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2 Charakteristika školy
2.1 Charakteristika zařízení
PROINTEPO – Střední škola, Základní škola a Mateřská škola s.r.o., Hrubínova 1458, Hradec
Králové je soukromým zařízením rodinného typu, které poskytuje od roku 1994 komplexní
vzdělávací a sociálně zdravotní služby klientům od 3 do 26 let s tělesným a kombinovaným
postižením nebo zdravotním oslabením. Jedná se o školu samostatně zřízenou dle paragrafu
16 odst. 9 školského zákona.
Cílem naší snahy je minimalizovat dopad zdravotního postižení na klienta a jeho rodinu a
umožnit tak jeho sociální začlenění.
Filozofie našeho zařízení „Vše pod jednou střechou“ předpokládá úzkou spolupráci všech
pracovníků. Tento komplexní přístup znamená pro rodiče klientů značné ulehčení jejich tíživé
situace a možnost začlenění do pracovního procesu.
Hlavní náplní práce jsou výchovně vzdělávací činnosti a komplexní rehabilitace:
o Výchovně vzdělávací program – mateřská škola, základní škola 1. – 9. ročník, základní
škola speciální 1. – 10. ročník, Praktická škola dvouletá, školní družina, středisko
volného času, pedagogická asistence, Speciálně pedagogické centrum – diagnostika,
poradenství, odborná komise. Samozřejmostí je individuální přístup ve vyučování a
výchovně vzdělávacím procesu,
o Registrované sociální služby – osobní asistence, sociální poradenství, terapie,
o Registrované zdravotnické služby – spolupráce s PROINTEPO – komplexní rehabilitace
s.r.o. – fyzioterapie, klinická logopedie, klinická psychologie, ergoterapie, lékařské
služby – ortopedie, neurologie, rehabilitační lékařství.

2.2 Charakteristika školy
Naše zařízení se nachází v klidné části města v nově upraveném bezbariérovém objektu
s upravenou zahradou s naučnou stezkou, která byla pořízena ve spolupráci s Magistrátem
města Hradec Králové a jeho dotační podporou. V celém prostoru jsou odstraněny
architektonické bariéry tak, aby prostory zcela vyhovovaly potřebám našich klientů.
Žáci do školy dojíždějí nebo docházejí z našeho města, ale i z okolí Hradce Králové.
Naše škola je zaměřena na práci s klienty se zdravotním postižením a zdravotním
znevýhodněním a její název není nahodilý. Název PROINTEPO vyjadřuje myšlenku školy PRO
INtegraci TĚlesně POstižených.
2.2.1

Úplnost a velikost školy

PROINTEPO – Střední škola, Základní škola a Mateřská škola s.r.o. je málotřídní škola pro
žáky s potřebou podpůrných opatření. Škola se řadí svým počtem mezi velmi malé školy.
Snaha o komplexnost ve vzdělávacím a výchovném procesu se projevuje ve skladbě školy,
kterou tvoří:
Název

IZO

Kapacita

Základní škola

061223174

46

Mateřská škola

110032349

15
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Základní škola speciální

061223174

10

Praktická škola dvouletá

181073501

6

Školní družina

110032357

16

Školní výdejna

110100468

40

Středisko volného času

110032365

neuvádí se

2.2.2

Vybavení školy – základní škola speciální

Škola je umístěna v nově zrekonstruované části bezbariérového objektu v upravené zahradě
v oploceném pozemku na kraji města. Část základní školy prošla celkovou rekonstrukcí v roce
2015 a na začátku roku 2016 tak, aby prostory plně vyhovovaly podmínkám vzdělávání a žáci
měli k dispozici veškeré potřebné vybavení v souladu se školním vzdělávacím programem.
Třídy jsou vybaveny školním ergonomickým nábytkem, který respektuje potřeby
vzdělávaných žáků. Sestavení nábytku podporuje spolupráci žáků a dle zásad moderního
vyučování také podporuje výuku v centrech (např. počítačové koutky, tvořivé koutky,
relaxační centrum). Vybavení moderními informačními technologiemi je v souladu s ICT
plánem školy, studenti mají k dispozici studentské počítače, pro další práci využívají také
tabletů s klávesnicí. Žáci základní školy využívají dalších prostor školy PROINTEPO – vybavená
tělocvična, keramická dílna, jídelna s výdejnou, bezbariérové toalety a šatní prostory vhodné
k podpoře sebeobsluhy. V zahradě školy jsou žákům k dispozici odpočinkové a relaxační
koutky a výukové prostory (záhony, venkovní hřiště). Hygienické a prostorové podmínky
školy plně odpovídají všem platným hygienickým normám pro školská zařízení. Žáci se
aktivně podílejí na udržování pořádku ve výukových i relaxačních prostorách a svými výrobky
dekorují prostory celého zařízení.
Škola je vybavena:
o Kmenovou učebnou pro žáky základní školy speciální (a dalšími učebnami pro
základní školu, střední školu a mateřskou školu) – prostorové uspořádání třídy a
pracovních míst respektující nároky na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
o menší učebnou určenou a vybavenou pro tělesnou výchovu a pohybové aktivity,
popř. terapie,
o keramickou dílnou s pecí na vypalování výrobků,
o zahradou se dvěma dřevěnými domky pro uskladnění herních prvků a zahradního
nářadí a náčiní,
o sportovním hřištěm v prostorách zahrady (měkký povrch),
o pískovištěm,
o školními pozemky pro práci na zahradě (užitkové i okrasné záhony),
o jídelnou a kuchyní (výdejnou) pro přípravu a konzumaci svačin a obědů a pro další
setkávání v rámci zájmové činnosti nebo přípravy pokrmů v rámci výuky (nově máme
také možnost využít pro vaření i prostory střední školy),
o místnostmi terapeutů (logopedie, fyzioterapie, ergoterapie, pracovna psychologa),
o místností SPC, kde probíhají také Odborné komise a je také zázemím školního
poradenského pracoviště,
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o zasedací místností, kde probíhá i klidová činnost školní družiny,
o kabinetem pomůcek pro technické vzdělávání,
o kabinetem výtvarných pomůcek a výukových materiálů (učebnice, pracovní sešity,
metodické materiály, mapy apod. – včetně speciálních učebnic a výukových materiálů
nezbytných pro výuku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných a
mimořádně nadaných),
o šatnami pro žáky základní školy, šatnou pro zaměstnance školy,
o místnostmi pro administrativní zajištění školy (ředitelka, pracovna zástupkyně školy,
sekretariát atd.),
o bezbariérové toalety pro žáky, včetně umýváren a sprchy,
o přebalovací místností a místností pro relaxaci,
o pomocnými prostory pro provoz školy (úklidové místnosti, sklady potravin apod.).
Podmínky pro hygienické a bezpečné vzdělávání a život školy:
o

o

o

o
o
o
o

snažíme se o vhodnou strukturu pracovního a odpočinkového režimu žáků i
pedagogických pracovníků, poskytujeme dostatek prostoru pro relaxaci i aktivní
pohyb,
zajišťujeme vhodný režim vyučování respektující hygienu učení a věk žáků – každá
třída má jinak nastavené přestávky dle potřeb žáků a tak, aby bylo možné vystřídat se
v prostorech jídelny; vzhledem k postižení našich žáků může ve výjimečných
případech (vyšší počet vozíčkářů v jedné třídě) dojít k prodloužení přestávky kvůli
vystřídání se na toaletě; vždy klademe důraz na aktuální zdravotní (fyzický i
psychický) stav žáků, přizpůsobujeme se jejich potřebám a vhodnými prostředky žáky
aktivizujeme,
všechny prostory školy jsou zařízeny dle platných hygienických i bezpečnostních
norem (odpovídající světlo, teplo, bezhlučnost, větrání, výškově stavitelný nábytek
apod.),
dodržujeme zákaz kouření, pití alkoholu a požívání jiných škodlivin v budově a areálu
školy, v souladu s Minimálním preventivním programem,
chráníme naše žáky před úrazy, klademe důraz na kvalitní a opakované proškolení
v oblasti bezpečnosti, prevence i první pomoci,
pravidelně kontrolujeme veškeré zařízení z hlediska bezpečnosti, dbáme na výrazné
označení nebezpečných předmětů a částí využívaných prostor,
dbáme na dostupnost prostředků první pomoci (vhodně umístěné lékárničky), máme
na přístupných místech uvedeny kontakty na lékaře či jiné speciální lékařské služby,
proškolujeme naše žáky, pedagogické pracovníky i ostatní zaměstnance v oblastech
první pomoci, i konkrétně vzhledem ke specifikům našich žáků (např. pomoc při
epileptickém záchvatu, pomoc při hypoglykemickém záchvatu apod.).
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2.3 Charakteristika žáka školy
Naše škola je speciální škola samostatně zřízená podle paragrafu 16 odst. 9 zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon) ve znění pozdějších předpisů.
V naší škole se mohou potkávat děti s různorodým postižením, a tak vedle sebe mohou
vyrůstat děti s potřebou podpůrných opatření z důvodu tělesného, mentálního, řečového
postižení, s autismem, děti se závažnými vývojovými poruchami učení i děti s aktuálním
zdravotním omezením vyžadující intenzivní rehabilitaci (např. poúrazové, pooperační
stavy,…). Touto přirozenou cestou jsou tak děti vedeny k ohleduplnému chování k sobě
samým, přirozenému náhledu na postižení, ke vzájemné pomoci, k respektování odlišností a
v neposlední řadě i k chápání sebe samotného a druhých jako ryzí individuality a
neopakovatelné bytosti. Výuka probíhá v souladu s respektováním jejich specifických
vzdělávacích potřeb s přihlédnutím k aktuálnímu zdravotnímu stavu.
Snažíme se o otevřené partnerství mezi žáky a pedagogickými pracovníky, mezi učiteli,
asistenty, vedením školy, vytváříme přátelské prostředí a vhodné podmínky pro zdravé
učení. Propojujeme vzdělávání v přiměřené míře s každodenním životem s důrazem na
samostatnost žáků a jejich schopnost vypořádat se s omezeními plynoucími z jejich postižení.
Respektujeme individualitu žáků, vzděláváme je přiměřeně jejich věku a schopnostem,
využíváme motivující hodnocení v souladu s jejich individuálními možnostmi a dosaženým
pokrokem, poskytujeme dostatek zpětné vazby, jsme tolerantní k chybám. Vytváříme
příznivé sociální klima, posilujeme vzájemnou úctu, toleranci, uznání, empatii, spolupráci a
pomoci druhému, sounáležitosti se třídou, školou. Chráníme naše žáky před násilím, šikanou
a dalšími patologickými jevy. Podporujeme spoluúčast žáků na vzdělávání a životě školy,
snažíme se o model demokratického společenství – budujeme komunitu na principech
svobody, odpovědnosti, stability společenských pravidel, spravedlnosti a spolupráce.
Žák základní školy speciální je do příslušného vzdělávacího programu zařazen na základě
doporučení školského poradenského zařízení, které vychází ze zpráv odborných lékařů a
stanovené diagnózy.

