty, které mohou
ohrožovat na životě.
Poslech relaxační hudby.
ROZVÍJENÍ HMATOVÉHO VNÍMÁNÍ

Zaměření pozornosti na předkládané předměty.

Zvládat základní sebeobslužné dovednosti.

Seznamování se s předměty denní potřeby, poznávání a rozlišování
předmětů denní potřeby.

Každodenní aktivity ve třídě, šatně,
tělocvičně, jídelně školy, využívání
cvičného bytu.

Spolupráce při provádění sebeobslužných činností (s asistencí, s částečnou
asistencí, verbální a vizuální podporou, bez podpory).
Rozvíjení hmatové percepce manipulacemi s knoflíky, zipy, tkaničkami,
příbory, talířky, apod.
Poznat hmatem velikost, tvar a povrch předmětů.

Dotyková terapie, stimulace konečků prstů, masáže, prstů a dlaní.
Vnímání předmětů ve svém okolí.

Hmatová pyramida, rozličné učební
pomůcky pro žáky nevidomé, masážní
pomůcky, kartáče.

Manipulace s předměty, aktivní zkoumání předmětů hmatem.
Rozlišování různých povrchů.
Vnímání velikosti, tvaru, povrch předmětů, uvědomování si odlišností (se
zrakovou kontrolou).
Přiřazování předmětů na základně stejných vlastností (se zrakovou
kontrolou).
Třídit předměty na základě hmatu - podle velikosti a
tvaru.

Dotyková terapie, stimulace konečků prstů, masáže, prstů a dlaní.
Rozlišování předmětů hmatem podle tvaru, velikosti, tvrdosti, váhy a
povrchu.

Míčkování, masáže, kartáčování v rámci
dotekových terapií.

Třídění předmětů podle velikosti a tvaru (rozlišení pojmů malý/velký,
dlouhý/krátký) se zrakovou kontrolou, popř. bez zrakové kontroly.

Poznat známé předměty podle hmatu.

Manipulace se známými předměty, hry s vodou, hlazení jemných látek,
navození příjemných a nepříjemných pocitů.
Zkoumání předmětů různé velikosti a tvaru hmatem, uvědomování si
odlišností.
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Hry se šátky.

Aktivní a záměrná manipulace s předměty s využitím zraku s ohledem na
vlastnosti jednotlivých předmětů – třídění podle velikosti, tvaru, popř. dle
povrchu.
Poznávání předmětů s využitím zraku.
Tolerování zavázaných očí, popř. poznávání některých předmětů běžné
potřeby bez zrakové kontroly.
Seznamování s různými vlastnostmi předmětů (suché/mokré,
hladké/drsné) a sypkými materiály.
Rozlišit hmatem základní fyzikální vlastnosti předmětů
(tvrdost, teplotu).

Dotýkání se předmětů s výrazně odlišnými fyzikálními vlastnostmi,
prosvětlování předmětů.
Seznamování se s pocity teplo/chlad.
Tolerování doteků studeným a teplým materiálem, hry s vodou.
Seznamování s různými způsoby sušení rukou.
Uvědomování si a rozlišování předmětů dle vlastností - tvrdý/měkký,
teplý/studený, kulatý/hranatý, drsný/hladký.
Seznamovat se s nebezpečím - spálení, opaření.

PROSTOROVÁ A SMĚROVÁ ORIENTACE
Vnímat prostor, rozlišit směrovou orientaci ve známém
prostoru.

Činnosti pro rozvoj vestibulárního vnímání - uvědomování si svého těla
v prostoru.

Koncept bazální stimulace.

Seznamování se s okolním prostředím.
Rozlišování míst ve třídě - respektování pracovního a relaxačního místa, a
učeben.
Seznamování se s některými prostorovými pojmy (nahoře/dole/uprostřed,
vpředu/vzadu.
Skládání předmětů dle instrukcí (nahoře/dole/uprostřed, do krabice, vedle
ní…).

Orientovat se ve třídě, ve škole a svém nejbližším
okolí.

Seznamování se s prostředím třídy, školy a nejbližšího okolí.
Respektování pracovního a relaxačního místa ve třídě.
Rozlišování prostředí podle činnosti, která se v něm odehrávají (učebna,
jídelna, tělocvična, pracovna logopedie).
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Práce s fotografiemi, obrázky, symboly.

Rozlišovat vpravo – vlevo.

Manipulace s předměty.
Mechanické řazení předmětů, karet na řádek zleva – doprava.
Seznamování se s pojmy vpravo, vlevo.
Dle možností rozlišování pravá, levá ruka.

Rozlišovat nahoře - dole, před - za, vedle.

Manipulace s předměty.
Mechanické řazení předmětů pod sebe do sloupce ze shora – dolů.
Přiřazování podle předlohy, seznamování s pojmy před, za, vedle, nahoře,
dole.
Umisťování předmětů podle pokynů v prostoru – dej míč nahoru, dolů,
před tělo.
Umisťování předmětů podle pokynů na ploše – polož předmět na papír
nahoru, dolů.

Řadit, skládat a umístit předměty na určené místo
podle pokynů.

Vnímání a manipulace s předměty, úklid pomůcek na určené místo.
Řazení předmětů podle vzoru.
Porozumění a plnění jednoduchých pokynů.
Směrová orientace v řadě, na ploše, v prostoru.
Řazení předmětů podle pokynů druhé osoby.

Rozeznat roční období podle základních znaků.

Sledování přírody, vnímání změn v přírodě, vycházky do přírody.
Sledování a manipulace s obrázky ročních období.
Seznamování s charakteristickými znaky ročních období.
Přiřazování činností, předmětů či obrázků k jednotlivým ročním obdobím.

ROZVÍJENÍ ČICHOVÉHO A CHUŤOVÉHO
VNÍMÁNÍ
Rozlišit jednotlivé chutě.

Aktivace oblasti tváře a úst.
Nácvik správného kousání, polykání a pití, koordinace oko – ruka.
Rozvoj chuťové percepce - seznamování a dle možností žáků rozlišování
jednotlivých chutí (sladký, slaný, kyselý, hořký, trpký).
Rozlišování chutí potravin, ovoce, zeleniny, nápojů.
Vyjádření a zhodnocení chuťového vjemu chutná, nechutná.
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Prvky orofaciální stimulace.

Poznat předměty čichem podle vůně.

Uvědomování si svého dechu, nácvik správného dýchání.

Dechová cvičení.

Seznamování typických vůní potravin, hygienického zboží, čisticích
prostředků.

Snoezelen.

Rozlišování běžných potravin čichem.

Různé hygienické zboží a čisticí
prostředky.

Rozlišování čichem některého hygienického zboží a čisticích prostředků.
Vnímání různých vůní – aromaterapie.
Rozlišit vůně a pachy.

Vnímání předkládaných vůní a pachů.
Rozlišování čichových vjemů dle libosti (voní/páchne, bez vůně) - reakce
mimikou, gesty, symbolem, verbálně.

Poznat zkažené potraviny a nebezpečné látky.

Procvičování čichové diferenciace, vnímání předkládaných podnětů.
Činnosti s některým zbožím, upozorňování na látky ohrožující zdraví
(saponáty, odlakovač, prášek na praní…).
Rozlišování, co je chuťově dobré, ukázka zkažených potravin.
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Využívání obrazového materiálu, letáků
obchodních řetězců.

Hudební výchova

7.4

VZDĚLÁVACÍ OBLAST
Umění a kultura
CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU
Vyučovací předmět Hudební výchova vytváří u žáků kladný vztah k hudbě, rozvíjí jejich
hudebnost, podporuje schopnost hudbu emocionálně i pohybově prožít. Prostřednictvím
hudebních činností stimuluje sluchovou percepci a motoriku žáků, podporuje rozvoj
komunikačních dovedností, dává prostor pro uplatnění tvořivých schopností. Příjemné
prostředí a aktivity významně působí také na chování žáků, podílejí se na zlepšování nálady a
koncentrace pozornosti, snižují vnitřní napětí, psychickou nevyváženost a nesoustředěnost.
Vyučovací předmět Hudební výchova má ve výchovně vzdělávacím procesu rehabilitační a
relaxační význam.
OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU
Hudební výchova je vyučován jako samostatný předmět, ale prolíná se dalšími vyučovacími
předměty.
Obsahem předmětu je nácvik správného a pravidelného dýchání, rozlišování různých zvuků,
tónů i jejich vlastností, na formování dovedností hudbu vnímat a produkovat (hra na tělo,
jednoduché rytmické nástroje, vokální doprovod, popř. zpěv písní) aj. Významnou součást
předmětu tvoří různorodé hudebně pohybové aktivity, kterými podporujeme vzájemnou
spolupráci mezi žáky.
Hlavním cílem předmětu je rozvoj sluchové percepce. Vede žáka k:
-

rozvíjení individuálních schopností při vlastní tvorbě, vnímání a komunikaci;
napodobování a rozlišování různých nehudebních a hudebních zvuků;
rozlišování vybraných hudebních nástrojů podle zvuku;
zvládání hry na tělo a jednoduché rytmické nástroje;
vnímání a zvládání správného dýchání;
soustředění na poslech krátkých a relaxačních skladeb.

Ve výchovně vzdělávacím procesu pracujeme s veškerými dostupnými pomůckami,
hudebními nástroji tradičními i lidovými pocházejícími z různých koutů světa (např. bubny
djembe, deštné hole, tibetské mísy, gong, chřestidla), jednoduchými rytmickými nástroji i
nástroji Orffova instrumentáře, praktickými předměty z běžného sociálního prostředí, CD
nahrávkami, ICT, ale i obrazovým materiálem v rámci Strukturovaného učení a AAK. Do
hodin začleňujeme rytmické rozcvičky s říkadly i zábavná jógová cvičení, vkládáme prvky
muzikoterapie a arteterapie. Při aktivní hře na hudební nástroje, kromě klasických židlí
k sezení, využíváme taburety vyrobené z banánových vláken, k pasivní muzikoterapii a
relaxaci pohodlné rozkládací podložky. V hodinách uplatňujeme multisenzorický přístup.
Hudební výchova je povinným vyučovacím předmětem. Vyučuje se v 1. - 10. ročníku jako
samostatný předmět 1 hodinu týdně. Výuka probíhá jako samostatná vyučovací hodina nebo
v blocích s dalšími předměty.
Předmět je převážně vyučován v učebně hudební výchovy a místnosti snoezelen. Využívána
je rovněž tělocvična a kmenová třída.
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ZPŮSOB HODNOCENÍ ŽÁKŮ
Hodnocení žáků probíhá slovní formou. Při hodnocení je přihlíženo k dosažené úrovni
individuálních pokroků, úrovni získaných dovedností, přístupu a snaze k práci s ohledem na
individuální schopnosti a možnosti žáků.
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY
Hudební výchova úzce souvisí se všemi vzdělávacími obory díky široké škále metod a
technik v ní využívaných. Propojena je s Rozumovou a Řečovou výchovou (osvojování písní
a říkadel k probíraným tématům, podpora komunikačních schopností, nácvik správného
dýchání, rozvoj slovní zásoby a percepce, nápodoba pohybů, manipulace
s předměty/hudebními nástroji, zlepšování záměrné pozornosti, prostorové i časové
orientace), Smyslovou výchovou (nácvik správného dýchání, rozvoj percepce, prostorové a
časové orientace, schopnost rozlišování, nápodoby a sebeobsluhy), Výtvarnou výchovou a
Pracovní výchovou (zkvalitnění úchopové aktivity a manipulačních dovedností při hře na
hudební nástroje, rozvoj percepce, motoriky, vizuomotoriky, prostorové orientace a
sebeobsluhy), Zdravotní tělesnou výchovou a Pohybovou výchovou (nácvik správného
dýchání, regenerace a zklidnění organismu, pohybové aktivity při hudbě, stimulace svalů,
rozvoj psychomotoriky, prostorové a směrové orientace, sebeobsluhy).
VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE
Kompetence k učení
Učitel:









motivuje a vede žáky ke kladnému postoji k hudbě
respektuje individuální fyziologické a duševní rozdíly mezi žáky, přizpůsobuje jim
aktivity, používá vhodné metody a přístupy
seznamuje žáky s tradičními a netradičními hudebními nástroji i jejich fotografiemi,
základními pojmy, znaky a symboly souvisejících s hudební výchovou
vede žáky k napodobování předváděných činností, podporuje žáky k aktivnímu
používání nástrojů a samostatnosti
motivuje vhodnými a zajímavými činnostmi, vytváří takové situace, v níž mají žáci
radost z učení
pomocí různých denních rituálů, strukturovaného učení a AAK (dle potřeby) fixuje
adekvátní chování žáků, upevňuje jejich schopnost se koncentrovat na činnosti a učí je
trpělivosti
žáky hodnotí v krátkých časových intervalech