2.4 Charakteristika pedagogického sboru školy
Komplexní péči v našem zařízení zajišťuje tým pracovníků – ředitelka školy, zástupkyně,
učitelé, speciální pedagog, psycholog, asistenti pedagoga, osobní asistenti, fyzioterapeuté,
logopedi, ergoterapeut, sociální pracovník, vychovatelé, terapeuté, odborní lékaři a řada
nepedagogických pracovníků. Dle filozofie školy spolu všichni tito pracovníci úzce
spolupracují tak, aby byla zajištěna kontinuita a stabilita poskytované péče.
Odborná a pedagogická způsobilost pedagogického sboru dlouhodobě převyšuje 95 procent,
všichni pedagogičtí pracovníci doplňují a rozšiřují svoje vzdělání v souladu se Situační
analýzou DVPP pro každý školní rok a v souladu s dlouhodobou koncepcí školy. Vzdělávají se
především v oborových didaktikách, speciální pedagogice a modernizaci vzdělávacího
procesu.
Náš pedagogický sbor je kvalifikačně i osobnostně připraven pro výchovnou a vzdělávací
činnost se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Respektuje individuální vzdělávací
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potřeby žáků, je si vědom důležitosti mezioborové spolupráce v rámci Centra Prointepo, ale
také souladu s potřebami rodiny žáků. Jsme škola rodinného typu, otevíráme se rodinám
našich žáků kdykoliv a jsme připraveni být dobrými partnery v procesu začlenění našich žáků
do společnosti.

2.5 Dlouhodobé projekty a mezinárodní spolupráce
Nejvýznamnější dlouhodobou spoluprácí je pro naši školu účast na dotačních programech
Evropské unie, především v programu EU Peníze školám (Operační program Vzdělávání pro
konkurenceschopnost). Díky uvedenému programu se podařilo naši školu vybavit moderní
didaktickou technikou sloužící ke zkvalitnění, zvýšení názornosti a atraktivnosti výuky.
Interaktivní tabule jsou využívány pro výuku všech předmětů a jsou užitečnou pomůckou při
výuce žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
PROINTEPO – Střední škola, Základní škola a Mateřská škola s.r.o. je také fakultní školou
Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové a navázaná spolupráce je významným
přínosem pro obě strany v tom, že umožňuje propojení studia a reálného praktikování
speciálně pedagogických metod.

2.6 Spolupráce s rodiči a jinými subjekty
V souladu s filozofií školy klademe velký důraz na kvalitní spolupráci se zákonnými zástupci
žáků tak, aby se i oni aktivně podíleli na výchovně-vzdělávacím procesu. O veškerém dění ve
škole jsou informováni prostřednictvím nástěnek uvnitř školy, využíváme také moderní
technologie a zveřejňujeme informace na internetových stránkách školy a sociálních sítích,
kde publikujeme především fotky a zprávy z akcí školy. O výsledcích žáků jsou rodiče
pravidelně informováni prostřednictvím třídních schůzek a konzultací u jednotlivých třídních
i netřídních učitelů. Informace si předáváme také elektronickou formou, pořádáme
pravidelné akce pro rodiče žáků, snažíme se je vtáhnout do dění ve škole.
Aktivně spolupracujeme s mnoha institucemi z oblasti pedagogiky: Speciálně pedagogická
centra pro různé druhy postižení v celém Královéhradeckém kraji, Pedagogickopsychologická poradna v Hradci Králové, Pedagogicko-psychologická poradna v Pardubicích.
Při svých aktivitách využíváme také spolupráci s Magistrátem města Hradec Králové a
s Krajským úřadem Královéhradeckého kraje a jimi zřizovanými institucemi – ať již z oblasti
kultury, sportu nebo poradenství. Aktivně se účastníme přehlídek, soutěží a veřejných
vystoupení, které využíváme k propagaci školy, ale především k socializaci našich žáků a
k prezentaci jejich dovedností.
Školská rada vznikla v roce 2006 na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolních,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Zasedání školské
rady probíhá nejméně dvakrát ročně a dále dle potřeby.
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3 Charakteristika školního vzdělávacího programu
3.1 Zaměření školy
Název ŠVP „ Pod jednou střechou“ v sobě ukrývá jedinečnost našeho zařízení, a to
v komplexnosti poskytování péče o děti. Komplexnost v poskytování jednak vzdělání ve škole
(škola mateřská, základní, dvouletá praktická, speciální), jednak v poskytování terapií, které
děti navštěvují dle svých individuálních potřeb, tj. logopedie, psychologie, péče speciálního
pedagoga, rehabilitace s využitím Vojtovy metody. Tento komplexní přístup znamená pro
rodiče klientů značné ulehčení jejich tíživé situace, případně možnost začlenění se do
pracovního procesu. Tato filozofie našeho zařízení „Vše pod jednou střechou“ předpokládá
úzkou spolupráci všech pracovníků.

3.2 Charakteristika školního vzdělávacího programu
Školní vzdělávací program „Pod jednou střechou II.“ respektuje opoždění
psychomotorického vývoje žáků se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, jejich
fyzické a pracovní možnosti a předpoklady.
Vzdělávací proces se přizpůsobuje úrovni psychického a fyzického rozvoje žáků s těžkým
zdravotním postižením. Vzhledem k variabilitě schopností a úrovni vědomostí a dovedností
je nezbytné při vzdělávání uplatňovat přístupy odpovídající vývojovým a osobnostním
specifikům žáků, za přispění nejvyšší míry podpůrných opatření.
ŠVP umožňuje upravit vyučovací hodiny podle potřeb žáků a vyučovací hodiny dělit na více
jednotek, případně spojovat do bloků s individuálně nastavenými relaxačními přestávkami
pro každého žáka.
Prostřednictvím vzdělávacích oblastí, klíčových kompetencí a průřezových témat podporuje
přípravu na společenské uplatnění, popřípadě výkon jednoduchých pracovních činností
v závislosti na dosažitelné maximální úrovni každého žáka.
Ve shodě s individuálními vzdělávacími potřebami a jejich potřebou různých stupňů
podpůrných opatření umožňuje školní vzdělávací program volbu různých odlišných metod a
forem výuky a umožňuje modifikaci vzdělávacího obsahu pro vzdělávání žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami.
Soulad se s individuálními vzdělávacími potřebami žáků nás vede k uplatňování variabilnější
organizace výuky, k individualizaci a diferenciaci výuky v souladu se zásadami moderního
vyučování. Vytváříme příznivé sociální, emocionální i pracovní klima založené na vhodné
motivaci, spolupráci a aktivizujících metodách výuky. Klademe důraz na spolupráci
s rodinami žáků.
V našem pojetí je škola místem, které se pro žáky snaží vytvořit optimální podmínky. To
znamená především přátelská atmosféra, klidné a nestresující prostředí, poskytující pocit
bezpečí, jistoty a umožňující koncentraci na práci. Cíle vzdělávání vyjadřují požadavky na
vzdělanostní a osobnostní rozvoj žáků školy. Jejich naplnění závisí na míře využívání
podpůrných opatření u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, závisí na jejich
schopnostech, možnostech, míře a stupni zdravotního postižení. Cílem školy je naučit žáky
takovým dovednostem, které budou ve svém budoucím životě potřebovat a které jim
poskytnou základy pro další vhodné vzdělávání. Dosažení cílů znamená posílení předpokladů
integrace žáků do společnosti.
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Takové nastavení vzdělávání vyžaduje podnětné a tvůrčí školní prostředí, které je založeno
na poznávání, respektování a rozvíjení individuálních potřeb a možností každého žáka, v naší
škole žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Zajišťuje, že každý žák s využitím
podpůrných opatření a speciálně pedagogické péče má možnost optimálně se vyvíjet a
dosahovat se svého osobního maxima.
Hodnocení žáků je postaveno na plnění konkrétních a splnitelných úkolů, na pozitivně
laděných hodnotících soudech a na komplexní spolupráci všech odborníků, kteří rozvíjí
v rámci svých kompetencí i společně každého žáka. Učíme žáky zažívat úspěch, nebát se
chyby a vnímat ji naopak jako součást procesu učení. Hodnocení je slovní a je blíže
specifikována v kapitole Hodnocení žáků a také v dokumentu Pravidla hodnocení žáků
základní školy speciální.
Vzdělávání našich žáků se uskutečňuje v budově s bezbariérovým přístupem, v samostatných
třídách speciálně upravených podle potřeb žáků a vzdělávacího programu. Okolí školy a
zahrada je upravena pro pohyb žáků se speciální vzdělávacími potřebami.
3.2.1.1 Odborný tým
V naší škole pracuje tým odborně kvalifikovaných pracovníků školy, SPC PROINTEPO a
rehabilitace. Jsou to: pedagogové, speciální pedagog, logoped, psycholog, pedagogičtí
asistenti, osobní asistenti, fyzioterapeuti, terapeuti, externí lékaři. Dle potřeb
spolupracujeme s jinými odbornými zařízeními a specialisty z jiných resortů (např. SPC pro
zrakově postižené v Hradci Králové, PPP v HK, Centrum Apla a další dle potřeb jednotlivých
žáků). Tým spolu úzce spolupracuje a podílí se na co nejoptimálnějším rozvoji každého žáka.
Členové odborného týmu se pravidelně či operativně se scházejí při:
o
o
o
o
o
o

odborných komisích
poradách učitelů a pedagogických a osobních asistentů
pedagogických a provozních radách
společných konzultacích
společné tvorbě IVP
konzultacích s rodiči a zákonnými zástupci

3.2.1.2 Podpůrná opatření a IVP
Na základě doporučení ŠPZ a žádosti rodičů je vypracován pro žáka Individuální vzdělávací
plán. Při sestavování IVP se vychází z § 3 Vyhlášky 27/2016 Sb. Na jeho vytvoření se podílí
třídní učitel, speciální pedagog a další vyučující konkrétních předmětů. Sestavení
konzultujeme se školským poradenským zařízením. S jeho obsahem seznamujeme zákonné
zástupce žáka i žáka samotného. Naplňování IVP se vyhodnocuje, ve spolupráci se ŠPZ,
zpravidla dvakrát ročně. V případě potřeby jsou možné častější úpravy. Vždy spolupracujeme
také se zákonnými zástupci žáka. Obsah IVP vychází z doporučení školského poradenského
zařízení, upravuje vzdělávání konkrétního žáka v souladu s jeho individuálními vzdělávacími
potřebami.
Pokud je žákovi nebo žákům v rámci podpůrných opatření přidělen pedagogický asistent,
spolupracuje velmi úzce s třídním učitelem a vyučujícími jednotlivých předmětů. Podílí se i
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na tvorbě a vyhodnocení IVP, komunikuje se zákonnými zástupci žáka. Náplň a rozsah
činnosti vyplývá z rozsahu dle doporučení školského poradenského zařízení a z § 5 Vyhlášky
27/2016 Sb.
Spolupráci se školským poradenským zařízením koordinuje vedoucí učitelka a třídní učitel.
Třídní učitel zodpovídá za vypracování a pravidelné vyhodnocování IVP. V průběhu
poskytování podpůrných opatření odborný tým spolupracuje s příslušnými školskými
poradenskými zařízeními a získává metodickou podporu v systému dalšího vzdělávání
pedagogických pracovníků, NÚV, rvp.cz a dalších.
3.2.1.3 Základní principy speciálně pedagogického působení
Naši pedagogové mají speciálně pedagogickou kvalifikaci a zajišťují tak kontinuální a
kvalifikované působení na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v naší škole (například
metody alternativní komunikace). V případě potřeby se pedagogové dále vzdělávají
v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a využívají všechny dostupné
možnosti pro získání informací v oblasti vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami. Tento plán je stanoven v dokumentech týkajících se DVPP.
V našem pedagogickém procesu klademe důraz na individualizaci výuky, dostatek
motivačních aktivit, sebehodnocení a hodnocení žáka, učitele i celého vzdělávání, schopnost
samostatné aktivity a schopnost sdělit vlastní požadavky vhodným způsobem.
Uvědomujeme si omezení vyplývající z jednotlivých postižení každého konkrétního žáka,
pomáháme tato omezení překonávat i učit se s nimi žít a pracovat. Podporujeme spolupráci
s rodinou žáka, okolím školy, veřejností. Snažíme se o pravidelnou evaluaci a stálé zlepšování
práce s našimi žáky.
Podporujeme žáky v tom, aby přemýšleli o svém učení, sdíleli své vzdělávací cíle a mluvili a
diskutovali o svém učení. Naše cíle odrážejí náš charakter a náš přístup ke vzdělání:
o
o
o
o
o
o

rozvíjet život s láskou k učení,
oslavovat úspěchy žáků a přijímat nové výzvy,
pomáhat žákům být nezávislý a samostatný žák se sebedůvěrou,
vážit si sám sebe a ostatních ve škole i mimo ni,
být zdravý a v bezpečí,
chápat svou zodpovědnost za sebe a své přátele.

V procesu hodnocení se snažíme:
o umožnit žákům, aby ukázali, co znají, čemu rozumí a co dokážou udělat ve své práci,
o pomoct našim žákům pochopit, co potřebují udělat, aby se zlepšili ve své práci,
o necháváme učitele plánovat práci tak, aby přesně odrážela potřeby každého dítěte
nebo skupiny dětí,
o poskytujeme pravidelné informace rodičům, což jim umožní podporovat své děti
v učení,
o poskytujeme informace vedení školy, což jim umožní činit rozhodnutí ohledně
efektivnosti školy.
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Věříme, že zpětná vazba žákům je velmi důležitá, protože jim říká, jak dobře si vedou a co
musí udělat, aby se zlepšili v jejich práci. Děti jsou podporovány, aby samy hodnotily svou
práci a zároveň práci ostatních.
3.2.1.4 Příklady poskytované speciálně pedagogické péče integrované do vzdělávacího
procesu

Speciálně pedagogické péče je integrativní součástí našeho vzdělávacího procesu ve všech
vzdělávacích oblastech (včetně zařazení žáka do Zdravotní tělesné výchovy), náplní
Terapeutické hodiny a praxí spolupráce s dalšími terapeuty působícími na naší škole
(fyzioterapeuté, ergoterapeut, logoped, psycholog).
Při zařazení speciálně pedagogické péče postupujeme vždy v souladu s doporučeními
školského poradenského zařízení a odborných lékařů – ať již v rámci vyšetření v Centru
Prointepo, SPC Prointepo nebo v jiných spolupracujících zařízeních. Vždy postupujeme
v souladu s nejlepším zájmem žáka.
Příklady poskytované speciálně pedagogické péče:
-

-

-

-

-

Terapeutická hodina – Canisterapie, Feuersteinova metoda, přírodní terapie Reiki,
Muzikoterapie, Škola hrou. Blíže je náplň této hodiny rozpracována v kapitole Učební
plány.
Zdravotní tělesná výchova/Fyzioterapie – je poskytována žákům s tělesným
postižením na základě indikace a doporučení odborného lékaře (ortopeda, neurologa,
rehabilitačního lékaře) a ŠPZ.
Ergoterapie – je poskytována žákům s potřebou rozvoje samostatnosti, jemné i hrubé
motoriky apod. na základě indikace a doporučení odborného lékaře a ŠPZ.
Logopedická intervence – probíhá formou skupinové logopedické chvilky pod
vedením speciálního pedagoga nebo logopeda a formou individuální logopedie
v rámci Centra Prointepo
Prostředky alternativní a augmentativní komunikace – jsou využívány u žáků
s omezenými možnostmi komunikace, využíváme především komunikační systém
VOKS a strukturované učení.
Bazální stimulace – využíváme u žáků s kombinovaným postižením, třídní učitel nebo
asistent koordinuje poskytování bazální stimulace také s ergoterapeutem a
fyzioterapeutem.

Dle potřeb jednotlivých žáků jsou průběžně zařazovány také aktivity podporující rozvoj
sociální komunikace, prostorové orientace, grafomotorických dovedností, vizuálně
percepčních dovedností, řečových schopností (řečová výchova) atd.
Poskytování speciálně pedagogické péče je vyspecifikováno v Individuálním vzdělávacím
plánu žáka a je pravidelně vyhodnocováno a upravováno vzhledem k vývoji jeho schopností,
dovedností a návyků.
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3.3 Specifika vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením
Vzdělávání v základní škole speciální je přizpůsobeno žákům se sníženou úrovní rozumových
schopností, s psychickými zvláštnostmi, zejména s nedostatečnou úrovní koncentrace
pozornosti a nízkou úrovní rozvoje volních vlastností. Vzhledem k těmto nedostatkům žáci
nemohou zvládat požadavky základního vzdělání, ale jsou schopni osvojit si základy vzdělání.
Ve vhodně upravených podmínkách a při odborné speciálně pedagogické péči si žáci osvojují
základní vědomosti a dovednosti, vytvářejí si návyky potřebné k orientaci v okolním světě, k
dosažení maximální možné míry samostatnosti a nezávislosti na péči druhých osob a k
zapojení do společenského života.
Vzdělávací činnosti jsou zaměřeny na rozvíjení rozumových schopností a osvojování
přiměřených poznatků, na vypěstování návyků sebeobsluhy, vytváření dovedností používat
předměty denní potřeby a vykonávat jednoduché pracovní činnosti. Rozvíjení duševních i
tělesných schopností žáků je založené na důsledném respektování jejich individuálních
zvláštností.
Základní škola speciální je desetiletá a člení se na první stupeň, který tvoří 1. až 6. ročník,
druhý stupeň, který tvoří 7. až 10. ročník. Vzdělávací požadavky se přizpůsobují schopnostem
a možnostem jednotlivých žáků. Učivo je redukováno na osvojení základních vědomostí a
dovedností v jednotlivých vzdělávacích oblastech a vzdělávacích oborech, prakticky
zaměřených činností a pracovních dovedností.
Pro vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením je třeba vytvořit optimální
podmínky, které vyžadují především přátelskou atmosféru, klidné a nestresující prostředí
poskytující pocit jistoty a bezpečí a umožňující koncentraci na práci. Uspokojováním nejen
základních potřeb, ale i potřeb psychických a sociálních je dán předpoklad úspěšného vývoje
tak, aby v rámci svých možností žáci dosáhli cílů základního vzdělávání.

3.4 Specifika vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a
souběžným postižením více vadami
Do vzdělávacího procesu jsou zařazováni i žáci s hlubokým mentálním postižením a
souběžným postižením více vadami, kterým je umožněn rovný přístup ke vzdělání.
Vzdělávání těchto žáků probíhá v 1. - 10. ročníku podle odlišného obsahu, než je tomu u žáků
se středně těžkým mentálním postižením.
Při vzdělávání těchto žáků používáme odlišné metody práce a upravujeme jim podmínky tak,
aby odpovídaly potřebám jednotlivých žáků a závažnosti jejich postižení. Režim dne mají tito
žáci rozdělen na střídání výuky, odpočinku a hry, aby nedocházelo k přetěžování. K jejich
vzdělávání se snažíme zabezpečit vhodné třídy, relaxační místnost, vhodný nábytek a různé
kompenzační pomůcky.
Tito žáci pracují podle individuálního vzdělávacího plánu, který vychází z individuálních
schopností a potřeb jednotlivého žáka a je vždy sestaven žákovi přímo na míru. U této
skupiny žáků nám jde především o rozvoj elementárních komunikačních dovedností, o
pohybovou samostatnost, o získání základů sebeobsluhy a maximální možnost
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soběstačnosti, o rozvoj estetického cítění, výtvarných a hudebních schopností a získání
nejjednodušších pracovních dovedností a návyků.
I zde je při výuce kladen důraz na přátelskou atmosféru, klidné a nestresující prostředí, které
poskytuje pocit jistoty a bezpečí. Výuka je realizována v rehabilitační třídě (oddělení).
U žáků s těžkým mentálním postižením, souběžným postižením více vadami a autismem
nelze předpokládat dosažení cílů základního vzdělávání. Velkým problémem komplikujícím
vzdělávání těchto žáků je nízká míra rozvinutí psychických funkcí, zejména pozornosti,
paměti, ale i volních vlastností potřebných k systematickému osvojování učiva. Tyto funkce
je zapotřebí postupně probouzet, i když úspěšnost této činnosti bude u jednotlivých žáků
odlišná.
Jedná se především o rozvoj elementárních komunikačních dovedností, pohybové
samostatnosti, základů sebeobsluhy a maximálně možné soběstačnosti. Velice důležitá je
kultivace osobnosti žáků, rozvíjení jejich estetického cítění a zájmů, výtvarných a hudebních
schopností a nejjednodušších pracovních dovedností. Informativní cíle ustupují cílům
formativním a rehabilitačním.
Ve vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením, souběžným postižením více vadami a
autismem v základní škole speciální usilujeme o naplnění těchto cílů:

o

vést žáky k osvojení základních hygienických návyků a činností týkajících se
sebeobsluhy

o

rozvíjet pohyblivost žáků a snažit se o dosažení co nejvyšší možné míry jejich
samostatnosti a orientace ve vztazích k okolí

o

vést žáky k rozvíjení komunikačních dovedností využíváním systémů
alternativní a augmentativní komunikace

o

rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat s blízkými osobami a vykonávat
jednoduché úkony

o

vést žáky k vytváření pozitivních vztahů ke spolužákům a k začlenění do
kolektivu

o
o
o

připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako samostatné osobnosti
vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city
rozvíjet žákovu pozornost, vnímavost a poznání.