Žák dle svých individuálních možností a schopností:







získává kladný postoj k hudebním aktivitám
chápe využívané metody, zapojuje všechny smysly
rozlišuje tradiční a netradiční hudební nástroje i jejich fotografie, rozumí základním
pojmům, znakům a symbolům souvisejících s hudební výchovou
napodobuje předváděné činnosti, aktivně používá hudební nástroje, je v co nejvyšší
míře samostatný
žák má zájem o nabízené činnosti, má radost z učení
s oporou denních rituálů, strukturovaného učení a AAK dodržuje principy správného
chování a v rámci svých možností se dokáže koncentrovat na činnost, je trpělivý
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chápe pochvalu jako motivaci k dalšímu učení

Kompetence k řešení problémů
Učitel:







vytváří podmínky pro řešení známých situací na základě nápodoby a opakování, dle
potřeby nabízí výběr z možností řešení
srozumitelně a jednoduše popisuje a názorně předvádí požadované činnosti, podněcuje
žáka k samostatnému splnění úkolů
dbá na dodržování základních naučených sociálních konvencí, učí žáky nebát se
problému, povzbuzuje je k tomu, aby dokázali požádat o pomoc
pomáhá žákům se orientovat v nejbližším okolí
učí žáky orientaci v časovém režimu dne
vytváří podmínky pro překonávání pocitů strachu a nejistoty žáků z nových činností,
předmětů a prostředí

Žák dle svých individuálních možností a schopností:






překonává problémy přiměřeně svým možnostem, řeší známé situace na základě
nápodoby a opakování, zvládne výběr z možností řešení
s verbální podporou a obrázkovými návody předvádí požadované činnosti, je co
nejvíce samostatný
chápe a plní jednoduché příkazy, poprosí, pozdraví a poděkuje i požádá o pomoc
v situaci, kterou neumí zvládnout samostatně, nenechá se odradit nezdarem
orientuje se v okolním prostředí a s oporou o strukturu i časovém režimu dne
překonává pocity strachu a nejistoty z nových činností, předmětů a prostředí

Kompetence komunikativní
Učitel:








vydává jasné a srozumitelné pokyny, dle potřeby využívá AAK
vede žáky k adekvátním odezvám na instrukce, smluvená gesta, symboly, zvukové
signály a obrazový materiál
posiluje reakci žáků na své jméno
učí žáky rozpoznávat známé osoby i jejich jména
vede žáky k vyjádření jejich postojů, potřeb, pocitů a nálad verbálně nebo pomocí
AAK
vytváří situace k nácviku základních sociálních konvencí (pozdrav, poděkování), dbá
na jejich dodržování
napomáhá žákům při navazování sociálních vztahů a dorozumívání v kolektivu,
podporuje vytváření přátelských vztahů a spolupráci mezi nimi při činnostech

Žák dle svých individuálních možností a schopností:




reaguje na jednoduché pokyny, smluvená gesta, symboly, zvukové signály a obrazový
materiál
reaguje na své jméno
poznává známé osoby i jejich jména
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vyjadřuje své postoje (souhlas, nesouhlas), své potřeby, pocity a nálady verbálními
nebo neverbálními formami komunikace
dodržuje základní sociální konvence, dokáže poděkovat, pozdravit i vhodně se chovat
udržuje přátelské vztahy se spolužáky, dorozumívá se s nimi různými komunikačními
prostředky

Kompetence sociální a personální
Učitel:









upevňuje u žáků uvědomování si své osoby prostřednictvím svého těla
učí žáky rozpoznávat členy své rodiny a osoby ze svého nejbližšího okolí
vede žáky k rozlišování osob různého pohlaví (chlapec/dívka, muž/žena)
vytváří podmínky k navazování přátelských vztahů s druhými osobami, podporuje
dorozumívání mezi nimi adekvátním způsobem
dbá na dodržování základních naučených sociálních konvencí (pozdrav, poděkování) a
stanovených pravidel
posiluje schopnost žáků tolerovat blízkost jiných lidí a být v kolektivu, emocionálními
prožitky upevňuje vztahy v kolektivu, vede žáky ke spolupráci
posiluje sociálně vhodné chování žáků
učí žáky zdrženlivému chování k neznámým osobám, seznamuje je s nevhodným a
rizikovým chování

Žák dle svých individuálních možností a schopností:








uvědomuje si svoji osobu prostřednictvím svého těla
rozpozná členy své rodiny a osoby ze svého nejbližšího okolí
rozlišuje osoby různého pohlaví (chlapec/dívka, muž/žena)
navazuje přátelské vztahy s druhými osobami, adekvátním způsobem se dorozumívá
s okolím
dodržuje základní sociální konvence a stanovená pravidla
toleruje blízkost jiných lidí, spolupracuje s nimi, udržuje pěkné vztahy v kolektivu,
vhodně se chová
zdrženlivě se chová k neznámým osobám, rozpozná nevhodné a rizikové chování

Kompetence pracovní
Učitel:






vede žáka k samostatnosti v sebeobsluze
podněcuje žáky k rozpoznávání hudebních nástrojů (tradičních, netradičních) a účelné
manipulaci s nimi
k práci motivuje nabídkou vhodných a zajímavých činností
předkládá žákům předměty různých velikostí, tvarů a materiálů k vytváření vlastních
rytmických nástrojů, seznamuje je s jednoduchými pracovními technikami
učí žáky pohybovému doprovodu k písním, říkadlům, ke hře na tělo či hudební
nástroje
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Žák dle svých individuálních možností a schopností:






zvládá základní úkony sebeobsluhy
rozpozná hudební nástroje (tradiční, netradiční), účelně s nimi manipuluje
má zájem o nabízené činnosti, má radost z učení
rozlišuje předměty různé velikosti, tvarů a materiálů k vytváření vlastních rytmických
nástrojů, využívá jednoduché pracovní postupy k jejich tvorbě, pracuje dle instrukcí
snaží se o pohybový doprovod k písním, říkadlům, ke hře na tělo či hudební nástroje
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HUDEBNÍ VÝCHOVA
1. - 10. ročník
Výstup z RVP (žák by měl)
Zvládat správné dýchání, snažit se o správnou intonaci
a melodii.

Rozlišovat zvuky hudebních nástrojů.

Téma učiva

Metodické poznámky

Nácvik správného držení těla při dýchání a pravidelného dýchání,
uvědomování si vlastního dechu.

Dechová cvičení s využitím různých
pomůcek.

Intonační a melodická cvičení.

Synchronizace dechu ve dvojici
s pedagogem.

Spontánní vokální projevy při hrách a činnostech.
Postupné seznamování se zvuky živé a neživé přírody, důraz na zvuky
potřebné k orientaci v okolí a ochraně zdraví, zaměření pozornosti směrem
ke slyšenému zvuku.
Postupné seznamování s jednotlivými hudebními nástroji a jejich zvuky nácvik soustředěného poslechu zvuků, přiřazování fotografie - hudební
nástroj – zvuk.

Zvládat zpěv jednoduchých písní s doprovodem
hudebního nástroje.

ZŠS II

Hry s ozvučenými hračkami a hudebními nástroji - napodobování zvuků,
rytmů (rychle, pomalu, tiše, hlasitě), rytmický (hudební) doprovod.
Soustředěný poslech říkadel a jednoduchých písní.
Rytmický, popř. hudební doprovod jednoduchých písní, říkadel.
Rozpoznávání písní dle obrazového materiálu a melodie.

Využívání různých hudebních nástrojů
(tradičních, netradičních), CD, ICT,
ozvučených hraček, edukativních knih
s pomůckami apod.

Využívání obrazového materiálů písní,
říkadel zpracovaného pomocí různých
komunikačních programů, CD, ICT,
hudební nástroje.

Vokální doprovod jednoduchých písní, popř. zpěv (slova, dvojice slov).
Vyjádření písně, popěvku pohybem.
Doprovodit sebe i spolužáky na jednoduché rytmické
hudební nástroje.

Hra na tělo.
Experimentování s různými zvuky a jejich postupné rozlišování, přidávání,
nácvik soustředěného poslechu.
Nácvik doprovodu jednoduchých písní rytmickými nástroji, nástroji
Orffova instrumentáře a dalšími dostupnými předměty.
Vyprávění krátkého a jednoduchého příběhu s nástrojovým a pohybovým
doprovodem.
Zařazování různých hudebně pohybových her.
Využívání prvků muzikoterapie.
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Využívání různých hudebních nástrojů
(tradičních, netradičních) a vhodných
předmětů běžné potřeby (vařečky, dřevěné
či plastové misky apod.).

Zvládat jednoduchá rytmická cvičení a pohyb podle
rytmického doprovodu

Soustředit se na poslech relaxační hudby a jednoduché
krátké skladby

Jednoduchá rytmická cvičení - vnímání rytmu při somatické stimulaci,
uvolňování končetin, hra na tělo.

U žáků se sníženou schopností pohybu
aktivity plněny s asistencí.

Rytmizace slov a jednoduchých říkadel, zvládání hry na tělo a hudební
nástroje, nápodoba pohybu.

Využívání různých hudebních nástrojů
(tradičních, netradičních).

Podpora spontánního pohybu a pohybové improvizace na melodii,
hudebně pohybové činnosti, zařazování jednoduchých tanečků.
Bazální stimulace s doprovodem relaxační hudby, vnímání tónů a vibrací
některých hudebních nástrojů.

Využívání multisenzorické místnosti
snoezelen.

Soustředěný poslech relaxační hudby v klidové poloze,

Nabídka různých CD.

Soustředěný poslech krátkých skladeb různého charakteru, vnímání rytmu
a melodie.
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7.5

Výtvarná výchova

VZDĚLÁVACÍ OBLAST
Umění a kultura
CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU
Vyučovací předmět Výtvarná výchova přispívá ke kultivaci osobnosti žáků, dává prostor pro
uplatnění jejich tvořivých schopností, zprostředkovává jim zážitky prostřednictvím vlastní
tvorby a vlastního vnímání. Naplňuje přirozenou potřebu projevit se a působí na estetické
vnímání žáků. Má relaxační a rehabilitační charakter, pomáhá k odreagování, zlepšuje náladu,
snižuje vnitřní napětí a únavu žáků, vytváří příležitosti pro vzájemnou spolupráci a toleranci,
prodlužuje práceschopnost a koncentraci pozornosti, učí trpělivosti. Prostřednictvím tvůrčích
činností rozvíjí u žáků smyslovou percepci, estetické cítění, tvořivost a vnímavost k sobě
samému i okolnímu světu, podporuje schopnost vyjadřovat emoce a představy, stimuluje
motoriku, vizuomotoriku i grafomotoriku, napomáhá uplatňovat verbální i neverbální
komunikaci.
OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU
Výtvarná výchova je samostatný předmět, ale prolíná se dalšími vyučovacími předměty.
Do hodin či bloků zařazujeme takové výtvarné techniky a postupy (alternativní, netradiční),
které respektují speciální vzdělávací potřeby žáků i jejich osobnostní specifika, umožňují
žákům zažití úspěchu. Učíme žáky vnímat uměleckou a přírodní krásu, vyjadřovat se
přiměřenými postupy a prostředky, rozlišovat základní popř. odvozené barvy. Upevňujeme u
nich základní dovednosti pro práci v ploše a prostoru, nabízíme různé pracovní a výtvarné
náčiní a materiály, rozvíjíme individuální schopnosti při vlastní tvorbě, jemnou motoriku,
vnímání a komunikaci při společné tvorbě, pracujeme individuálně, ve dvojici i skupinách. V
rámci předmětu využíváme také prvků arteterapie.
Vytvořená výtvarná díla prezentujeme v prostorách školy, některá i na mimoškolních
soutěžích a výstavách. Před svátky nezapomínáme na zákonné zástupce, kterým se snažíme
zhotovit zajímavé dárky a přáníčka.
Výtvarná výchova je povinným vyučovacím předmětem. Vyučuje se v 1. - 10. ročníku jako
samostatný předmět 2 hodiny týdně. Výuka probíhá jako samostatná vyučovací hodina nebo
v blocích s dalšími předměty.
Předmět je vyučován v kmenové třídě, učebně pracovního vyučování (školní dílně), v okolí
školy. Hodinu lze aplikovat také v multisenzorické místnosti snoezelen.
ZPŮSOB HODNOCENÍ ŽÁKŮ
Hodnocení žáků probíhá slovní formou. Při hodnocení je přihlíženo k dosažené úrovni
individuálních pokroků, úrovni získaných dovedností, přístupu a snaze k práci s ohledem na
individuální schopnosti a možnosti žáků.
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY
Výtvarná výchova se prolíná s dalšími předměty. Propojena je s Hudební výchovou (výtvarné
zpracování hudebních témat a hudebně pohybových činností), Pracovní výchovou
(zkvalitnění úchopové aktivity a manipulačních dovedností, rozvoj percepce, motoriky,
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vizuomotoriky, prostorové orientace a sebeobsluhy, dodržování pracovních postupů a
pravidel při práci, práce s přírodninami), Rozumovou a Řečovou výchovou (rozvoj zrakové a
hmatové percepce, jemné motoriky, grafomotoriky, vizuomotoriky a prostorové orientace,
uplatňování verbální i neverbální komunikace, prodlužování záměrné pozornosti), Smyslovou
výchovou (rozvoj percepce, prostorové orientace, sebeobslužných dovedností), Zdravotní
tělesnou výchovou a Pohybovou výchovou (regenerace a zklidnění organismu, výtvarné
aktivity při hudbě, nápodoba činností, rozvoj prostorové a směrové orientace, sebeobsluhy).
VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE
Kompetence k učení
Učitel:







motivuje a vede žáky ke kladnému postoji k výtvarným aktivitám, zařazuje takové
výtvarné techniky a postupy (tradiční, netradiční), které umožňují žákům zažití
úspěchu
seznamuje žáky se základními pojmy, znaky a symboly souvisejících s výtvarnou
výchovou
pomáhá žákovi slovními a obrázkovými návody (procesuální schémata) plnit
jednoduché výtvarné a pracovní činnosti, učí je samostatnosti a trpělivosti
vede žáky k aktivnímu používání výtvarných nástrojů a rozličných materiálů
žáky hodnotí v krátkých časových intervalech, vede je k sebehodnocení