3.5 Výchovné a vzdělávací strategie
Cíle základního vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením reprezentují
předpokládaný směr vzdělávání, ve kterém se usiluje o utváření a postupné rozvíjení
klíčových kompetencí žáků. Vzhledem k výraznému snížení rozumových schopností a velmi
opožděnému psychomotorickému vývoji jsou cíle vzdělávání přizpůsobeny omezeným
možnostem žáků.
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K dosažení cílů vzdělávání směřuje systém záměrů, konkrétních úkolů, činností, metod,
prostředků a aktivit. Snahou je dosažení optimálního rozvoje osobnosti žáků a kvality jejich
života s přihlédnutím k možnostem daným povahou a stupněm postižení.
o Vedeme žáky k všestranné a účinné komunikaci – snažíme se usnadnit verbální
popřípadě neverbální dorozumívání s okolím využíváním všech dostupných systémů a
forem komunikace – např. počítačů, systémů augmentativní a alternativní
komunikace.
o Pomáháme žákům, aby poznávali své schopnosti a možnosti a využívali je v osobním i
pracovním životě - umožňujeme žákům osvojení sebeobslužných činností a
základních pracovních dovedností a návyků na takové úrovni, aby je byli schopni
využít v občanském životě a při plnění požadavků podporovaného zaměstnání nebo
chráněných dílen.
o Pomáháme žákům osvojit si strategii učení a motivovat je k učení - vedeme žáky k
ustálenému postupu osvojování dovedností a návyků, dbáme na jeho dodržování
formou průběžné pozitivní motivace.
o Podněcujeme žáky k myšlení na podkladě názoru a k řešení problémů – dosahujeme
tohoto cíle podporou názorného myšlení a úzkého sepětí s realitou vytvářet
stereotypy chování pro uplatnění v konkrétních životních situacích.
o Rozvíjíme u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i
druhých - vedeme žáky ke schopnosti reálného pohledu na svou osobu i na osoby ve
svém nejbližším okolí, porozumět chování a činnostem druhých, umožníme jim zažít
uspokojení z výsledků společné práce.
o Připravujeme žáky k tomu, aby si uvědomovali svá práva a naplňovali své povinnosti rozvíjíme u žáků schopnost vyjádřit své požadavky a potřeby, podporujeme rozvoj
jejich samostatnosti.
o Vytváříme u žáků potřebu projevovat pozitivní city, vhodné projevy v chování,
jednání, prožívání životních situací; rozvíjíme vnímavost a citlivé vztahy k lidem, k
okolnímu prostředí i k přírodě - zajišťujeme žákům dostatek příležitostí k získávání
zkušeností v činnostech, které je uspokojují a přinášejí jim radost, umožňujeme jim
podílet se na jednoduchých sociálních aktivitách.
o Učíme žáky chránit vlastní zdraví i zdraví jiných - vytváříme a upevňujeme poznatky a
dovednosti v péči o zdraví, v oblasti osobního bezpečí a při ochraně před možným
sexuálním zneužíváním, vedeme je k pozitivnímu myšlení, k osvojení režimu
podporujícího zdraví.
o Vedeme žáky k ohleduplnosti k jiným lidem a učíme je žít společně s ostatními lidmi poskytujeme dostatek příležitostí k získání zkušeností s jinými lidmi a vedeme je k
poznání a toleranci k odlišnostem různých skupin ve společnosti.
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3.6 Klíčové kompetence pro žáky se středně těžkým mentálním
postižením
Klíčové kompetence umožňují upevňování, využívání a rozvíjení získaných znalostí a
dovedností ve známém prostředí a orientaci v nových i nepředvídatelných situacích.
Osvojování klíčových kompetencí je dlouhodobý a složitý proces pokračující v průběhu
celého života.
Úroveň klíčových kompetencí, které žáci dosáhnou na konci základního vzdělávání, nelze
proto ještě považovat za konečnou. Získané klíčové kompetence tvoří důležitý základ pro
další etapy života. Při jejich utváření je důležitá vhodná volba metod a organizačních forem
výuky, která musí důsledně respektovat individuální zvláštnosti, možnosti i osobnostní
vlastnosti žáků.
Snahou ve vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením je vybavit je souborem
klíčových kompetencí na úrovni, která je pro ně dosažitelná. Na konci základního vzdělávání
žák dosahuje úrovně klíčových kompetencí podle schopností a v rámci svých možností.
Při naplňování klíčových kompetencí přistupujeme ke každému žákovi individuálně tak,
abychom – i ve spolupráci s celým týmem odborníků v rámci Centra Prointepo i dalších
spolupracujících organizací, a především i rodiči - poskytli dostatečný prostor pro rozvoj.
3.6.1

Kompetence k učení

Na konci základní vzdělávání žák:
o Ovládá základy čtení, psaní a počítání a využívá je ke svému vzdělávání
o Používá učebnice, učební materiály a učební pomůcky
o Dodržuje návykové stereotypy učení, snaží se o koncentraci na učení
o Chápe pochvalu jako motivaci k dalšímu učení, má zájem o získávání nových poznatků
o Používá termíny, znaky a symboly ve spojení s konkrétními situacemi každodenního
života
o Ovládá elementární způsoby práce s počítačem
o Uplatňuje získané zkušenosti v praktických situacích.
3.6.2

Kompetence k řešení problémů

Na konci základního vzdělávání žák:
o překonává problémy přiměřeně ke svým možnostem
o řeší známé a opakující se situace na základě nápodoby a vlastních zkušeností
o vnímá problémové situace a řeší je s pomocí naučených stereotypů i
získaných zkušeností
o nenechá se při řešení problému odradit nezdarem
o ví, na koho se může obrátit o pomoc při řešení problémů.
3.6.3

Kompetence komunikativní

Na konci základního vzdělávání žák:
o komunikuje s druhými lidmi přiměřeně svým schopnostem
o rozumí sdělení a reaguje na ně podle svých možností
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o
o
o
o
o
o
3.6.4

vyjadřuje své pocity, prožitky a nálady vhodným způsobem
chápe jednoduché, běžně užívané texty, záznamy a obrazové materiály
zvládá jednoduchou formu písemné komunikace
vyjadřuje své názory a postoje, vhodnou formou obhajuje svůj názor
využívá pro komunikaci běžné informační a komunikační prostředky
využívá získané komunikační dovednosti k vytváření vztahů potřebných ke
společenské integraci.

Kompetence sociální a personální

Na konci základního vzdělávání žák:
o má základní představu o vztazích mezi lidmi
o orientuje se v prostředí, ve kterém žije
o podílí se na jednoduchých sociálních aktivitách
o uplatňuje základní návyky společenského chování
o navazuje a udržuje vztahy s vrstevníky, respektuje druhé lidi
o rozpoznává nevhodné a rizikové chování, je seznámen s jeho možnými
důsledky
o uvědomuje si nebezpečí možného psychického i fyzického zneužívání
vlastní osoby
o prokazuje získanou sebedůvěru při vystupování v neznámém
prostředí.
3.6.5

Kompetence občanské

Na konci základního vzdělávání žák:
o využívá osvojené návyky a dovednosti k zapojení se do společnosti
o má povědomí o základních právech a povinnostech občanů
o dodržuje základní společenské normy a pravidla soužití
o chrání své zdraví, dodržuje naučené stereotypy chování zdravého
životního stylu a ochrany životního prostředí
o dokáže se chovat v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a
zdraví člověka podle pokynů kompetentních osob.
3.6.6

Kompetence pracovní

Na konci základního vzdělávání žák:
o má osvojené hygienické návyky, zvládá sebeobsluhu podle svých
možností
o zvládá základní pracovní dovednosti, operace a postupy při
jednoduchých pracovních činnostech
o pracuje podle naučeného pracovního postupu, podle instrukcí plní
zadané jednoduché úkoly
o soustředí se na pracovní výkon a je schopen vytrvat při jeho plnění
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o respektuje pravidla práce v týmu a svými pracovními činnostmi
ovlivňuje kvalitu společné práce
o přijímá posouzení výsledků své práce
o dodržuje zásady bezpečnosti, ochrany zdraví, hygieny práce a ochrany
životního prostředí při pracovních činnostech podle naučených
stereotypů.

3.7 Klíčové kompetence pro žáky s těžkým mentálním postižením a
souběžným postižením více vadami
Vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami je
vedeno snahou o to, vybavit je souborem elementárních klíčových kompetencí na úrovni,
která je pro ně dosažitelná a která jim umožní najít vhodnou formu komunikace a soužití s
jejich okolím.
Utváření klíčových kompetencí tvoří základ dalšího rozvoje žáků a jejich integrace do
společnosti. Vzhledem k závažnému poškození kognitivních funkcí u žáků s těžkým
mentálním postižením a souběžným postižením více vadami je kladen důraz především na
klíčové kompetence komunikativní, sociální a personální, pracovní.
Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci
druhé osoby.
I zde klíčové kompetence nestojí vedle sebe izolovaně, různými způsoby se prolínají, jsou
multifunkční, mají nadpředmětovou podobu a lze je získat vždy jen jako výsledek celkového
procesu vzdělávání. Proto k jejich utváření a rozvíjení musí směřovat a přispívat veškerý
vzdělávací obsah i aktivity a činnosti, které ve škole probíhají.
3.7.1

Kompetence k učení

Na konci základního vzdělávání žák:

o rozumí jednoduchým pojmům, znakům a symbolům a je schopen je
o
o
o
o
3.7.2

užívat
pozná a rozlišuje základní piktogramy
pozná tiskací písmena
napodobuje různé předvedené pohyby a činnosti
používá učební pomůcky

Kompetence k řešení problémů

Na konci základního vzdělávání žák:
o řeší známé situace na základě nápodoby či opakování
o chápe a plní jednoduché příkazy
o orientuje se v okolním prostředí
o orientuje se v časovém režimu dne
o překonává pocity strachu
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3.7.3

Kompetence komunikativní

Na konci základního vzdělávání žák:
o poznává známé osoby a dorozumívá se s nimi verbálními nebo
nonverbálními formami komunikace
o reaguje na svoje jméno
o reaguje na jednoduché pokyny, vyjadřuje souhlas či nesouhlas
o vyjadřuje své potřeby, pocity a nálady různým způsobem verbálními i
neverbálními prostředky
o dokáže pozdravit a reagovat na pozdrav vhodným způsobem
3.7.4

Kompetence sociální a personální

Na konci základního vzdělávání žák:
o uvědomuje si svoji osobu prostřednictvím svého těla
o zná členy své rodiny a osoby ze svého nejbližšího okolí
o rozlišuje osoby různého pohlaví (chlapec – dívka, muž – žena)
o navazuje kontakt a adekvátně se dorozumívá s okolím
o spolupracuje se svými učiteli a spolužáky
o chová se zdrženlivě k neznámým osobám
3.7.5

Kompetence pracovní

Na konci základního vzdělávání žák:
o zvládá nejjednodušší úkony sebeobsluhy a základy osobní hygieny
o poznává a používá předměty denní potřeby
o rozlišuje předměty různé velikosti a tvarů, uchopuje je a účelně s nimi
manipuluje
o využívá jednoduché pracovní techniky při práci s různými materiály
o podílí se na jednoduchých praktických činnostech

3.8 Začlenění průřezových témat
Průřezová témata jsou významnou součástí základního vzdělávání. Jsou důležitým
formativním prvkem ve vzdělávání, vytvářejí příležitosti pro individuální uplatnění žáků i pro
jejich významnou spolupráci a pomáhají rozvíjet osobnost žáka především v oblasti postojů a
hodnot.
Obsah průřezových témat vychází z RVP ZŠS a je přizpůsoben snížené úrovni rozumových
schopností žáků. Vzhledem k potřebám našich žáků a filozofii školy jsme vybrali následující
témata: Osobnostní a sociální výchova, Multikulturní výchova, Enviromentální výchova.
Průřezová témata jsou také součástí inovativního předmětu Terapeutická hodina, který je na
naší škole zařazen pro všechny žáky. Je zařazen do vzdělávacího obsahu všech vzdělávacích
programů uskutečňovaných na naší škole s časovou dotací 1 hodina týdně.
Terapie probíhají v učebnách jednotlivých tříd, tělocvičně, na školní zahradě za dopomoci
pedagogických asistentů.
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Tento předmět vznikl z potřeb a podnětů našich žáků, učitelů a rodičů. Jeho cílem je
napomáhat lepšímu zapojení do běžného života, pomoci dětem lépe poznat samy sebe i
druhé, lépe se vyrovnat s handicapem, poznat různé metody relaxace a odpočinku.
Danou terapii vede kvalifikovaný odborník. Zároveň do této hodiny zařazujeme okruhy
aktuálních problémů současného světa z průřezových témat. Terapeutická hodina zahrnuje
různé terapie a témata, která jsou volena dle aktuální potřeby a problémů žáků. Více o
obsahu Terapeutické hodiny uvádíme v Učebních plánech.
3.8.1

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).
3.8.2

Multikulturní výchova

Pomáhá žákům prostřednictvím informací vytvářet postoje tolerance a respektu a 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.
3.8.3

Enviromentální 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.

Začlenění jednotlivých témat je uvedeno v následujících tabulkách:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Název temat. okruhu
Rozvoj schopností
poznávání
Sebepojetí a sebepoznání
Seberegulace a
sebeorganizace
Psychohygiena

1
Čt,
Po,
Th
ČLS,
Th
Pv,
Th
Tv,
Th

I.stupeň
2
3
4
5
Osobnostní rozvoj
Čt,
Čt,
Čt,
Čt,
Po,
Po,
Po,
Po,
Th
Th
Th
Th
ČLS, ČLS, ČLS, ČLS,
Th
Th
Th
Th
Pv,
Pv,
Pv,
Pv,
Th
Th
Th
Th
Tv,
Tv,
Tv,
Tv,
Th
Th
Th
Th
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6

7

Čt,
Po,
Th
ČLS,
Th
Pv,
Th
Tv,
Th

Čt,
Po,
Th
Čsp,
Th
Pv,
Th
Tv,
Th

II.stupeň
8
9
Čt,
Po,
Th
Čsp,
Th
Pv,
Th
Tv,
Th

Čt,
Po,
Th
Čsp,
Th
Pv,
Th
Tv,
Th

10
Čt,
Po,
Th
Čsp,
Th
Pv,
Th
Tv,
Th
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Poznávací schopnost
Mezilidské vztahy
Komunikace
Spolupráce a soutěživost
Hodnoty, postoje a
praktická etika

Tv,
Th
Hv,
Th
Řv,
Th
Pv,
Th

Tv,
Th
Hv,
Th
Řv,
Th
Pv,
Th

ČLS,
Th

ČLS,
Th

Sociální rozvoj
Tv,
Tv,
Th
Th
Hv,
Hv,
Th
Th
Řv,
Řv,
Th
Th
Pv,
Pv,
Th
Th
Morální rozvoj
ČLS, ČLS,
Th
Th

1
ČLS
Hv
Čt

2
ČLS
Hv
Čt

I.stupeň
3
4
ČLS ČLS
Hv
Hv
Čt
Čt

1
ČLS
ČLS

2
ČLS
ČLS

I.stupeň
3
4
ČLS ČLS
ČLS ČLS

5
ČLS
ČLS

Pv

Pv

Pv

Pv

Pv

Pv

Pv

Pv

Tv,
Th
Hv,
Th
Řv,
Th
Pv,
Th

Tv,
Th
Hv,
Th
Řv,
Th
Pv,
Th

Tv,
Th
Hv,
Th
Řv,
Th
Pv,
Th

Tv,
Th
Hv,
Th
Řv,
Th
Pv,
Th

Tv,
Th
Hv,
Th
Řv,
Th
Pv,
Th

Tv,
Th
Hv,
Th
Řv,
Th
Pv,
Th

ČLS,
Th

ČLS,
Th

Čsp,
Th

Čsp,
Th

Čsp,
Th

Čsp,
Th

5
ČLS
Hv
Čt

6
ČLS
Hv
Čt

7
Čsp
Hv
Čt

II.stupeň
8
9
Čsp Čsp
Hv
Hv
Čt
Čt

10
Čsp
Hv
Čt

6
ČLS
ČLS

7
Čp
Čp

II.stupeň
8
9
Čp
Čp
Čp
Čp

10
Čp
Čp

Pv

Pv

Pv

Pv

Pv

Pv

Pv

Pv

Pv

Pv

Pv

Pv

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Název temat. okruhu
Kulturní rozdíly
Lidské vztahy
Etnický původ

ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Název temat. okruhu
Ekosystémy
Základní podmínky života
Lidské aktivity a problémy
životního prostředí
Vztah člověka k prostředí
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4 Učební plán
4.1 Tabulace učebního plánu

Učební plán pro I.stupeň ZŠ SPECIÁLNÍ
Vzdělávací oblast
Jazyk a jazyková
komunikace
Matematika a její
aplikace
Informační a komunikační
technologie
Člověk a jeho svět

Vyučovací předmět

Ročník
1
2+1
2
2

2
2+1
2
2

3
3+1
2
2

4
3
2+1
2

5
3
1
2

6
3
1
2

Celkem
předměty

Z toho
DČD*

19
11
12

4

16
10
12

Čtení
Psaní
Řečová výchova

12

Počty

2

2

2

2

2

2

12

-

2

Počítače

-

-

-

-

1

1

2

-

16

Člověk a jeho svět
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Tělesná výchova
(Zdravotní tělesná
výchova)
Pracovní výchova
Terapeutická hodina

2
2
1

3
2
1

3
2
1

3
2
1

3
2
1

2
2
1

16

-

3

3

3

3

3

3

18

-

3
0+1
21

3
0+1
22

3
0+1
23

3
0+1
23

4
0+1
23

5
0+1
23

21
6
135

6
10

Umění a kultura

18

Člověk a zdraví

18

Člověk a svět práce
21
Průřezová témata
6
Celková povinná časová dotace
*DČD – Disponibilní časová dotace
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Učební plán pro II.stupeň ZŠ SPECIÁLNÍ

Jazyk a jazyková komunikace

Ročník
7.

8.

9.

10.

Celkem
předměty

12 Čtení

3

3+1

3+1

3+1

15

7

Psaní

2

2

2

1+1

8

4

Řečová výchova

1

1

1

1

4

3+1

3+1

3

3

14

2

Vzdělávací oblast

Vyučovací předmět

Z toho DČD*

4

Matematika a její aplikace

12 Počty

Informační a komunikační
technologie

4

Počítače

1

1

1

1

4

-

Člověk a společnost

8

Člověk a společnost

2

2

2

2+1

9

1

Člověk a příroda

12 Člověk a příroda

3

3

3

3

12

-

Umění a kultura

8

Hudební výchova

1

1

1

1

Výtvarná výchova

1

1

1

1

8

-

Výchova ke zdraví

-

-

1

1

2

12 Tělesná výchova

3

3

3

3

12

Člověk a svět práce

22 Pracovní výchova

5

5

6

6

22

-

Průřezová témata

4

0+1

0+1

0+1

0+1

4

4

27

28

29

30

114

11

Člověk a zdraví

2

Terapeutická hodina

Celková povinná časová dotace
*DČD – disponibilní časová dotace
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Učební plán pro REHABILITAČNÍ TŘÍDU
Ročník
Vzdělávací oblast

Vyučovací předmět

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Celkem
hodin

3+1

3+1

3+1

3+1

3+1

3+1

3+1

3+1

3+1

3+1

40

Z
toho
DČD

30

Rozumová výchova

20

Řečová výchova

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

20

40

Smyslová výchova

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

40

10

Hudební výchova

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

10

10

Výtvarná výchova

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

10

20

Pohybová výchova

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

20

40

Zdravotní tělesná výchova

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

40

Člověk a svět práce

20

Pracovní výchova

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

20

-

Průřezová témata

10

Terapeutická hodina

0+1

0+1

0+1

0+1

0+1

0+1

0+1

0+1

0+1

0+1

0+10

10

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

210

20

Člověk a komunikace
Člověk a jeho svět
Umění a kultura

Člověk a zdraví

Celková povinná časová dotace

4.2

Poznámky k učebnímu plánu

Bližší specifikace obsahu jednotlivých vzdělávacích oblastí a vyučovacích předmětů je uvedena v následujících částech, kde jsou specifikovány
výstupy vzdělávání a obsah učiva.
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5 Vzdělávací oblasti pro žáky se středně těžkým mentálním
postižením
5.1

Jazyk a jazyková komunikace

Vzdělávací oblast Jazyková komunikace má stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím
procesu. Rozvíjí u žáků osvojení a používání mluvené i písemné podoby jazyka. Žáci se učí
vnímat různá sdělení, rozumět jim a reprodukovat je. Jazykový rozvoj žáků probíhá paralelně
s rozumovým a emocionálním zráním.
Vzdělávací oblast zahrnuje učivo zaměřené na rozvoj smyslového a citového vnímání,
vyjadřovacích schopností, čtení a psaní. Obsah vzdělávací oblasti Jazyková komunikace se
bude realizovat ve vzdělávacích oborech (předmětech) Čtení, Psaní a Řečová výchova.
Obsahem vzdělávacího oboru Čtení je postupné osvojování písmen, slov a vět, které vede k
rozvíjení čtecí dovednosti, vnímání obsahu čteného textu a čtení snadného textu s
porozuměním. Důležité je povzbuzovat u žáka zájem o čtení, jako jeden ze zdrojů informací.
Vzdělávací obor Psaní rozvíjí grafické dovednosti žáků, jejich jemnou motoriku a
grafomotoriku a tím zároveň stimuluje jejich myšlení. Získávání grafických dovedností,
postupné zvyšování kvality a rychlosti písma a praktické využívání získaných dovedností dává
žákům možnost jednoduché písemné komunikace.
Vzdělávací obor Řečová výchova se zaměřuje na osvojení a využívání mateřského jazyka v
jeho mluvené podobě, správné a srozumitelné vyjadřování a rozvíjení komunikační
dovednosti žáků, které je předpokladem funkčního dorozumívání s okolím, úspěšné sociální
integrace a jejich dalšího vzdělávání.
Vzhledem k individuálně variabilním schopnostem je nezbytné rozvíjení a budování řeči
přiměřeně věku a schopnostem jednotlivých žáků.
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím,
že vede žáka k:

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

rozvíjení řečových schopností a myšlení
srozumitelné vyjadřování ústní formou
srozumitelné vyjadřování písemnou formou
kultivovaný projev v běžných situacích
dorozumívání v běžných komunikačních situacích
sdělování názorů
osvojení techniky čtení a psaní
získávání základních dovedností pro pochopení čteného textu
zvládání orientace v jednotlivých textech různého zaměření
získávání zájmu o čtení
rozvíjení schopností reprodukovat snadný krátký text
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o
o
o

5.1.1

zvládání opisu a přepisu slov, vět a krátkého jednoduchého textu
psaní písmen, slov, krátkých vět podle diktátu
praktické využití získané dovednosti psaní (adresa, jednoduchý dotazník).