Žák dle svých individuálních možností a schopností:







získává kladný postoj k výtvarným aktivitám
chápe využívané výtvarné techniky a postupy, zažívá úspěch
rozumí základním pojmům, znakům a symbolům souvisejících s výtvarnou výchovou
s verbální podporou a obrázkovými návody (procesuální schémata) plní jednoduché
výtvarné a pracovní činnosti a v co nejvyšší míře je samostatný a trpělivý
aktivně používá výtvarné nástroje a rozličné materiály
chápe pochvalu jako motivaci k dalšímu učení, je schopen neverbálními či verbálními
prostředky o sebehodnocení

Kompetence k řešení problémů
Učitel:








vytváří podmínky pro řešení známých situací na základě nápodoby a opakování, vede
žáky k aktivnímu podílu na všech fázích činnosti (příprava, realizace, úklid,
hodnocení)
srozumitelně a jednoduše popisuje a názorně předvádí požadované činnosti, podněcuje
žáka k samostatnému splnění úkolů
vede žáky k chápání a plnění jednoduchých pokynů
učí žáky nebát se problému a vede je k tomu, aby dokázali požádat o pomoc v situaci,
kterou neumí zvládnout samostatně
pomáhá žákům v orientaci ve třídě při přípravě pomůcek k práci
učí žáky orientaci v časovém režimu dne
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vytváří podmínky pro překonávání pocitů strachu a nejistoty žáků z nových činností,
předmětů a prostředí
rozvíjí tvořivost, podporuje uplatňování vlastních nápadů

Žák dle svých individuálních možností a schopností:








překonává problémy přiměřeně svým možnostem, řeší známé situace na základě
nápodoby a opakování, spolupracuje při všech fázích činnosti
s verbální podporou a obrázkovými návody předvádí požadované činnosti, v plnění
úkolů je co nejvíce samostatný
chápe a plní jednoduché pokyny
požádá o pomoc v situaci, kterou neumí zvládnout samostatně, nenechá se odradit
nezdarem
orientuje se v prostředí třídy a s oporou o strukturu i časovém režimu dne
překonává pocity strachu a nejistoty z nových činností, předmětů a prostředí
uplatňuje vlastní dovednosti a fantazii

Kompetence komunikativní
Učitel:










vydává jasné a srozumitelné pokyny, dle potřeby využívá AAK
vede žáky k chápání pokynů a obohacování slovní zásoby z výtvarné oblasti
nabízí procesuální schémata, stručné návody k plnění úkolů
posiluje reakci žáků na své jméno
učí žáky rozpoznávat blízké osoby i jejich jména
vede žáky k vyjádření jejich postojů, potřeb, pocitů a nálad různými komunikačními
prostředky
vytváří situace k nácviku základních sociálních konvencí (pozdrav, poděkování), dbá
na jejich dodržování
napomáhá žákům při navazování sociálních vztahů a dorozumívání v kolektivu,
podporuje vytváření přátelských vztahů a spolupráci mezi nimi
zapojuje žáky do školních akcí a výtvarných soutěží

Žák dle svých individuálních možností a schopností:









rozumí pokynů, postupně rozšiřuje slovní zásobu z výtvarné oblasti
chápe jednoduché procesuální schémata, stručné návody
reaguje na své jméno
poznává známé osoby i jejich jména
vyjadřuje své postoje (souhlas, nesouhlas), své potřeby, pocity a nálady verbálními
nebo neverbálními prostředky
dodržuje základní sociální konvence, dokáže poděkovat, pozdravit i vhodně se chovat
udržuje přátelské vztahy se spolužáky, dorozumívá se s nimi dle svých schopností
zapojuje se do školních akcí a výtvarných soutěží
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Kompetence sociální a personální
Učitel:









motivuje žáky k poznání sebe sama pomocí výtvarných technik
učí žáky rozpoznávat členy své rodiny a osoby ze svého nejbližšího okolí
výtvarnými technikami vede žáky k rozlišování osob různého pohlaví
vytváří podmínky k navazování přátelských vztahů s druhými osobami, podporuje
dorozumívání mezi nimi
dbá na dodržování základních naučených sociálních konvencí (pozdrav, poděkování) a
stanovených pravidel
posiluje schopnost žáků tolerovat blízkost jiných lidí a být v kolektivu, vede je ke
spolupráci
emocionálními prožitky upevňuje vztahy v kolektivu, posiluje sociálně vhodné
chování žáků
učí žáky zdrženlivému chování k neznámým osobám, seznamuje je s nevhodným a
rizikovým chování

Žák dle svých individuálních možností a schopností:









uvědomuje si svoji osobu
rozpozná členy své rodiny a osoby ze svého nejbližšího okolí
rozlišuje osoby různého pohlaví
navazuje přátelské vztahy s druhými osobami, adekvátním způsobem se dorozumívá
s okolím
dodržuje základní sociální konvence a stanovená pravidla
toleruje blízkost jiných lidí, spolupracuje s nimi
udržuje pěkné vztahy v kolektivu, vhodně se chová
zdrženlivý je k neznámým osobám, rozpozná nevhodné a rizikové chování

Kompetence pracovní
Učitel:









vede žáka k samostatnosti v sebeobsluze a při udržování osobní čistoty
seznamuje žáka s výtvarným náčiním a materiály i jejich použitím
buduje povědomí o základních pracovních postupech, seznamuje s různými
výtvarnými technikami
zadává přiměřené úkoly, při plnění průběžně motivuje, posiluje pozitivní vztah k práci
vede žáky k objektivnímu sebehodnocení i vzájemnému hodnocení práce ostatních
žáků
vede žáka k respektování předem dohodnutých pravidel při práci
upevňuje dodržování zásad bezpečnosti při práci, upozorňuje na ochranu svého zdraví
vede žáky k rozvoji estetického vnímání

Žák dle svých individuálních možností a schopností:



zvládá základní úkony sebeobsluhy a udržuje osobní čistotu
rozpozná výtvarné náčiní a materiály, účelně s nimi manipuluje
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s podporou nebo bez podpory využívá jednoduché pracovní postupy při práci
s různými materiály
soustředí se na pracovní výkon, pozitivně přijímá průběžné povzbuzování a pochvalu
je schopný sebehodnocení výsledku své práce i vzájemného hodnocení různými
prostředky komunikace
respektuje předem dohodnutá pravidla při práci
dodržuje zásady bezpečnosti při práci, ochraňuje své zdraví
rozvíjí své estetické vnímání
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VÝTVARNÁ VÝCHOVA
1. - 10. ročník
Výstup z RVP (žák by měl)

Téma učiva

Zvládat základní dovednost pro vlastní tvorbu.

Uvolňovací cvičení paže, ruky, prstů, masáže ruky.
Uchopování a manipulace s předměty, pracovního a výtvarného náčiní
Rozvíjení koordinace oko – ruka.
Spontánní čárání.
Rozvoj grafomotoriky, vizuomotoriky.
Rozvoj spontánní dětské kresby.
Rozvoj malby - experimentování s barvami.
Orientace na pracovní ploše – vyplňování plochy, dodržování linie.
Vytváření základních dovedností pro práci s modelovacími hmotami.
Orientace v prostoru.

Používat na elementární úrovni prostředky a postupy.

ZŠS II
Metodické poznámky
Využívání různých pomůcek (pískovnice,
světelný panel, miska s pískem), předmětů,
výtvarného náčiní a materiálů (houba,
štětce různých velikostí, dlaňová pastelka,
křídy, voskovky, pastel, prstové, vodové a
temperové barvy…) a tradičních i
netradičních výtvarných technik.
Práce na svislých a vodorovných plochách,
různých formátech a materiálů psací
plochy.
U žáků s omezenou hybností plnění úkolů
probíhá s asistencí. Využívá se výtvarného
náčiní se širokou stopou.

Využívání základních výtvarných prostředků a materiálů – kresba, malba,
prostorová tvorba a modelování.
Využívání tradičních a netradičních výtvarných technik.

Vnímat základní vztahy mezi barvami (barevné
kontrasty) a tvary.

Vnímání a rozlišování základních barev.
Experimentování s barvami.
Jednoduché činnosti s barevnými modelovacími hmotami.
Spontánní tvorba – kresba, malba, prostorová tvorba a modelování.

Vyjádřit vlastní vjemy, představy a pocity.

Třídění barev, využívání různých
jednoduchých výtvarných technik (otisky,
roztírání, zapouštění), sledování změn
barev a tvarů.

Spontánní tvorba při hudbě.
Experimentování s výtvarným materiálem.
Uplatňovat vlastní fantazii
výtvarných činnostech.

a představivost

při

Využívání výtvarných námětů opírajících se o emocionální zážitky –
inspirace hudbou, prožitou činností.

Tradiční i netradiční výtvarné techniky a
postupy.

Tvorba ve dvojicích, skupině - spolupráce při výtvarných technikách.

Tvorba z nabídnutého výtvarného
materiálu.
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Pohybová výchova

7.6

VZDĚLÁVACÍ OBLAST
Člověk a zdraví
CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU
Vyučovací předmět Pohybová výchova je zaměřen na zvládnutí základních pohybových
dovedností a rozvíjení pohybové kultury. Přispívá ke zmírnění důsledků zdravotního oslabení
žáků, zlepšuje držení těla, pozitivně ovlivňuje psychické procesy.
U žáků s výrazně omezenou hybností jsou do předmětu začleněny různé terapie či jejich
prvky, které se volí podle individuálních potřeb žáků. Pro podporu pohybového vývoje je
využíváno polohování, stimulace ve snoezelenu, Koncept bazální stimulace, dechová cvičení,
prvky orofaciální stimulace, aj.
OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU
Pohybová výchova je povinný vyučovací předmět. Obsahem předmětu je zvládnutí
základních pohybových činností a dovedností podle individuálních předpokladů žáků.
Prostřednictvím pohybových aktivit dochází k odreagování napětí, překonávání únavy,
zlepšování nálady a koncentrace pozornosti, budování sociálních vztahů. Pohybová výchova
rozvíjí rozumové a komunikační schopnosti i sluchovou percepci.
Při výchovně vzdělávacím procesu využíváme tradiční i netradiční hudební nástroje a náčiní,
CD nahrávky a CD přehrávače, obrazový materiál. Začleňujeme rytmické rozcvičky s říkadly
i zábavná jógová cvičení, vkládáme prvky muzikoterapie. U žáků s omezenou hybností
pracujeme s různými polohovacími, vibračními a ozvučenými pomůckami.
V Pohybové výchově žáky vedeme 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;
rozvíjení individuálních schopností při vlastní tvorbě, vnímání a komunikace;
napodobování a rozlišování různých zvuků;
zvládání hry na tělo a jednoduché rytmické nástroje;
odreagování napětí, zvýšení koncentrace pozornosti;
fyzickému i psychickému uvolnění, relaxaci;
zdravému způsobu života a ochraně zdraví.