Čtení

Čtení vede žáky k postupnému osvojování písmen, slov a vět, k rozvíjení slovní zásoby,
řečových schopností a komunikačních dovedností (v případě potřeby využíváme alternativní
metody čtení). Hlavním úkolem je naučit žáky správně a srozumitelně se vyjadřovat, a dle
možností si osvojit správnou techniku čtení a číst s porozuměním.
5.1.1.1 Metody a formy práce
Výuka probíhá ve třídách, v ostatních prostorách školy i mimo školu. V hodinách je využíváno
názorných pomůcek. Žáci pracují kolektivně, ve skupinkách či individuálně. Jsou vedeny
k teamové spolupráci v rámci třídy i celé školy.
Žáci pracují dle svých schopností, popř. dle svých individuálních vzdělávacích plánů a dle
potřeb pracují s dopomocí asistenta.
5.1.1.2 Výchovné a vzdělávací strategie:
Výchovné a vzdělávací postupy směřují k utváření klíčových kompetencí, jako pedagogičtí
pracovníci tedy:
Kompetence k učení:
o předkládáme žákům dostatek motivačních materiálů pro rozvoj čtenářských
dovedností
o nabízíme žákům řadu aktivačních metod, které jim napomohou při postupném
osvojování čtenářských dovedností
o umožňujeme žákům využít naučené vědomosti a dovednosti při vyhledávání
informací
o využíváme počítače při rozvoji čtenářských dovedností
Kompetence k řešení problémů:
o chválíme žáky za snahu a vedeme je k tomu, aby problém dořešili i přes prvotní
neúspěch
o nabízíme žákům individuálně upravené pomůcky, které jim pomohou usnadnit
postupné osvojování čtenářských dovedností
o učíme žáky požádat o radu a pomoc při samostatné práci
Kompetence komunikativní:
o podněcujeme žáky ke spolupráci a komunikaci ve skupině
o klademe žákům návodné otázky podněcující ke spolupráci a komunikaci
o vedeme žáky k samostatnému vyprávění a popisu dějů
o učíme žáky vedení jednoduchých rozhovorů
Kompetence občanské:
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o vedeme žáky k uplatnění osvojených čtenářských dovedností při běžném občanském
životě
o upozorňujeme žáky na pravidla občanského soužití a základní společenské normy
Kompetence sociální a personální:
o nabízíme žákům dostatek situací pro osvojení si základních mezilidských vztahů
o vedeme žáky k respektování ostatních a ke vzájemné pomoci
Kompetence pracovní:
o dbáme na zásady zrakové hygieny při osvojování čtenářských dovedností
o vedeme žáky k plnění úkolů dle jednoduchých instrukcí
o dbáme na dokončení zadaného úkolu
5.1.1.3 Mezipředmětové vztahy
Obsah učiva vyučovacího předmětu Čtení prolíná do všech vzdělávacích oblastí. Získané
dovednosti jsou klíčové pro zvládnutí především teoretických předmětů, vedeme tedy žáky
především k pochopení čteného (samostatně nebo s dopomocí) textu, k schopnosti
odpovídat na návodné otázky ve všech předmětech, k orientaci v textu (i obrázcích).
5.1.1.4 Výstupy a obsahy učiva vyučovacího předmětu Čtení
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Předmět: Čtení
Ročník: 1.
Učivo

Rozvoj zrakového a sluchového
vnímání

Výstupy – žák by měl:
o dbát na správnou výslovnost, tempo řeči a pravidelné
dýchání
o rozlišovat optické a zvukové vjemy – OSV – rozvoj
schopností poznávání – cvičení smyslového vnímání,
pozornosti, soustředění
o prohlížet obrázkové knihy, leporela, tématické obrázky
(např. Tabulky ke čtení)
o poslouchat známé pohádky – MUV – Etnický původ –
volit vhodné texty - rovnocennost všech etnických skupin
a kultur; odlišnost lidí, ale i jejich vzájemná rovnost;
různé způsoby života
o reprodukovat jednoduchá krátká říkadla na základě
sluchové paměti
o rytmizovat slova – vytleskáváním slabik ve slovech
o
o
o

Čtení obrázků

o pojmenovat obrázky
o číst obrázky ve spojení s pojmy - první, poslední,
prostřední
o tvořit věty k obrázkům
o chápat obsah věty doplněných obrázkem
o užívat obrázky při následném vyvozování hlásek a písmen
o

Vyvozování hlásek/písmen:
Hlásky A a, I i, ve funkci spojky
mezi obrázky
Hláska E e a písmeno M m

Analyticko - syntetické činnosti
Alternativní způsoby čtení Globální čtení

v obrázkových knihách procvičovat orientaci na stránce:
nahoře, dole, uprostřed
pomocí čtení obrázků nacvičovat četbu z leva doprava
orientovat se na řádku a stránce

osvojit si písmena: a, i, e, m – OSV – Rozvoj schopností
poznávání – cvičení dovednosti zapamatování

o
o
o
o
o
o
o
o

číst jednotlivá písmena
rozlišovat délku hlásky a/á, i/í
číst hlásky v psané podobě
číst nová písmena
rozlišovat dle délky samohlásku e/é
číst hlásku i písmeno v psané podobě
užívat hlásky a/i jako spojku mezi dvěma obrázky (slovy)
dle individuálních dispozic spojovat písmeno M s hláskou
a – tvořit slabiky
o třídit obrázky, hledat dva stejné
o seznámit se s pojmy první, poslední
o tvořit věty podle obrázků
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ŠVP: „Pod jednou střechou II“
Dle RVP ZŠS

Předmět: Čtení
Ročník: 2.
Učivo

Výstupy – žák by měl:

Úvodem

o opakovat učivo z 1. ročníku

Rozvoj zrakového a sluchového
vnímání

o dbát na správnou výslovnost OSV – rozvoj schopností
poznávání – cvičení smyslového vnímání, pozornosti,
soustředění
o

dělit slova na slabiky s užitím říkanek a rozpočitadel

o určovat počet slabik ve slově
o rozlišovat počáteční hlásku ve slově
o
o
o

vyprávět podle obrázků
určit odlišnosti na obrázcích
propojit obrázky z počáteční hláskou
o poslouchat pohádky a říkadla MUV – Etnický původ – volit

vhodné texty - rovnocennost všech etnických skupin a
kultur; odlišnost lidí, ale i jejich vzájemná rovnost; různé
způsoby života
o
o
o
Čtení obrázků a slabik

pracovat s obrázky – pojmenování, rozlišování, tvoření dvojic,
atd.
číst zleva doprava
orientovat se na řádku a stránce

o využít jednotlivé hlásky písmena k propojení – tvoření
slabik
o

slabiky ma, má, Má, mi, mí, MÍ

o dále otevřené slabiky s písmenem M: ma, me, mi, mo,
mu/MA, ME, MI, MO, MU
o propojení slabik s obrázky
Vyvozování hlásek/písmen:

o

Hlásky O o, U u

o na základě vyvození osvojit si nové hlásky
o spojovat nové hlásky s obrázkem

Písmena L l, V v

o
o
o
o

osvojit si písmena: o, u, l, v

vyvození nových písmen a propojení s obrázkem
rozlišení počáteční hlásky ve slově
propojení probraných slov a slabik
nácvik jejich čtení v psané podobě

Analyticko - syntetické činnosti

o spojit písmena se souhláskami (již z předchozího ročníku)
– tvořit slabiky
o tvořit otevřené slabiky: la, le, li, lo, lu/LA, LE, LI, LO, LU;
va, ve, vi, vo, vu/VA, VE, VI, VO, VU
o tvořit jednoduchá dvojslabičná slova: máma, mámo

Alternativní způsoby čtení Globální čtení

o

pracovat s obrázky na téma:
moje rodina, OSV – Rozvoj schopností poznávání – moje vztahy
k lidem, škola – hračky, mycí prostředky – hygiena,
zvířata, oblečení, ovoce, zelenina
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ŠVP: „Pod jednou střechou II“
Dle RVP ZŠS
o přiřazovat obrázky ke skutečným předmětům (předmět –
obrázek)
o tvořit dvojice stejných obrázků (obrázek – obrázek)
o vyhledávat dané obrázky na slovní pokyn (učitel: název – dítě:
obrázek)
o pojmenovat obrázky (učitel: obrázek – dítě: název)
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PROINTEPO – Střední škola, Základní škola a Mateřská škola s.r.o.
ŠVP: „Pod jednou střechou II“
Dle RVP ZŠS

Předmět: Čtení
Ročník: 3.
Učivo

Výstupy – žák by měl:

Úvodem

o opakovat učivo ze 2. ročníku

Rozvoj zrakového a sluchového
vnímání

o dbát na správnou výslovnost, tempo řeči a pravidelné
dýchání OSV – rozvoj schopností poznávání – cvičení
smyslového vnímání, pozornosti, soustředění
o rozlišovat počáteční hlásku ve slově
o
o
o
o
o

propojení obrázků s počáteční hláskou
přiřazovat obrázky ke skutečným předmětům
tvořit dvojice stejných obrázků
vyhledávat daný obrázek na slovní pokyn
určit počáteční hlásku ve slově
o poslouchat pohádky a vyprávění MUV – Etnický původ –

volit vhodné texty - rovnocennost všech etnických skupin
a kultur; odlišnost lidí, ale i jejich vzájemná rovnost;
různé způsoby života
o