Pohybovou výchovu vyučujeme v 1. až 10. ročníku po 2 hodinách týdně. Výuka probíhá jako
samostatná vyučovací hodina nebo v blocích s dalšími předměty.
Při výuce využíváme tělocvičnu, učebnu hudební výchovy, multisenzorickou místnost, okolí
školy a vycházky do přírody.
ZPŮSOB HODNOCENÍ ŽÁKŮ
Hodnocení žáků probíhá slovní formou. Při hodnocení je přihlíženo k dosažené úrovni
individuálních pokroků, úrovni získaných dovednosti, přístupu a snaze k práci s ohledem na
individuální schopnosti a možnosti žáků.
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MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY
Pohybová výchova souvisí s dalšími vyučovacími předměty. Učivo se prolíná se Zdravotní
tělesnou výchovou a Hudební výchovou (pohybové aktivity s hudbou, rytmická cvičení,
rytmizace písní a říkadel, rozvoj úchopu a manipulačních dovedností při hře na hudební
nástroje a při cvičení s náčiním, navození uvolnění a zklidnění organismu), Rozumovou a
Řečovou výchovou (písničky a říkanky k probíraným tématům, podpora komunikačních
schopností, nácvik správného dýchání, reakce na pokyny, orientace v tělesném schématu a
prostoru, chápání bezpečnosti při pohybových činnostech), Smyslovou výchovu (rozvoj
percepce, rozlišování zvuků různé povahy, nácvik správného dýchání a sebeobslužných
dovedností), Pracovní a Výtvarnou výchovou (rozvoj úchopu a manipulačních dovedností při
využívání a tvorbě rytmických pomůcek).
VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE
Kompetence k učení
Učitel:






motivuje a vede žáky ke kladnému postoji k pohybu, dle potřeby využívá prostředky
AAK
vede žáky k osvojení základních pojmů, znaků, symbolů, zvukových signálů a
obrazovému materiálu souvisejících s hudebně pohybovými aktivitami, podporuje
žáky k jejich aktivnímu používání
na základě opakování a napodobování vytváří u žáků správné pohybové stereotypy,
podporuje jejich samostatnost při zvládání jednoduchých pohybových činností
vede žáky k cílené manipulaci s rytmickými nástroji a drobným tělocvičným náčiním

Žák dle svých individuálních možností a schopností:





získává kladný postoj k pohybovým aktivitám
rozumí jednoduchým pojmům, znakům, symbolům, zvukovým signálům, obrazovému
materiálu a je schopen je užívat
napodobuje předváděné pohyby a činnosti
manipuluje s rytmickými nástroji a drobným tělocvičným náčiním

Kompetence k řešení problémů
Učitel:







vytváří podmínky pro řešení známých situací na základě nápodoby a opakování, vede
žáky k aktivnímu podílu na všech fázích pohybové činnosti (příprava, realizace, úklid,
hodnocení)
vede žáky k chápání a plnění jednoduchých pokynů, srozumitelně popisuje a názorně
předvádí požadované pohyby a činnosti
vytváří podmínky pro přenesení naučených poznatků a dovedností do jiných situací
dbá na dodržování základních naučených sociálních konvencí (pozdrav, poděkování) a
respektování instrukcí při pohybových aktivitách
ve známém prostředí usiluje o to, aby se žák samostatně pohyboval a orientoval se
v nejbližším okolí
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vytváří podmínky pro překonávání pocitů strachu a nejistoty žáků z nových činností,
předmětů a prostředí
učí žáky nebát se problému a vede je k tomu, aby dokázali požádat o pomoc;
podporuje u žáků pocit sebedůvěry
učí žáky orientovat se v časovém sledu dne a bezpečně se chovat ve sportovním
prostředí i mimo školu

Žák dle svých individuálních možností a schopností:










na základě nápodoby a opakování se aktivně podílí na všech fázích pohybové činnosti
chápe naše pokyny, s podporou předvádí požadované pohyby a činnosti
naučené pohybové činnosti přenáší do jiných situací
dokáže poprosit, pozdravit a poděkovat, dodržuje instrukce nejen při pohybových
aktivitách
samostatně se pohybuje v nejbližším okolí
překonává pocity strachu a nejistoty z nových činností, předmětů a prostředí
umí rozpoznat jednoduchý problém a svým způsobem ho označit a požádat o pomoc;
věří ve své schopnosti při některých činnostech
orientuje se v časovém sledu dne, uplatňuje zásady bezpečného chování ve sportovním
prostředí i mimo školu

Kompetence komunikativní
Učitel:






vydává jasné a srozumitelné pokyny, posiluje reakci žáků na oslovení, dle potřeby
využívá AAK
učí žáky správně reagovat na instrukce, smluvená gesta, symboly, zvukové signály,
obrazový materiál
podporuje žáky při navazování sociálních vztahů a dorozumívání a vytváření
přátelských vztahů a spolupráci
vede žáky k vyjádření jejich postojů, pocitů a nálad různými prostředky
vytváří situace k nácviku základních sociálních konvencí (pozdrav, poděkování), dbá
na jejich dodržování

Žák dle svých individuálních možností a schopností:





adekvátně reaguje na oslovení, pokyny, instrukce, smluvené povely, signály, gesta,
symboly, zvukové signály, obrazový materiál
udržuje přátelské vztahy se spolužáky, dorozumívá se s nimi verbálními nebo
nonverbálními formami komunikace
vyjadřuje své postoje, pocity a nálady verbálně nebo pomocí AAK, při činnostech
spolupracuje
dodržuje základní sociální konvence, dokáže poděkovat, pozdravit i vhodně se chovat
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Kompetence sociální a personální
Učitel:







motivuje žáky k poznání sebe sama, předkládá stimuly k upevnění orientace v
tělesném schématu
zařazuje aktivity umožňující žákům zažití úspěchu a pohybové hry na rozlišování osob
různého pohlaví
vede žáky k dorozumívání, vytváření přátelských vztahů a spolupráci, emocionálními
prožitky upevňuje vztahy v kolektivu
dbá na dodržování pravidel při pohybových aktivitách
učí žáky tolerovat blízkost druhých lidí, posiluje sociálně vhodné chování žáků
zapojuje žáky do sportovního dění školy

Žák dle svých individuálních možností a schopností:







uvědomuje si svoji osobu, orientuje se v tělesném schématu
úspěšně se zapojuje do pohybových aktivit, rozlišuje osoby různého pohlaví
navazuje sociální kontakt s ostatními žáky, spolupracuje
dodržuje stanovená pravidla
toleruje blízkost druhých lidí, adekvátně se chová
zapojuje se do sportovního dění školy

Kompetence pracovní
Učitel:







snaží se o rozvoj pohybových schopností žáků
podporuje u žáků účelnou manipulaci s drobným náčiním
učí žáky uklízet tělocvičné pomůcky
přenáší nacvičené pohybové dovednosti do praktických situací
upevňuje hygienické návyky a sebeobslužné dovednosti a žáků
dbá na dodržování hygieny a bezpečnosti při pohybových aktivitách

Žák dle svých individuálních možností a schopností:







snaží se uvědoměle rozvíjet své pohybové schopnosti
rozlišuje drobné náčiní a účelně s nimi manipuluje
zapojuje se do úklidu tělocvičných pomůcek
pohybové dovednosti přenáší do praktických situací
osvojuje si hygienické návyky a základní úkony sebeobsluhy
dodržuje zásady bezpečnosti při pohybových aktivitách
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POHYBOVÁ VÝCHOVA
1. - 10. ročník
Výstup z RVP (žák by měl)
Získat kladný vztah k motorickému cvičení a
pohybovým aktivitám.

Téma učiva

Metodické poznámky

Spontánní pohyb v prostoru, nabídka různých pomůcek, cvičebního náčiní,
rytmických nástrojů a tělocvičného nářadí.

Dle potřeby využití AAK při výběru
pomůcek a pohybových aktivit.

Pohybové aktivity různého zaměření vycházející se zájmů třídy/skupiny a
individuálních předpokladů žáků.

U žáků s poruchou hybnosti podpora
pivotování, přetáčení a jiného spontánního
pohybu, zařazování polohování s využitím
různých polohovacích, senzomotorických,
vibračních a ozvučených pomůcek, pohyb
v síti, houpačce. Provádění činností
probíhá s asistencí.

Pohybové hry a cvičení – napodobivé, průpravné, smyslové aj. s využitím
pomůcek, cvičebního náčiní, rytmických nástrojů a tělocvičného nářadí.

Zvládat podle pokynu přípravu na pohybovou činnost.

ZŠS II

Příprava organismu před pohybovou činností.
Cvičení dechová, uvolňovací, protahovací.

U žáků s poruchou hybnosti nabídka
somatických, vestibulárních, vibračních
podnětů aj.

Reagovat na pokyny a povely k dané pohybové
činnosti.

Odpovídající reakce na instrukce.

Dle potřeby využití AAK.

Mít osvojeny základní pohybové činnosti, dovednosti
a prostorovou orientaci podle individuálních
předpokladů.

Pohybové hry s pomůckami a bez pomůcek (tradičními, netradičními) dle
individuálních předpokladů žáků, cvičení v různých polohách.

U žáků s poruchou hybnosti využívání
některých rytmických cvičení prováděných
s asistencí dle individuálních možností,
pohyb v síti, houpačce, hry na vozíku.

Hudebně pohybové aktivity – rytmická cvičení, vnímání změny rytmu,
jednoduché tanečky.
Improvizace na reprodukovanou hudbu a udávaný rytmus.

Rozvíjet motoriku a koordinaci pohybů a poloh.

Pohybové hry v tělocvičně a na hřišti (dle individuálních předpokladů
žáků).
Turistika a pobyt v přírodě, hry dle ročních období.

Zvládnout uvolnění a zklidnění organismu.

Relaxační cvičení, prvky jógových cvičení.

U žáků s poruchou hybnosti podpora
spontánního pohybu na koberci či žíněnce,
zařazování houpání v síti, houpačce,
polohování, pohybové hry na vozíku,
pobyt v přírodě, apod.
Využívání míčkové facilitace, pohyb v síti,
houpačce.
Aromaterapie.
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Zdravotní tělesná výchova

7.7

VZDĚLÁVACÍ OBLAST
Člověk a zdraví
CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU
Vyučovací předmět Zdravotní tělesná výchova aktivně rozvíjí hybnost žáků, pozitivně působí
na různé zdravotní oslabení, podporuje správné držení těla, zvyšuje tělesnou zdatnost.
Respektuje zdravotní stav žáků i jejich fyzické, psychické a zdravotní možnosti.
U žáků s výrazně omezenou hybností jsou do předmětu začleněny různé terapie či jejich
prvky, které se volí podle individuálních potřeb žáků. Pro podporu pohybového vývoje je
využíváno polohování, stimulace ve snoezelenu, Koncept bazální stimulace, dechová cvičení,
prvky orofaciální stimulace, aj.
OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU
Zdravotní tělesná výchova je povinný vyučovací předmět. Obsahem předmětu je zvládnutí
základních pohybových dovedností, zlepšování hybnosti a zmírnění zdravotního oslabení
žáků. Zařazením relaxačních prvků přispívá k odreagování napětí, překonání únavy, podílí se
na zlepšování nálady a koncentrace pozornosti. Rozvíjením hybnosti přispívá k rozvoji
rozumových schopností.
Při výchovně vzdělávacím procesu využíváme dostupné polohovací, vibrační a ozvučené
pomůcky, různé cvičební náčiní (tradiční, netradiční), tělocvičné nářadí.
V Rehabilitační tělesné výchově žáky vedeme 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, zvýšení koncentrace pozornosti;
fyzickému i psychickému uvolnění, relaxaci;
zdravému způsobu života a ochraně zdraví.

Zdravotní tělesnou výchovu vyučujeme v 1. až 10. ročníku po 4 hodinách týdně. Výuka
probíhá jako samostatná vyučovací hodina nebo v blocích s dalšími předměty.
Při výuce využíváme tělocvičnu, multisenzorickou místnost snoezelen, okolí školy a
vycházky do přírody.
ZPŮSOB HODNOCENÍ ŽÁKŮ
Hodnocení žáků probíhá slovní formou. Při hodnocení je přihlíženo k dosažené úrovni
individuálních pokroků, úrovni získaných dovednosti, přístupu a snaze k práci s ohledem na
individuální schopnosti a možnosti žáků.
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY
Rehabilitační tělesná výchova nesouvisí pouze s výše uvedeným předmětem, ale prolíná se
všemi vyučovacími předměty. Tělesný rozvoj podmiňuje celkový rozvoj všech rozumových a
smyslových schopností. Při pohybových aktivitách využíváme poznatků Rozumové a Řečové
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výchovy o jednotlivých částech těla, procvičujeme chápání instrukcí, nacvičujeme reakce na
jednoduché pokyny, uvolňujeme horní končetiny, zacházením s načiním zkvalitňujeme
manipulační dovednosti a úchop, upevňujeme prostorovou orientaci a sebeobsluhu. V oblasti
Smyslové výchovy přispíváme k rozvoji zrakového, sluchového a hmatového vnímání,
polohocitu a prostorové orientace. S Pracovní a Výtvarnou výchovou spolupracujeme při
nácviku sebeobslužných dovedností a při rozvoji hrubé a jemné motoriky. Pro navození
uvolnění a zklidnění organismu a při pohybových aktivitách využíváme prvků Hudební
výchovy, manipulujeme s rytmickými nástroji.
VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE
Kompetence k učení
Učitel:








motivuje a vede žáky ke kladnému postoji k pohybu, dle potřeby využívá prostředky
AAK
vede žáky k osvojení základních pojmů, znaků, symbolů, zvukových signálů a
obrazovému materiálu souvisejících s pohybovými aktivitami, podporuje žáky k
jejich aktivnímu používání
na základě opakování a napodobování vytváří u žáků správné pohybové stereotypy,
podporuje jejich samostatnost při zvládání jednoduchých pohybových dovedností
vede žáky k cílené manipulaci s drobným tělocvičným náčiním
orientuje se v základních druzích zdravotního oslabení i možnostech jejich nápravy,
vyhýbá se cvikům, jež by mohly vést k ohrožení nebo zhoršení zdravotního stavu žáků
respektuje individuální fyziologické a duševní rozdíly mezi žáky, přizpůsobuje jim
prováděná cvičení

Žák dle svých individuálních možností a schopností:






získává kladný postoj k pohybovým aktivitám
rozumí jednoduchým pojmům, znakům, symbolům, zvukovým signálům, obrazovému
materiálu a je schopen je užívat
napodobuje základní cvičební polohy, osvojuje si základní pohybové dovednosti
manipuluje s různým tělocvičným drobným náčiním
s verbální podporou a obrázkovými návody se snaží o některé jednoduché cviky
s pomůckami

Kompetence k řešení problémů
Učitel:







vytváří podmínky pro řešení známých situací na základě nápodoby a opakování, vede
žáky k aktivnímu podílu na všech fázích pohybové činnosti (příprava, realizace, úklid,
hodnocení)
srozumitelně popisuje a názorně předvádí požadované polohy a jednoduché pohyby
dbá na dodržování základních naučených sociálních konvencí (pozdrav, poděkování)
vede žáky k požádání o pomoc v situaci, kterou neumí zvládnout sami, učí je
rozpoznat jednoduchý problém
dbá na dodržování dohodnutých pravidel při pohybových aktivitách
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ve známém prostředí usiluje o to, aby se žák samostatně pohyboval a orientoval se
v nejbližším okolí
vytváří podmínky pro překonávání pocitů strachu a nejistoty žáků z nových činností,
předmětů, prostředí a situací
učí žáky orientovat se v časovém sledu dne a bezpečně se chovat ve sportovním
prostředí i mimo školu

Žák dle svých individuálních možností a schopností:








na základě nápodoby a opakování se aktivně podílí na všech fázích pohybové činnosti
chápe naše pokyny, s podporou předvádí požadovanou polohu a pohyb
dokáže poprosit, pozdravit, poděkovat a požádat o pomoc, umí rozpoznat jednoduchý
problém a svým způsobem ho označit
dodržuje dohodnutá pravidla
samostatně se pohybuje v nejbližším okolí
překonává pocity strachu a nejistoty z nových činností, předmětů a prostředí
orientuje se v časovém sledu dne, uplatňuje zásady bezpečného chování ve sportovním
prostředí i mimo školu

Kompetence komunikativní
Učitel:






vydává jasné a srozumitelné pokyny, posiluje reakci žáků na oslovení, dle potřeby
využívá AAK
učí žáky správně reagovat na instrukce, smluvená gesta, symboly, zvukové signály,
obrazový materiál
podporuje žáky při navazování sociálních vztahů a dorozumívání a vytváření
přátelských vztahů a spolupráci
vede žáky k vyjádření jejich postojů, pocitů a nálad různými prostředky
vytváří situace k nácviku základních sociálních konvencí (pozdrav, poděkování), dbá
na jejich dodržování

Žák dle svých individuálních možností a schopností:





adekvátně reaguje na oslovení, jednoduché instrukce, smluvené povely, signály, gesta,
symboly, zvukové signály, obrazový materiál
udržuje přátelské vztahy se spolužáky, dorozumívá se s nimi verbálními nebo
nonverbálními formami komunikace
vyjadřuje své postoje, pocity a nálady různými prostředky
dodržuje základní sociální konvence, dokáže poděkovat, pozdravit i vhodně se chovat

Kompetence sociální a personální
Učitel:



motivuje žáky k poznání sebe sama, předkládá stimuly k upevnění orientace v
tělesném schématu
zařazuje aktivity umožňující žákům zažití úspěchu a pohybové hry na rozlišování osob
různého pohlaví
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vede žáky k dorozumívání, vytváření přátelských vztahů a spolupráci, emocionálními
prožitky upevňuje vztahy v kolektivu
dbá na dodržování pravidel při pohybových aktivitách
učí žáky tolerovat blízkost druhých lidí, posiluje sociálně vhodné chování žáků
zapojuje žáky do sportovního dění školy

Žák dle svých individuálních možností a schopností:







uvědomuje si svoji osobu, orientuje se v tělesném schématu
úspěšně se zapojuje do pohybových aktivit, rozlišuje osoby různého pohlaví
navazuje sociální kontakt s ostatními žáky, spolupracuje
dodržuje stanovená pravidla
toleruje blízkost druhých lidí, adekvátně se chová
zapojuje se do sportovního dění školy

Kompetence pracovní
Učitel:







snaží se o rozvoj pohybových schopností žáků
podporuje u žáků účelnou manipulaci s drobným náčiním
učí uklízet tělocvičné pomůcky
přenáší nacvičené pohybové dovednosti do praktických situací
upevňuje hygienické návyky a sebeobslužné dovednosti žáků
dbá na dodržování hygieny a bezpečnosti při pohybových aktivitách

Žák dle svých individuálních možností a schopností:







snaží se uvědoměle rozvíjet své pohybové schopnosti
rozlišuje drobné náčiní a účelně s nimi manipuluje
zapojuje se do úklidu tělocvičných pomůcek
pohybové dovednosti přenáší do praktických situací
osvojuje si hygienické návyky a základní úkony sebeobsluhy
dodržuje zásady bezpečnosti při pohybových aktivitách
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ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA
1. - 10. ročník
Výstup z RVP (žák by měl)
Zaujímat správné základní cvičební polohy.

Téma učiva
Základní cvičební polohy:
horizontální - leh (leh pokrčmo), leh na břiše, na boku, vzpor klečmo;
vertikální - sed zkřižný skrčmo, sed přímý (pokrčmo), klek sedmo, klek a
stoj.
Základní pohyby končetin (vzpažit, připažit, předpažit, upažit, přednožit,
zanožit, přinožit, roznožit).
Dechová cvičení (bez doprovodných pohybů části těla - statická,
s doprovodnými pohyby částí těla – dynamická, vědomě prohloubené
dýchání).
Relaxační cvičení (celkové, částečné).
Uvolňovací cvičení (uvolnění kyčelního a ramenního kloubu, páteře,
hlezenního kloubu, zápěstí).

Uplatňovat správné způsoby držení těla v různých
polohách.

Základní cvičební polohy.
Vyrovnávací cvičení pro správné držení těla:
cvičení dechová (cvičení statická - bez doprovodných pohybů části těla,
cvičení dynamická - s doprovodnými pohyby částí těla, vědomě
prohloubené dýchání – vhodné je cvičení ve dvojicích);
cvičení uvolňovací (uvolnění kyčelního a ramenního kloubu, páteře,
hlezenního kloubu, zápěstí);
cvičení protahovací (trojhlavý sval lýtkový, ohýbače kolenního a
kyčelního kloubu, přitahovače stehen, vzpřimovače trupu, čtyřhranný sval
bederní, prsní svaly, horní část trapézového svalu, zdvihač lopatky,
hluboké svaly šíjové);
cvičení posilovací (břišní svalstvo, hýžďové svaly, dolní fixátory lopatek,
hluboké ohýbače krku a hlavy);
cvičení rovnovážná (rovnováha statická, dynamická, balancování);
cvičení relaxační (celkové, částečné);
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ZŠS II
Metodické poznámky
Vedle nápodoby práce s fotografiemi,
obrázky, využívat obkreslování rukou,
chodidel.
Při dechových cvičení práce s pomůckami
(hedvábné šátky).
Při relaxačním cvičení využíváme polohy leh s podloženými koleny, leh na boku
s pokrčenou nohou, popř. leh na břiše.
U žáků s poruchou hybnosti zařazování
polohování s využitím různých
polohovacích, vibračních a ozvučených
pomůcek. Provádění činností probíhá
s asistencí.
Využívání míčů různých materiálů,
velikostí a váhy a různých tradičních i
netradičních pomůcek, cvičení s náčiním a
tělocvičným nářadím, balančními
pomůckami – Bossu, balanční desky, aj.
U žáků s poruchou hybnosti nabídka
somatických, vestibulárních, vibračních
podnětů, aktivity s Over ballem a Fit
ballem.

dle individuálních možností cvičení vytrvalostní (střídání chůze a běhu,
běh, svižný tanec, překážkové dráhy, pohybové hry s míčem, apod.).
Cvičení s náčiním.
Cvičení na vybraném nářadí.
Zvládat jednoduchá speciální cvičení.

Pohybové činnosti s ohledem na zdravotní postižení, zdravotní oslabení a
individuální předpoklady:

U některých zdravotních diagnóz nutné
lékařské vyjádření.

cvičení na zmírnění oslabení podpůrně pohybového systému (špatné držení
těla, poruchy kloubní pohyblivosti, poruchy svalového napětí);

U žáků se špatným držením těla je vhodné
provést orientační funkční diagnostiku
pohybového systému a na základě zjištění
zařazovat vhodné cviky s pomůckami.

cvičení na zmírnění oslabení vnitřních orgánů (dýchacího systému,
srdečně - cévního systému, oslabení endokrinologická a metabolická);
cvičení na zmírnění oslabení smyslových a nervových funkcí (oslabení
zraková, sluchová, neuropsychická).
Vnímání pocitů při cvičení.
Zvládat základní techniku speciálních cvičení podle
pokynů.

Pohybový režim s přihlédnutím na zdravotní oslabení.
Pohybové hry pro rozvoj základních pohybových schopností dle
individuálních možností.
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Využívání karet s vizualizacemi cviků na
zlepšení funkce pohybového systému.
U žáků s poruchou hybnosti využívání
některých rytmických cvičení prováděných
s asistencí dle individuálních možností.
Využívání karet s vizualizacemi cviků na
zlepšení funkce pohybového systému.
U žáků s poruchou hybnosti nabídka
různých pomůcek, podpora pivotování,
přetáčení a jiného spontánního pohybu.

Pracovní výchova

7.8

VZDĚLÁVACÍ OBLAST
Člověk a svět práce
CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU
Vyučovací předmět Pracovní výchova zahrnuje pracovní činnosti, které vedou žáky k získání
základních pracovních dovedností a návyků. Cíleně se zaměřuje na rozvíjení motorických
schopností a dovedností, základních hygienických návyků a činností v oblasti sebeobsluhy.
Současně dochází i k rozvíjení komunikativních dovedností při verbalizaci prováděných
činností.
OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU
Pracovní výchova je jednou ze stěžejních vzdělávacích oblastí. Rozdělena je na tematické
okruhy:
-

Sebeobsluha
Práce s drobným materiálem
Práce montážní a demontážní
Pěstitelské práce
Práce v domácnosti

Ve všech tematických okruzích jsou žáci soustavně vedeni k dodržování zásad bezpečnosti a
hygieny při práci.
Způsob realizace jednotlivých tematických okruhů závisí na podmínkách a možnostech školy
a schopnostech jednotlivých žáků. Učivo celé vzdělávací oblasti je určeno chlapcům i
dívkám.
Cílem vzdělávací oblasti je:
-

osvojení a zvládnutí základních sebeobslužných a hygienických úkonů;
rozvoj jemné motoriky, získání základních manuálních zručností a pracovních
dovedností;
vnímání radostných prožitků z pracovních činností;
osvojení dovedností při používání a zacházení s pomůckami a drobným nářadím;
seznámení s jednoduchými pracovními postupy;
seznámení s obsluhou základních domácích spotřebičů;
seznámení s jednoduchými pracovními činnostmi, které napomáhají vytváření
možných zálib;
dodržování hygienických a bezpečnostních pravidel při práci;
rozvíjení individuálních schopností při vlastní tvorbě, vnímání a komunikaci.