Čtení slabik a slov

Vyvozování hlásek/písmen:
Písmeno T t

Hláska Y y
Analyticko - syntetické činnosti

Alternativní způsoby čtení Globální čtení

reprodukovat krátké pohádky s oporou o obrázky (vlastním
způsobe vyjadřování)
o poslechu a recitace říkadel a krátkých básní
o dramatizovat nejprve nápodobou, později samostatně
o číst zleva doprava
o orientovat se na řádku a stránce
o opakovat a procvičovat čtení jednotlivých slabik s využitím
všech dosud naučených písmen a hlásek OSV – Rozvoj
schopností poznávání – cvičení dovednosti zapamatování
o rozlišovat krátké a dlouhé slabiky - využít bzučáku, hlasově
vyjádřit délku slabiky
o spojit slabiky do slov - číst jednoduchá dvojslabičná slova
složená z otevřených slabik (dle individuálních schopností
s oporou o obrázek)
o chápat obsah krátkých vět doplněných obrázkem
o osvojit si písmena: t, y

o vyvodit písmeno za pomocí říkanky a spojit jej
s obrázkem
o určovat počáteční písmeno t ve slově
o propojit obrázků se správnou počáteční hláskou
o vyhledat hlásku ve slově v tištěné podobě
o spojit písmeno y s návodným obrázkem
o nacvičovat čtení slabik ta, te, ti, to, tu, TA, TE, TI, TO, TU
o číst slabiky s hláskou y - ty, vy, my, ly.
o
o
o

skládat slova ze slabik
pracovat s obrázky na téma: části těla, dopravní prostředky,
potraviny, nábytek
sledovat práci s globálním čtením - slovo k obrázku přiřadí
učitel a také jej čte
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ŠVP: „Pod jednou střechou II“
Dle RVP ZŠS
o pracovat s globálním čtením za pomoci učitele - učitel slovo
přiřazuje a dítě čte
o přiřazovat slovo k obrázku a samostatně číst
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PROINTEPO – Střední škola, Základní škola a Mateřská škola s.r.o.
ŠVP: „Pod jednou střechou II“
Dle RVP ZŠS

Předmět: Čtení
Ročník: 4.
Učivo

Výstupy – žák by měl:

Úvodem

o opakovat učivo ze 3. ročníku

Naslouchání - koncentrační
cvičení, poslech

o dbát na správnou výslovnost, tempo řeči a pravidelné
dýchání OSV – rozvoj schopností poznávání – cvičení
smyslového vnímání, pozornosti, soustředění
o rozlišovat písmena a hlásky ve slově dle zrakové
diferenciace (např. najdi všechna m)
o

rozlišovat písmena a hlásky ve slově dle sluchové diferenciace
(např. jaké písmenko slyšíš na konci slova)
o diferencovat obrázky dle drobných odlišností (hledat rozdíly)
o diferencovat počáteční slabiky k obrázkům
o přednášet krátké říkanky a básničky
o soustředit se na poslech pohádek a vyprávění MUV – Etnický

původ – volit vhodné texty - rovnocennost všech
etnických skupin a kultur; odlišnost lidí, ale i jejich
vzájemná rovnost; různé způsoby života
o
Čtení slabik, slov a
jednoduchých vět

Vyvozování písmen:
Písmena S s, J j, P p, N n

Analyticko - syntetické činnosti

Alternativní způsoby čtení Globální čtení

orientovat se ve větě (kde začíná, kde končí, odkud čteme,
oddělování slov)
o opakovat a procvičovat čtení jednotlivých slabik s využitím
všech dosud naučených písmen a hlásek
o číst dvojslabičná slova s otevřenou slabikou
o číst jednoslabičná slova s uzavřenou slabikou mám, sám, pán,
nos, pes
o číst slova s předložkou U, u - u lesa, u tety, u mámy, u táty
o číst jednoduché věty s porozuměním
o probíraných tiskacích písmen, slabik nácvik čtení v jejich psací
podobě
o osvojit si písmena: s, j, p, n OSV – Rozvoj schopností
poznávání – cvičení dovednosti zapamatování

o vyvodit písmena za pomocí říkanky a spojit jej
s obrázkem
o určovat počáteční písmena ve slově (na základě zrakové i
sluchové diferenciace)
o přiřazovat slabiky k obrázkům
o tvořit a číst slabiky s probíranými písmeny - s, j, p, n
o tvořit z nových slabik jednoduchá dvojslabičná slova
o propojovat nové slabiky s již osvojenými
o
o
o
o

pracovat s obrázky na téma: kuchyně, ptáci, nářadí, příroda;
činnosti: mává, pije, jí, myje, píše, čte, jde, stojí, sedí, maluje
pracovat se situačními obrázky – škola – třída, na dvoře,
koupelna
na slovní pokyn ukázat jednotlivosti - učitel přiřazuje slovo, žák
čte  po nácviku sám přiřazuje i čte
tvořit jednoduché slovní spojení - písmena A – I používat jako
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ŠVP: „Pod jednou střechou II“
Dle RVP ZŠS
spojku mezi dvěma obrázky  po procvičení obrázek
nahradíme slovem a tvoříme jednoduché věty: pes a kočka,
tabule i lavice
o vybrat správné slovo k obrázku a naopak přiřadit správný
obrázek ke slovu
o tvořit věty se slovy, které pojmově znam. činnosti: Máma pije.
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PROINTEPO – Střední škola, Základní škola a Mateřská škola s.r.o.
ŠVP: „Pod jednou střechou II“
Dle RVP ZŠS

Předmět: Čtení
Ročník: 5.
Učivo

Výstupy – žák by měl:

Úvodem

o opakovat učivo ze 4. ročníku

Naslouchání - koncentrační
cvičení, poslech

o
o
o

udržet pozornost při poslechu pohádek
seznámit se s literaturou pro děti
přednášet krátké říkanky a básničky
o soustředit se na poslech pohádek a vyprávění MUV – Etnický

původ – volit vhodné texty - rovnocennost všech
etnických skupin a kultur; odlišnost lidí, ale i jejich
vzájemná rovnost; různé způsoby života
o

rozlišovat stejně znějící slova různého významu (rozvoj
fonematického sluchu - koza/kosa) OSV – rozvoj schopností

poznávání – cvičení smyslového vnímání, pozornosti,
soustředění
Čtení slabik, slov a
jednoduchých vět

Vyvozování písmen:
Písmena Š, š, D, d, Z, z, K, k.

o
o

zvládat čtení probraných tiskacích i psacích písmen
číst dvojslabičná slova s novými písmeny: šála, šaty, šije, dopis,
doma, datel, Dana, zelí, zima, kolo, kosa.
o číst tříslabičná slova s novými písmeny: šijeme, dopisy, Zuzana,
košile
o číst slova s předložkami do, na, v - do lesa, do školy, do mísy,
v lese, na míse
o číst věty obsahující snadná slova s přiměřeným obsahem
o chápat obsah krátkých vět doplněných obrázkem
o osvojit si písmena: š, d, z, k OSV – Rozvoj schopností
poznávání – cvičení dovednosti zapamatování

o vyvodit písmena za pomocí motivační říkanky a spojit jej
s obrázkem
o
o

Analyticko - syntetické činnosti

Alternativní způsoby čtení Globální čtení

rozlišit a přečíst probraná písmena
rozlišit počáteční hlásku ve slově

o přiřazování slabik s novými počátečními písmeny
k obrázkům
o nacvičovat čtení slabik s počátečními písmeny Š, š, D, d,
Z, z, K, k.
o spojovat nové slabiky do slov
o skládat slova ze slabik (pomocí papírových slabik na
lavici)
o
o
o

o

pracovat s obrázky na téma: činnosti – co kdo dělá: pomáhá,
dává, volá, jede, leze, leží, spí
pracovat se situačními obrázky – domov – kuchyně, dětský
pokoj, v jídelně
přiřadit slovo k obrázku z dvojice, trojice i více slov - učitel
předloží dvojice, trojice i více natištěných slov, které žák zná a
přiřazuje k obrázku
tvořit krátké věty se slovesy - tvoří věty se slovy, které
pojmově znamenají činnosti: Kočka pije mléko.
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ŠVP: „Pod jednou střechou II“
Dle RVP ZŠS

Předmět: Čtení
Ročník: 6.
Učivo

Výstupy – žák by měl:

Úvodem

o opakovat učivo ze 5. ročníku

Naslouchání - koncentrační
cvičení, poslech

o
o

přednášet krátké říkanky a básničky
seznámit s dětskou literaturou
o umět reprodukovat krátký text podle ilustrací a návodných
otázek MUV – Etnický původ – volit vhodné texty -

rovnocennost všech etnických skupin a kultur; odlišnost
lidí, ale i jejich vzájemná rovnost; různé způsoby života
o
o

dramatizovat pohádku s loutkami
rozlišit stejně znějící slova různého významu (rozvoj
fonematického sluchu) OSV – rozvoj schopností poznávání

– cvičení smyslového vnímání, pozornosti, soustředění
Čtení slabik, slov a
jednoduchých vět

o
o
o
o
o

Vyvozování hlásek/písmen:
Písmena B b, C c, R r, Č č,
spojení ou, au

užívat tichého čtení při orientaci ve větě (najdi slovo les)
zvládat čtení probraných tiskacích i psacích písmen
vnímat mediální sdělení - číst reklamní texty, letáky
číst dvojslabičná slova s porozuměním - boty, banán, buben,
copy, cukr, auto, bouda, ryba, ruka, čelo
číst trojslabičná slova s porozuměním - budeme, cibule,
autobus, rameno, čepice

o osvojit si písmena: b, c, ou, au,r, č
o vyvodit písmeno za pomocí říkanky a spojit jej
s obrázkem
o
o

rozlišit a přečíst probraná písmena
rozlišit počáteční hlásku ve slově

Analyticko - syntetické činnosti

o nacvičovat čtení slabik s počátečními písmeny B b, C c, R
r, Č č
o spojovat nové slabiky do slov
o skládat slova ze slabik (pomocí papírových slabik na
lavici)
o spojení ou, au, vyhledávat ve slovech - brouk, auto,
louka, mouka
o tvořit slabiky, slova s ou, au

Alternativní způsoby čtení Globální čtení

o
o
o
o
o
o
o
o
o

pracovat s obrázky na téma: činnosti – co kdo dělá: mele,
mete, pere, vaří, kope, hází, seká, nese, šije, kupuje
pracovat se situačními obrázky – obchod – potraviny, obchod
– ovoce a zelenina, obchod – oblečení
pojmenovat obrázek
doplnit významově vhodné slovo mezi dva obrázky
přečíst utvořenou větu
číst s porozuměním jednoduché věty
orientovat se ve větě
tvořit krátké věty se slovy má, to, je (To je máma.)
kombinovat obrázky s těmito slovy
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PROINTEPO – Střední škola, Základní škola a Mateřská škola s.r.o.
ŠVP: „Pod jednou střechou II“
Dle RVP ZŠS