Pracovní výchova je povinným vyučovacím předmětem. Vyučuje se v 1. - 10. ročníku jako
samostatný předmět 3 hodiny týdně. Výuka probíhá jako samostatná vyučovací hodina nebo
v blocích s dalšími předměty.
Předmět je vyučován v kmenové třídě, učebně pracovního vyučování (školní dílně), cvičné
kuchyňce, cvičném bytě, v prostorách školy určených pro získávání a zdokonalování
sebeobslužných návyků (šatně, jídelně, toaletách) a v okolí školy.
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ZPŮSOB HODNOCENÍ ŽÁKŮ
Hodnocení žáků probíhá slovní formou. Při hodnocení je přihlíženo k dosažené úrovni
individuálních pokroků, úrovni získaných dovedností, přístupu a snaze k práci s ohledem na
individuální schopnosti a možnosti žáků.
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY
Pracovní výchova souvisí se všemi vzdělávacími obory. Propojena je s Rozumovou a
Řečovou výchovou (rozvoj aktivní a pasivní slovní zásoby, percepce, nápodoba pohybů,
manipulace a třídění předmětů, prostorová, směrová a časová orientace, rozvoj sebeobsluhy),
Smyslovou výchovou (rozvoj percepce, manipulačních dovedností, prostorové a směrové
orientace, sebeobsluhy), Výtvarnou výchovou (zkvalitnění úchopové aktivity a manipulačních
dovedností, rozvoj percepce, vizuomotoriky, prostorové orientace a sebeobsluhy), Zdravotní
tělesnou výchovou a Pohybovou výchovou (rozvoj motoriky, úchopové aktivity, percepce,
prostorové a směrové orientace, sebeobsluhy, kompenzace sedavého způsobu práce za
pracovním stolem), Hudební výchovou (uvolňování horních končetin, propojování písně
s prací, zlepšování úchopové aktivity při manipulaci s nástroji).
VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE
Kompetence k učení
Učitel:







motivuje a vede žáky ke kladnému postoji k pracovním aktivitám, zařazuje takové
činnosti, které umožňují žákům zažití úspěchu
vede žáky k aktivnímu používání jednoduchých znaků a symbolů
učí žáky napodobovat pohyby, pomáhá mu slovními a obrázkovými návody
(procesuální schémata), podporuje jejich samostatnost a trpělivost
nabízí žáků pomůcky k rozvoji motoriky a sebeobslužných dovedností
vede žáky k aktivnímu používání různých předmětů a materiálů
žáky hodnotí v krátkých časových intervalech, vede je k sebehodnocení

Žák dle svých individuálních možností a schopností:







získává kladný postoj k aktivitám, zažívá úspěch
používá jednoduché znaky a symboly
napodobuje pohyby, s verbální podporou a obrázkovými návody plní jednoduché
činnosti, v co nejvyšší míře je samostatný a trpělivý
pracuje s pomůckami k rozvoji motoriky a sebeobslužných dovedností
aktivně používá různé předměty a materiály
chápe pochvalu jako motivaci k dalšímu učení, je schopen neverbálními či verbálními
prostředky o sebehodnocení

Kompetence k řešení problémů
Učitel:


vytváří podmínky pro řešení známých situací na základě nápodoby a opakování, vede
žáky k aktivnímu podílu na všech fázích činnosti (příprava, realizace, úklid,
hodnocení)
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srozumitelně a jednoduše popisuje a názorně předvádí požadované činnosti, podněcuje
žáka k samostatnému splnění úkolů
vede žáky k chápání a plnění jednoduchých pokynů
učí žáky nebát se problému a vede je k tomu, aby dokázali požádat o pomoc v situaci,
kterou neumí zvládnout samostatně
pomáháme žákům v orientaci ve třídě při přípravě pomůcek k práci a časovém režimu
dne
vytváříme podmínky pro překonávání pocitů strachu a nejistoty žáků z nových
činností, předmětů a prostředí

Žák dle svých individuálních možností a schopností:







překonává problémy přiměřeně svým možnostem, řeší známé situace na základě
nápodoby a opakování, spolupracuje při všech fázích činnosti
s verbální podporou a obrázkovými návody předvádí požadované činnosti, v plnění
úkolů je co nejvíce samostatný
chápe a plní jednoduché pokyny
požádá o pomoc v situaci, kterou neumí zvládnout samostatně, nenechá se odradit
nezdarem
orientuje se v prostředí třídy a s oporou o strukturu i časovém režimu dne
překonává pocity strachu a nejistoty z nových činností, předmětů a prostředí

Kompetence komunikativní
Učitel:










vydává jasné a srozumitelné pokyny, dle potřeby využívá AAK
vede žáky k chápání pokynů a obohacování slovní zásoby
nabízí procesuální schémata, stručné návody k plnění úkolů
posiluje reakci žáků na své jméno
učí žáky rozpoznávat blízké osoby i jejich jména
vede žáky k vyjádření jejich postojů, potřeb, pocitů a nálad různými komunikačními
prostředky
vytváří situace k nácviku základních sociálních konvencí (pozdrav, poděkování), dbá
na jejich dodržování
napomáhá žákům při navazování sociálních vztahů a dorozumívání v kolektivu,
podporuje vytváření přátelských vztahů a spolupráci mezi nimi
zapojuje žáky do školních akcí

Žák dle svých individuálních možností a schopností:







rozumí pokynů, postupně rozšiřuje slovní zásobu z výtvarné oblasti
chápe jednoduché procesuální schémata, stručné návody
reaguje na své jméno
poznává známé osoby i jejich jména
vyjadřuje své postoje (souhlas, nesouhlas), své potřeby, pocity a nálady verbálními
nebo neverbálními prostředky
dodržuje základní sociální konvence, dokáže poděkovat, pozdravit i vhodně se chovat
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udržuje přátelské vztahy se spolužáky, dorozumívá se s nimi dle svých schopností
zapojuje se do školních akcí

Kompetence sociální a personální
Učitel:









motivuje žáky k poznání sebe sama
učí žáky rozpoznávat členy své rodiny a osoby ze svého nejbližšího okolí
vede žáky k rozlišování osob různého pohlaví
vytváří podmínky k navazování přátelských vztahů s druhými osobami, podporuje
dorozumívání mezi nimi adekvátním způsobem
dbá na dodržování základních naučených sociálních konvencí (pozdrav, poděkování) a
stanovených pravidel
posiluje schopnost žáků tolerovat blízkost jiných lidí a být v kolektivu, vede žáky ke
spolupráci
emocionálními prožitky upevňuje vztahy v kolektivu, posiluje sociálně vhodné
chování žáků
učí žáky zdrženlivému chování k neznámým osobám, seznamuje je s nevhodným a
rizikovým chování

Žák dle svých individuálních možností a schopností:









uvědomuje si svoji osobu
rozpozná členy své rodiny a osoby ze svého nejbližšího okolí
rozlišuje osoby různého pohlaví
navazuje přátelské vztahy s druhými osobami, adekvátním způsobem se dorozumívá
s okolím
dodržuje základní sociální konvence a stanovená pravidla
toleruje blízkost jiných lidí, spolupracuje
udržuje pěkné vztahy v kolektivu, vhodně se chová
zdrženlivý je k neznámým osobám, rozpozná nevhodné a rizikové chování

Kompetence pracovní
Učitel:










vede žáka k samostatnosti v sebeobsluze a při udržování osobní čistoty
učí žáky rozlišovat a správně používat předměty denní potřeby
seznamuje žáky s vlastnostmi předmětů, vede je k účelné manipulaci
vytváří podmínky pro zvládání jednoduchých praktických činností, zdokonaluje
manuální dovednosti
zadává přiměřené úkoly, buduje povědomí o základních pracovních postupech
při plnění úkolů průběžně motivuje, posiluje pozitivní vztah k práci
vede žáky k objektivnímu sebehodnocení i vzájemnému hodnocení práce ostatních
žáků
vede žáka k respektování předem dohodnutých pravidel při práci
upevňuje dodržování zásad bezpečnosti při práci, upozorňuje na ochranu zdraví
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Žák dle svých individuálních možností a schopností:









zvládá základní úkony sebeobsluhy a udržuje osobní čistotu
rozpozná a používá předměty běžné potřeby
vnímá vlastnosti předmětů, s předměty účelně manipuluje, průběžně zdokonaluje
manuální dovednosti
soustředí se na pracovní výkon, s podporou nebo bez podpory využívá jednoduché
pracovní postupy
pozitivně přijímá průběžné povzbuzování a pochvalu
je schopný sebehodnocení výsledku své práce i vzájemného hodnocení různými
prostředky komunikace
respektuje předem dohodnutá pravidla při práci
dodržuje zásady bezpečnosti při práci, ochraňuje své zdraví
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PRACOVNÍ VÝCHOVA
1. - 10. ročník
Výstup z RVP (žák by měl)

Téma učiva

SEBEOBSLUHA (SEBEOBSLUŽNÉ ČINNOSTI)

Zaměření pozornosti na předkládané předměty.

Zvládnout základní hygienické návyky a sebeobslužné
činnosti (oblékání, obouvání).

Seznamování se s předměty denní potřeby, poznávání a rozlišování
předmětů denní potřeby.
Spolupráce při provádění sebeobslužných činností (s asistencí, s částečnou
asistencí, verbální a vizuální podporou, bez podpory).

ZŠS II
Metodické poznámky
Každodenní aktivity ve třídě, šatně,
tělocvičně, jídelně školy, využívání
cvičného bytu.
Hmatová pyramida, rozličné učební
pomůcky pro žáky nevidomé, masážní
pomůcky, kartáče.

Manipulacemi s knoflíky, zipy, tkaničkami, příbory, talířky, apod.
Správné reakce na verbální pokyny při hygienických a sebeobslužných
činnostech.
Vyjádření potřeby uspokojení základních životních potřeb různými
komunikačními prostředky.
Vyjádření potřeby, přání a požádání o pomoc různými komunikačními
prostředky.
Dodržovat klid a čistotu při stravování.

Aktivace oblasti tváře a úst.

Prvky orofaciální stimulace.

Nácvik správného kousání, polykání a pití, koordinace oko – ruka, aktivní
spolupráce při stravování.

Pomůcky ve cvičném bytě, třídě.

Respektování svého místa při stravování ve třídě, nácvik stolování, úklid.
Tolerování spolužáků v jídelně, respektování svého místa, stolování, úklid.
Nácvik a upevňování sociálně vhodného chování při stravování.
Umět používat příbor.

Manipulace se lžící, držení lžíce v ruce, popř. využívání násadky.

Misky s luštěninami, těstovinami.

Nácvik nabírání, nesení sousta do úst, koordinace oko – ruka.

Využívání příborů z umělé hmoty, lžící
různých velikostí.

Seznámení se s příborem (vidlička, nůž)
Nácvik manipulace s vidličkou, popř. nožem
Dle individuálních možností žáků nácvik jezení příborem.
Udržovat pořádek ve svých věcech a ve svém okolí.

Respektování pracovního místa, orientace ve třídě.
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Nezapomínáme na pozitivní motivaci a
hodnocení.

Spolupráce při úklidu svých věcí, po svačině, po pracovních činnostech.
Správná reakce na verbální pokyn - ,,ukliď“.
Požádání o pomoc různými komunikačními prostředky.
PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM

Dotyková terapie, stimulace konečků prstů, masáže, prstů a dlaní.

Zvládat základní manuální dovednosti při práci
s jednoduchými materiály a pomůckami.

Uchopování předmětů z různých materiálů a manipulace s nimi.

Rozličné předměty, učební pomůcky pro
žáky nevidomé, masážní pomůcky, kartáče.

Jednoduché manipulační činnosti.
Seznamování s vlastnostmi různých materiálů a jejich užití.
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.

Žákům pomáháme slovními a obrázkovými
návody – využívání jednoduchých
procesuálních schémat a fotografií.

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, např. rytmických,
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.

Žákům pomáháme slovními a obrázkovými
návody.

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, učebnách, šatně.

PRÁCE MONTÁŽNÍ A DEMONTÁŽNÍ

Seznámení se s různými druhy jednoduchých stavebnic a kostek.

Zvládat elementární dovednosti a činnosti při práci
s jednoduchými stavebnicemi a konstruktivními hrami.

Uchopování a manipulace jednotlivých částí stavebnic a předmětů různých
velikostí a tvarů.
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Stavebnice, kostky různých velikostí,
skládačky, puzzle, celek z částí, mozaiky
aj..

Aktivní manipulace s jednoduchými stavebnicemi – demontáž, pokus o
montáž.
Konstruktivní hry.
PĚSTITELSKÉ PRÁCE

Sledování přírody, vnímání změn v přírodě, vycházky do přírody.

Provádět pozorování přírody v jednotlivých ročních
obdobích.

Seznamování s charakteristickými znaky ročních období - rostliny a
zvířata v jednotlivých ročních obdobích, změny teplot, oblečení.
Vykonávání některých aktivit typických pro roční období – sběr ořechů.
Práce s obrázky - přiřazování činností, předmětů, obrázků k jednotlivým
ročním obdobím.

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, hlína.
Seznámení se základními podmínkami pro pěstování nenáročných rostlin
(půda, slunce, voda).
Spolupráce při péči o pokojové rostliny – zalévání a kypření hlíny v
květináči.
Spolupráce při pěstování nenáročných užitkových rostlin ve třídě - jarní
osení, klíčení semínek.

Používat podle druhu pěstitelských činností správné
pomůcky a náčiní.

Seznámení se s pomůckami a náčiním pro práci na zahradě, vyhledávání
dle fotografií.
Nácvik úchopu a adekvátní manipulace s některým zahradnickým náčiním.
Zapojování do společných činností ve třídě a cvičném bytě při
jednoduchých pěstitelských aktivit.

Dodržovat zásady hygieny a bezpečnosti práce při
práci na zahradě.

Seznamování se zásadami hygieny a bezpečnosti práce při pěstitelských
pracích ve třídě a v okolí školy.
Nácvik porozumění jednoduchým pokynům při činnostech.
Dodržování instrukcí při práci.
Dodržování dohodnutých pravidel, zásad hygieny a bezpečnosti práce.
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Zahradnické náčiní a jejich fotografie.

PRÁCE V DOMÁCNOSTI
Provádět drobné domácí práce – základní úklid, mytí
nádobí, mytí podlahy.

Seznamování s jednoduchými pomůckami pro úklid v domácnosti, jejich
užití.
Vnímání a sledování drobných domácích prací.

Cvičný byt, zážitkový deník, procesuální
schémata, názorné ukázky předmětů a
zboží, fotografie, obrazový materiál, letáky
z obchodních řetězců.

Spolupráce při provádění jednoduchých domácích činností, úklid ve třídě.
Seznámení s obsluhou základních domácích spotřebičů (vysavač, pračka).
Prostřít stůl pro běžné stolování.

Seznamování s předměty denní potřeby pro stolování.
Spolupráce při přípravě místa pro stolování u svačiny, při vybalování
svačiny a úklidu.

Kmenová třída, jídelna, cvičný byt, cvičná
kuchyňka.

Spolupráce při přípravě stolu u oběda, při úklidu po obědě.
Nácvik a upevňování sociálně vhodného chování při stolování.
Požádání o pomoc s využitím různých komunikačních prostředků.
Zvládnout nákup a uložení základních potravin.

Seznamování se základními potravinami - rozlišování, třídění, přiřazování
Manipulační činnosti - manipulace s košíkem, taškou (nácvik úchopu a
vkládání modelů potravin do košíku, do tašky).

Práce s potravinami, modely potravin,
fotografiemi, obrázky, různé jednoduché
pracovní listy.

Prvky sociálních počtů - seznámení a manipulace s penězi.
Návštěva obchodu, seznámení s jeho prostředím, aplikace naučených
sociálních konvencí (pozdrav, poděkování).
Hra na obchod, upevňování sociálních konvencí.
Připravit jednoduchý pokrm podle pokynů.

Seznamování s různými potravinami, vnímání jejich chutí, vůní, tvarů.
Rozpoznávání základního kuchyňského náčiní a s jeho funkcemi –
párování kuchyňského náčiní, přiřazování miniatur, fotografií, obrázků,
vyhledávání dle pokynů.

Cvičná kuchyň, miniatury kuchyňského
náčiní, procesuální schémata přípravy
jednoduchých pokrmů a obsluhy některých
domácích spotřebičů (mikrovlnná trouba,
mixér, topinkovač).

Seznámení s obsluhou základních domácích spotřebičů.
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.
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Práce s různými symboly a znaky.

Dodržování pokynů při práci.
Dodržování zásad hygieny a bezpečnosti práce při domácích pracích.
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8.

HODNOCENÍ ŽÁKŮ

8.1

Hodnocení žáků ve škole a na akcích pořádaných školou

Pravidla pro hodnocení žáků vycházejí ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a vyhlášky
č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní
docházky.
Dle výše uvedených právních předpisů se výsledky vzdělávání žáka v základní škole speciální
hodnotí slovně (§ 51, odst. 4 školského zákona).
Ukončením vzdělávacího programu základního vzdělávání v základní škole speciální získá žák
základy vzdělání (§ 45, odst. 2 školského zákona).
Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou součástí školního řádu.
Cílem hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu, předat srozumitelně informace o tom,
jak zvládá konkrétní učivo, v čem se zlepšil a v čem se ještě může zlepšovat, a určit další postup
rozvoje žáka, vzhledem k jeho schopnostem a možnostem. Hodnocení vychází z posouzení
míry dosažení očekávaných výstupů daných ŠVP, popř. IVP (je-li žák vzděláván dle IVP). Při
hodnocení zohledňuje učitel druh a stupeň postižení, zdravotní stav, individuální a věkové
zvláštnosti, osobnostní předpoklady (např. píle, zájem, aktivita, přístup žáka ke vzdělávání) a
přihlíží také k jiným důležitým okolnostem (např. ke kvalitě výchovného prostředí žáka).
Hodnocení provádí pedagog průběžně a celkově na konci každého pololetí. Záznamy o
průběžném hodnocení a klasifikaci provádí vyučující do žákovské knížky a do přehledu
klasifikace, který vede. Každá pololetní klasifikace je zaznamenávána ve školní matrice,
v třídním výkaze a v osobním spisu žáka. Za každé pololetí je vydáno vysvědčení.
Podklady pro hodnocení a klasifikaci získává pedagog průběžným diagnostickým
pozorováním, sledováním připravenosti žáka na školní práci, užitím ústních, písemných,
grafických, praktických a pohybových testů, analýzou žákovských produktů, činností a projevů,
konzultacemi s ostatními pedagogy atp.
V předmětech naukového charakteru se hodnotí v souladu s požadavky vzdělávacího programu
zejména samostatnost, kvalita a rozsah zvládnutých výstupů, snaha a zájem žáka.
V předmětech výchovného charakteru se hodnotí zejména tvořivost, dovednost spolupracovat,
aktivita v činnostech, estetické a hudební vnímání, kreativita, samostatnost, dodržování
pravidel bezpečnosti práce, snaha a zájem žáka.
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Tabulka pro vzájemné převedení klasifikace a slovního hodnocení v základní škole
speciální – Díl I
Předmět

klasifikační stupeň
1.

2.

3.

čte samostatně, čte s pomocí
plynule,
a částečným
s porozuměním porozuměním
píše
samostatně,
píše úhledně,
PSANÍ
čitelně,
čitelně
úhledně
počítá s
počítá přesně
drobnými
MATEMATIKA
a pohotově
chybami
ČTENÍ

ICT

učivo
dobře zvládá

učivo zvládá

PRVOUKA

učivo
dobře zvládá

učivo zvládá

VLASTIVĚDA

učivo
dobře zvládá

učivo zvládá

PŘÍRODOVĚDA

učivo
dobře zvládá

učivo zvládá

HUDEBNÍ
VÝCHOVA

má dobrý
rád zpívá,
hudební sluch
má dobrý
i rytmus, pěkně
rytmus
zpívá

čte s pomocí

4.
čte pouze
s trvalou
pomocí

píše pouze
píše s pomocí s trvalou
pomocí

5.
učivo
dosud
nezvládá
učivo
dosud
nezvládá

učivo
zvládá
s pomocí
učivo
zvládá
s pomocí
učivo
zvládá
s pomocí
učivo
zvládá
s pomocí

počítá jen
s trvalou
pomocí
učivo zvládá
jen s trvalou
pomocí
učivo zvládá
jen s trvalou
pomocí
učivo zvládá
jen s trvalou
pomocí
učivo zvládá
jen s trvalou
pomocí

rád zpívá
a poslouchá
hudbu

učivo
rád poslouchá
dosud
hudbu
nezvládá

počítá s
pomocí

VÝTVARNÁ
VÝCHOVA

je tvořivý
a zručný

je tvořivý,
při práci
pracuje s
vyžaduje
malou pomocí vedení

TĚLESNÁ
VÝCHOVA

je obratný
a snaživý

je méně
obratný, ale
snaží se

snaží se

VÝCHOVA
KE ZDRAVÍ

učivo
dobře zvládá

učivo zvládá

učivo
zvládá
s pomocí

PRACOVNÍ
ČINNOSTI

je tvořivý
a zručný

je tvořivý,
při práci
pracuje s
vyžaduje
malou pomocí vedení

při práci
potřebuje
pomoc
a vedení
je méně
obratný, cvičí
s pomocí
učivo zvládá
jen s trvalou
pomocí
při práci
potřebuje
pomoc
a vedení

učivo
dosud
nezvládá
učivo
dosud
nezvládá
učivo
dosud
nezvládá
učivo
dosud
nezvládá
učivo
dosud
nezvládá

práce se mu
zatím nedaří
vyžaduje
velkou
dopomoc
učivo
dosud
nezvládá
práce se mu
zatím nedaří

K vysvědčení je vydáváno rozšiřující slovní hodnocení formou osobního dopisu žákovi, které
podrobněji hodnotí a popisuje průběh vzdělávání v jednotlivých předmětech.
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Tabulka pro vzájemné převedení klasifikace a slovního hodnocení v základní škole
speciální – Díl II
klasifikační stupeň

Předmět

1.

2.

ROZUMOVÁ
VÝCHOVA

učivo
dobře zvládá

učivo zvládá

SMYSLOVÁ
VÝCHOVA

učivo
dobře zvládá

učivo zvládá

HUDEBNÍ
VÝCHOVA

učivo
dobře zvládá

učivo zvládá

VÝTVARNÁ
VÝCHOVA

učivo
dobře zvládá

učivo zvládá

POHYBOVÁ
VÝCHOVA

učivo
dobře zvládá

učivo zvládá

ZDRAVOTNÍ
TĚLESNÁ
VÝCHOVA

učivo
dobře zvládá

učivo zvládá

PRACOVNÍ
VÝCHOVA

učivo
dobře zvládá

učivo zvládá

3.
učivo
zvládá
s pomocí
učivo
zvládá
s pomocí
učivo
zvládá
s pomocí
učivo
zvládá
s pomocí
učivo
zvládá
s pomocí
učivo
zvládá
s pomocí
učivo
zvládá
s pomocí

4.
učivo zvládá
jen s trvalou
pomocí
učivo zvládá
jen s trvalou
pomocí
učivo zvládá
jen s trvalou
pomocí
učivo zvládá
jen s trvalou
pomocí
učivo zvládá
jen s trvalou
pomocí
učivo zvládá
jen s trvalou
pomocí
učivo zvládá
jen s trvalou
pomocí

5.
učivo
dosud
nezvládá
učivo
dosud
nezvládá
učivo
dosud
nezvládá
učivo
dosud
nezvládá
učivo
dosud
nezvládá
učivo
dosud
nezvládá
učivo
dosud
nezvládá

Součástí vysvědčení je rozšiřující slovní hodnocení, které podrobněji hodnotí, popisuje průběh
vzdělávání žáka v jednotlivých předmětech, jeho předpoklady a schopnosti s přihlédnutím
k tomu, co rád dělá a co zvládá. Kladně stylizovaná slovní zpráva obsahuje pochvalu a
povzbuzení.
Celkové hodnocení žáka základní školy speciální – Díl I, Díl II na vysvědčení:




prospěl(a)
neprospěl(a)
nehodnocen(a)

Hodnocení chování žáka základní školy speciální – Díl I, Díl II na vysvědčení:




8.2

velmi dobré
uspokojivé
neuspokojivé

Sebehodnocení žáků

Sebehodnocení je nedílnou součástí procesu hodnocení, žáci se mu učí postupně a nenásilně již
od počátku školní docházky. Týká se jak vzdělávacích činností, tak chování. Uskutečňuje se
skupinově nebo individuálně. Využívají se komunitní kruhy, třídní setkání a akce,
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sebehodnocení v rámci jednotlivých vyučovacích předmětů a témat, příležitosti testů a zkoušek,
sebehodnocení se týká i žákovských produktů. Škola vytváří prostor a podmínky k tomu, aby
sebehodnocení bylo pro žáky motivační. Preferovány jsou rozmanité, stručné, časově
nenáročné způsoby a ústní vyjádření.
Zásady sebehodnocení žáků:




sebehodnocením se posiluje sebeúcta a sebevědomí žáka
žák chápe chybu jako přirozenou věc v procesu učení, pedagogové o chybě s žákem
mluví
žáci se nebojí k chybě přiznat

Pravidla sebehodnocení žáků:







žák musí vědět, co se bude hodnotit
žák podle svých možností hodnotí konkrétní výsledek své práce, své zlepšení nebo
zhoršení oproti uplynulému období, svou snahu a zájem o práci v daném předmětu
je zařazováno do procesu vzdělávání průběžně všemi vyučujícími, způsobem
přiměřeným věku žáků a mentální úrovni žáků
pedagogové vedou žáka, aby komentoval své výkony a výsledky
sebehodnocení nenahrazuje hodnocení žáka pedagogem, ale pouze doplňuje a rozšiřuje
evaluační procesy a více aktivizuje žáka
u žáků se středně těžkou a těžkou mentální retardací využíváme jednoduchých
vizualizovaných symbolů („smajlík“) jako prostředku snazšího vyjádření
k sebehodnocení.

AUTOEVALUACE ŠKOLY

9.

Autoevaluace v základní škole slouží k systematickému posuzování stanovených strategických
a následných dílčích cílů v jednotlivých oblastech, řízení a zprávy, vzdělávání, sociální,
materiálně technické, personální, ekonomické, informačních systémů a kontaktů s veřejností.
Výsledky autoevaluace slouží jako důležitá zpětná vazba pro další zkvalitnění práce a rozvoj
školy. Předpokladem kvalitního a objektivního hodnocení je:





uvědomění si daných nedostatků
pojmenování konkrétních nedostatků
vstřícná, plnohodnotná komunikace v rámci pedagogického sboru, učitel – učitel, učitel
– zákonný zástupce, učitel – žák, žák – žák
realizace účinných postupů k nápravě (přijatá opatření)

Mezi nástroje autoevaluace patří hospitační činnost, skupinová diskuse v rámci metodických
sekcí, dotazníky pro pedagogy, žáky, zákonné zástupce, sebehodnocení pedagogů, motivační
hodnotící pohovory, vzájemné náslechy, …
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9.1

Sledované a vyhodnocované oblasti

9.1.1

Oblast řízení a správy školy












9.1.2










9.1.3




9.1.4



naplňování strategického plánu rozvoje školy
kvalita a efektivnost dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
účelné hospodaření s finančními prostředky
podpora efektivní výuky a využívání inovativních pedagogických metod a přístupů
evaluace výukové činnosti v oblasti plánování, přípravy tematických celků, realizaci a
řízení výukové jednotky
podpora týmové práce učitelů
motivačně hodnotící pohovory se ZC
otevřená komunikace mezi pedagogy a zákonnými zástupci, vzájemné respektování
možnost zákonných zástupců podílet se na životě školy, přispívat k naplnění společné
filosofie
hospitační činnost

Oblast vzdělávání
soulad ŠVP s RVP ZŠS
naplňování filozofie školy a jejích hodnot
uplatňování metod práce směřujících k dosažení a rozvíjení klíčových kompetencí
respektování individuálních potřeb a osobností žáků, uplatňování individuálního
přístupu, tvorba IVP
zabezpečení komplexního přístupu k žákům
podpora praktické přípravy na samostatný budoucí život
podpora komunikace (AAK) a porozumění mezi: žák – žák, učitel – žák
efektivita pedagogického procesu
využívání nových pomůcek (PC programy na rozvoj a podporu komunikace, tablety,
komunikátory, Albi tužky, …

Oblast sociální
vytváření dobrých vztahů mezi žáky na úrovni komunikace, vzájemné úcty a respektu
vytváření příjemných podmínek školy (klima), ke spokojenosti pedagogů, žáků a
zákonných zástupců
podpora pozitivních sociálních vztahů

Oblast materiálně technická
zlepšování prostorových podmínek školy a jejího okolí
modernizace materiálně technického vybavení školy
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Oblast personální

9.1.5






promyšlené a rovnoměrné delegování úkolů na jednotlivé zaměstnance a přijetí jejich
odpovědnosti za svěřený úkol
podpora otevřené komunikace a kooperativní spolupráce při řešení úkolů
otevřenost vedení k využití kreativních nápadů a aktivních přístupů zaměstnanců
podporujících rozvoj a kvalitu školy
vytváření podmínek pro profesní rozvoj a růst zaměstnanců
kvalifikovaný pedagogický sbor

Oblast ekonomická

9.1.6



hodnocení hospodaření školy
naplnění koncepčních záměrů v závislosti na rozpočtu školy

Oblast informačních systémů a kontaktů s veřejností

9.1.7






9.2

zvýšení zájmu rodičů a veřejnosti o školu
aktivnější spolupráce s rodiči
prezentace v médiích, využití webových stránek a školního facebooku
kvalitní poradenská činnost
užší propojení školy a veřejnosti

Nástroje autoevaluace školy, odpovědné osoby a časové rozvržení

Oblasti:
řízení a správy školy:
naplňování strategického
plánu rozvoje školy

kvalita a efektivnost dalšího
vzdělávání pedagogických
pracovníků
účelné a hospodaření s
finančními prostředky
podpora efektivní výuky a
využívání inovativních
pedagogických metod a
přístupů

Nástroje autoevaluace:

Zodpovědnost:

Časové
rozvržení:

hospitace, pedagogické
rady, metodické sekce,
vzájemné hospitace,
SWOT analýza, dotazník
pro Ž, PdP, ZZ, …
prezentace, portfolio,
předání informací ostatním,
hospitace – využití v praxi

vedení školy
PdP

1 x za dva
roky

vedení školy
PdP

průběžně

finanční kontrola
(předběžná-průběžnánásledná)
hospitace, vzájemné
náslechy, prezentace,
diskuse, rozhovor

vedení školy
účetní

průběžně

vedení školy

průběžně
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evaluace výukové činnosti v
oblasti plánování, přípravy
tematických celků, realizaci a
řízení výukové jednotky
podpora týmové práce učitelů
motivačně hodnotící pohovory
se ZC
otevřená komunikace mezi
pedagogy a zákonnými
zástupci, vzájemné
respektování
možnost zákonných zástupců
podílet se na životě školy,
přispívat k naplnění společné
filosofie
hospitační činnost
vzdělávání:
soulad ŠVP s RVP ZŠS
naplňování filozofie školy a
jejích hodnot
uplatňování metod práce
směřujících k dosažení a
rozvíjení klíčových kompetencí
respektování individuálních
potřeb a osobností žáků,
uplatňování individuálního
přístupu, tvorba IVP
zabezpečení komplexního
přístupu k žákům
podpora praktické přípravy na
samostatný budoucí život
podpora komunikace (AAK) a
porozumění mezi: žák – žák,
učitel – žák
efektivita pedagogického
procesu
využívání nových pomůcek
(PC programy na rozvoj a
podporu komunikace, tablety,
komunikátory, Albi tužky,…)
sociální:
vytváření dobrých vztahů mezi
žáky na úrovni komunikace,
vzájemné úcty a respektu

MSE, tematické roční
práce, hospitace

vedení školy
učitelé
vychovatelé

průběžně

workshop, MSE, společné
akce školy
brainstorming, rozhovor,
dotazování, dotazník

vedení školy

průběžně

ředitelka školy

1x ročně
průběžně

osobní konzultace, třídní
schůzky, zápisy v deníčku,
telefonní komunikace –
zápisy v osobních spisech
žáků, zápisy ŠMP, VP,
dotazníky
osobní účast na školních
akcích, dotazování,
dotazníky

vedení školy
PdP

průběžně

vedení školy

průběžně

plán hospitací, záznam

vedení školy

průběžně

roční plány, hospitace

vedení školy
koordinátor ŠVP
učitelé
vedení školy
PdP

průběžně

vedení školy
koordinátor ŠVP
PdP

průběžně

roční plány, hospitace, IVP
pozorování, komunikace
mezi PdP a ZZ, dotazování,
rozhovor

PdP

průběžně

hospitace, pozorování,
dotazování
ŠVP, hospitace,
pozorování, diskuse,
dotazování
pozorování, hospitace

PdP

průběžně

PdP

průběžně

PdP
ZC

průběžně

pozorování, diskuse,
rozhovor, hospitace

vedení školy
PdP

průběžně

hospitace, rozhovor,
pozorování, dotazník

metodik ICT
logopedka
PdP

průběžně

pozorování, rozhovor,
schránka důvěry, dotazník

PdP

průběžně

roční plány, hospitace,
rozhovor, diskuse,
pozorování
roční plány, hospitace
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průběžně

vytváření příjemných
podmínek školy (klima) ke
spokojenosti pedagogů, žáků a
zákonných zástupců
podpora pozitivních sociálních
vztahů
materiálně technická:
zlepšování prostorových
podmínek školy a jejího okolí
modernizace materiálně
technického vybavení školy
personální:
promyšlené a rovnoměrné
delegování úkolů na jednotlivé
zaměstnance a přijetí jejich
odpovědnosti za svěřený úkol
podpora otevřené komunikace
a kooperativní spolupráce při
řešení úkolů
otevřenost vedení k využití
kreativních nápadů a
aktivních přístupů
zaměstnanců podporujících
rozvoj a kvalitu školy
vytváření podmínek pro
profesní rozvoj a růst
zaměstnanců
kvalifikovaný pedagogický
sbor
ekonomická:
hodnocení hospodaření školy
naplnění koncepčních záměrů
v závislosti na rozpočtu školy
informačních systémů a
kontaktů s veřejností:
zvýšení zájmu rodičů a
veřejnosti o školu
aktivnější spolupráce s rodiči

prezentace v médiích, využití
webových stránek a školního
facebooku
kvalitní poradenská činnost

užší propojení školy a
veřejnosti

pozorování, rozhovor,
dotazník, SWOT

vedení školy
PdP

průběžně

pozorování, workshop,
dotazování

vedení školy
PdP, ZC

průběžně

pozorování, komunikace se
ZC, dotazování, dotazník
inventarizace majetku,
revize, SWOT

vedení školy
ZC
vedení školy, účetní,
PdP

průběžně

plán ročních aktivit,
pozorování, dotazování,
sebehodnocení

vedení školy

průběžně

rozhovor, diskuze,
dotazování, dotazník

vedení školy

průběžně

rozhovor, diskuze,
dotazování, dotazník

vedení školy

průběžně

plán DVPP,
hospitace, rozhovor,
diskuse, dotazník,
motivačně hodnotící
pohovory
výběrové řízení, hospitace,
vzájemné náslechy

vedení školy

průběžně

vedení školy

průběžně

správa o hospodaření
rozpočet školy
roční uzávěrka

vedení školy, účetní
vedení školy, účetní

1 x ročně
průběžně

besídky, výstavy, účast
žáků na soutěžích, školská
rada, vystoupení, dotazník
webové stránky, facebook
školy, dotazník, třídní
schůzky, akce školy,
školská rada
webové stránky, facebook,
bulletin, vitrína, tisk,
televize

PdP

průběžně

vedení školy
PdP

průběžně

konzultační hodiny,
dotazník, rozhovor, třídní
schůzky, individuální
konzultace
dny otevřených dveří,
webové stránky, školní
facebook, výroční zpráva

školní poradenské
pracoviště
PdP

průběžně

vedení školy
PdP

průběžně
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vedení školy
PdP

1x ročně

průběžně

Kritéria

9.3






naplnění filosofie školy
spokojenost dětí a žáků, zákonných zástupců, pedagogů
vstřícné ohlasy veřejnosti na život školy
hodnocení ČŠI
vyjádření školské rady

10.

SEZNAM ZKRATEK

AAK

alternativní a augmentativní komunikace

BESIP

bezpečnost silničního provozu

BOZP

bezpečnost a ochrana zdraví při práci

CD

compact disc (kompaktní disk)

ČHSO

České hnutí speciálních olympiád

ČR

Česká republika

ČŠI

Česká školní inspekce

DDM

dům dětí a mládeže

DVD

digital video disc (záznamové médium)

DVPP

další vzdělávání pedagogických pracovníků

EU

Evropská unie

EV

environmentální výchova

FBM

Filharmonie Bohuslava Martinů

FTK

fakulta tělesné kultury

GDPR

General data protection regulation (ochrana osobních údajů)

IA

interaktivní tabule

ICT

informační a komunikační technologie, informatorika

ILP

individuální logopedická péče

IT

informační technologie

IVP

individuální vzdělávací plán

IZS

integrovaný záchranný systém

KHS

krajská hygienická stanice
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KKFB

Krajská knihovna Františka Bartoše

MDS

metoda dobrého startu

MHD

městská hromadná doprava

MSE

metodická sekce

MŠ

mateřská škola

MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

MV

multikulturní výchova

NPI ČR

Národní pedagogický institut České republiky

OSPOD

orgán sociálně-právní ochrany dětí

OSV

osobnostní a sociální rozvoj

OŠMS KÚ

odbor školství, mládeže a sportu krajského úřadu

OU

odborné učiliště

PAS

poruchy autistického spektra

PdP

pedagogický pracovník

PC

personal computer (osobní počítač)

PO

podpůrná opatření

RVP

rámcový vzdělávací program

SMS

Short message service (služba krátkých textových zpráv)

SOU

střední odborné učiliště

SPC

speciálně pedagogické centrum

SVP

speciální vzdělávací potřeby

ŠMP

školní metodik prevence

ŠPP

školní poradenské pracoviště

ŠPZ

školské poradenské zařízení

ŠVP

školní vzdělávací program

ÚP

Úřad práce

USB

universal seriál bus (moderní způsob připojení)

VH

vyučovací hodina

VOKS

výměnný obrázkový komunikační systém

VP

výchovný poradce
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ZC

zaměstnanec

ZDŘ

znak do řeči

ZŠ

základní škola

ZŠS

základní škola speciální

ZUŠ

základní umělecká škola

ZZ

zákonný zástupce

Ž

žák

11.

POZNÁMKY
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