Předmět: Čtení
Ročník: 7.
Učivo

Výstupy – žák by měl:

Úvodem

o opakovat učivo ze 6. ročníku

Utváření pozitivního vztahu k
literatuře

o

získat pozitivní vztah k literatuře

Čtení slabik, slov a
jednoduchých vět

o
o
o
o

čtení dvojslabičných i víceslabičných slov.(žába, žirafa)
čtení vět obsahující snadná slova s přiměřeným obsahem
zvládat čtení krátkého jednoduchého textu
orientovat se ve čteném textu tichým čtením OSV – rozvoj

Vyvozování hlásek/písmen:

schopností poznávání – cvičení smyslového vnímání,
pozornosti, soustředění
o osvojit si vyvozené hlásky a písmena (malá,velká) – h, ž, f
OSV – Rozvoj schopností poznávání – cvičení dovednosti
zapamatování

Písmena H, h, Ž, ž, F, f

o
o
o
o
Analyticko - syntetické činnosti

Alternativní způsoby čtení Globální čtení

vyvodit písmena pomocí říkanky a obrázku.
číst slabiky s probíranými písmeny
přiřazovat slabiky k obrázkům
číst dvojslabičná i víceslabičná slova s těmito písmeny
o poslouchat a recitovat verše a říkadla MUV – Etnický původ
– volit vhodné texty - rovnocennost všech etnických
skupin a kultur; odlišnost lidí, ale i jejich vzájemná
rovnost; různé způsoby života

o
o

opakovat z předešlých ročníků
sestavovat krátké texty o dvou i třech větách a jejich
kombinace s obrázky
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ŠVP: „Pod jednou střechou II“
Dle RVP ZŠS

Předmět: Čtení
Ročník: 8.
Učivo

Výstupy – žák by měl:

Úvodem

o opakovat učivo ze 7. ročníku

Utváření pozitivního vztahu k
literatuře

o
o
o
o
o

Čtení slabik, slov a
jednoduchých vět

získat pozitivní vztah k literatuře
seznámit se s encyklopediemi
seznamovat se s vhodnou literaturou pro děti a mládež
čtení dvojslabičných i víceslabičných slov.(žába, žirafa)
čtení vět obsahující snadná slova s přiměřeným obsahem
o zvládat čtení krátkého jednoduchého textu MUV – Etnický

původ – volit vhodné texty - rovnocennost všech
etnických skupin a kultur; odlišnost lidí, ale i jejich
vzájemná rovnost; různé způsoby života
o
Vyvozování hlásek/písmen:
Písmena G, g, Ř, ř, Ch, ch

Analyticko - syntetické činnosti

Sociální čtení

orientovat se ve čteném textu tichým čtením

o osvojit si vyvozené hlásky a písmena (malá,velká) – g, ř,
ch OSV – Rozvoj schopností poznávání – cvičení dovednosti
zapamatování

o
o
o
o

vyvodit písmena pomocí říkanky a obrázku.
číst slabiky s probíranými písmeny
přiřazovat slabiky k obrázkům
číst dvojslabičná i víceslabičná slova s těmito písmeny
(guma, peřina, chleba, chalupa)

o
o
o
o

umět reprodukovat snadný text
soustředit se na poslech a recitaci
umět dramatizovat příběhy, pohádky
seznamovat se se sociálním čtením: poznávání zboží podle
obalu, poznávání symbolů: WC, umývárna, nemocnice,
lékárna, pošta, zastávka, poznávání dopravních symbolů
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Předmět: Čtení
Ročník: 9.
Učivo

Výstupy – žák by měl:

Úvodem

o opakovat učivo z 8. ročníku

Utváření pozitivního vztahu k
literatuře

o

Čtení slabik, slov a
jednoduchých vět

o

získat pozitivní vztah k literatuře

čtení slov se souhláskami di, ti, ni, dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě
(divadlo, děda, tělo, štěně, město). OSV – Rozvoj schopností
poznávání – cvičení dovednosti zapamatování
o opakovat a procvičovat problematické slabiky, upevňovat je
přiřazováním k obrázkům, apod.
o zvládat čtení krátkého jednoduchého textu MUV – Etnický

původ – volit vhodné texty - rovnocennost všech
etnických skupin a kultur; odlišnost lidí, ale i jejich
vzájemná rovnost; různé způsoby života
o
Vyvozování hlásek/písmen:
Písmeno X, x
Analyticko - syntetické činnosti

orientovat se ve čteném textu

o osvojit si písmena X, x
o číst slova s písmenem x - fixa, text
o

zvládat čtení krátkého jednoduchého textu

o orientovat se ve čteném textu
o orientovat se v jednoduchých návodech podle obrázků číst encyklopedie, mapy, návody, letáky, kuchařky, apod.
o rozlišovat různé typy sdělení
Sociální čtení

o
o
o

opakovat z předešlého ročníku
uplatňovat získané dovednosti v praxi
orientovat se na vytyčeném místě dle nápisů např. na
budovách
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Předmět: Čtení
Ročník: 10.
Učivo

Výstupy – žák by měl:

Úvodem

o opakovat učivo z 9. ročníku

Utváření pozitivního vztahu k
literatuře

o

Čtení slabik, slov a
jednoduchých vět

o
o

získat pozitivní vztah k literatuře - seznamovat se s literaturou
a časopisy pro mládež

číst všechna tiskací i psací písmena
zvládat čtení krátkého jednoduchého textu
o orientovat se ve čteném textu MUV – Etnický původ – volit

vhodné texty - rovnocennost všech etnických skupin a
kultur; odlišnost lidí, ale i jejich vzájemná rovnost; různé
způsoby života
o

Sociální čtení

o
o

zapamatovat si obsah přečteného textu a umět reprodukovat
snadný krátký text
přednášet říkanky a básničky OSV – Rozvoj schopností
poznávání – cvičení dovednosti zapamatování
dramatizovat jednoduché příběhy
orientovat se v jednoduchých návodech podle obrázků - číst
různé druhy knih, návody, letáky, atd.
číst názvy ulic
číst v jízdním řádu - učit se orientaci v hromadné dopravě

Využití mediálních zpráv

o
o
o
o

číst denní tisk, televizní program
orientovat se v programech divadel a kin
poslouchat zprávy z médií
vyhledávat zprávy a informace na internetu

Analyticko - syntetické činnosti

o
o
o
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5.1.2

Psaní

Psaní se zaměřuje na rozvíjení grafických dovedností žáka, jejich jemnou i hrubou motoriku a
grafomotoriku, na osvojení a užívání mateřského jazyka v jeho písemné, či alternativní
podobě. Hlavním úkolem je tedy dát žákům možnost jednoduché písemné komunikace. U
žáků volíme formu nácviku hůlkového písma, zařazujeme nácvik podpisu psacím písmem. Dle
individuálních schopností a možností každého žáka zařazujeme výuku kompletního psacího
písma.
5.1.2.1 Metody a formy práce
Výuka probíhá ve třídách, v ostatních prostorách školy i mimo školu. V hodinách je využíváno
názorných pomůcek. Žáci pracují kolektivně, ve skupinkách či individuálně. Jsou vedeny
k teamové spolupráci v rámci třídy i celé školy.
Žáci pracují dle svých schopností, popř. dle svých individuálních vzdělávacích plánů a dle
potřeb pracují s dopomocí asistenta.
5.1.2.2 Výchovné a vzdělávací strategie:
Výchovné a vzdělávací postupy směřují k utváření klíčových kompetencí, jako pedagogičtí
pracovníci tedy:
Kompetence k učení:
o předkládáme žákům dostatek motivačních materiálů pro rozvoj grafických dovedností
upravených dle individuálních potřeb
o nabízíme žákům řadu aktivačních metod, které jim napomohou při postupném
osvojování grafických dovedností
o umožňujeme žákům využít naučené vědomosti a dovednosti při běžné každodenní
komunikaci
o využíváme počítače jako jednoho z alternativních metod při rozvoji grafických
dovedností
Kompetence k řešení problémů:
o chválíme žáky za snahu a vedeme je k tomu, aby problém dořešili i přes prvotní
neúspěch
o nabízíme žákům individuálně upravené pomůcky, které jim pomohou usnadnit
postupné osvojování grafických dovedností
o učíme žáky požádat o radu a pomoc při samostatné práci
Kompetence komunikativní:
o podněcujeme žáky ke spolupráci a komunikaci ve skupině
o klademe žákům návodné otázky podněcující ke spolupráci a komunikaci
o vedeme žáky k využívání grafických dovedností jako jednoho z hlavních
komunikačních prostředků
Kompetence občanské:
o vedeme žáky k uplatnění osvojených grafických dovedností při běžném občanském
životě
o upozorňujeme žáky na pravidla občanského soužití a základní společenské normy
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Kompetence sociální a personální:
o nabízíme žákům dostatek situací pro osvojení si základních mezilidských vztahů
o vedeme žáky k respektování ostatních a vzájemné pomoci
Kompetence pracovní:
o dbáme na zásady hygieny při osvojování grafických dovedností
o vedeme žáky k plnění úkolů dle jednoduchých instrukcí
o dbáme na dokončení zadaného úkolu
5.1.2.3 Mezipředmětové vztahy
Obsah učiva vyučovacího předmětu Psaní prolíná do všech vzdělávacích oblastí, především
do předmětů, ve kterých vedeme žáky k samostatné písemné tvorbě (formou vyplňování
pracovních listů, pořizování poznámek v rámci samostatné i skupinové práce apod.).
5.1.2.4 Výstupy a obsahy učiva vyučovacího předmětu Psaní
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Předmět: Psaní
Ročník: 1.
Učivo
Rozvoj jemné, hrubé motoriky
a psychomotorických
schopností

Grafomotorika

Hůlkové písmo

Psací písmo – dle
individuálních schopností a
možností každého žáka

Výstupy – žák by měl:
o
o
o

správně držet psací náčiní
správně sedět při psaní
zvládat grafomotorická cvičení:
o
čárání, kroužení
o
plynulý pohyb všemi směry, daným směrem
o
horní a dolní oblouky oběma směry
o
vodorovné čáry zleva doprava
o
svislé čáry zleva doprava
o
svislé a šikmé čáry shora dolů a zdola nahoru
o
smyčky, ovály, vlnovky
o
srdcovky
o
šikmé čáry na obě strany
o
horní a dolní zátrh
o zvládat základní hygienické návyky spojené se psaním
o zaměřovat se na správné sezení při psaní
o mít dostatečně uvolněnou ruku
o správně uchopovat tužku, pastelku
o dbát na lehký dotyk tužky, pastelky
o mít správný sklon papíru, sešitu
o snažit se osvojit si techniku psaní – zvládat průpravné a
uvolňovací cviky
o orientovat se na stránce
o rozumět pokynům přiměřené složitosti
o rozlišovat tvarové prvky písmen – e, é, i, í
o zvládat psaní písmen – e, é, i, í
o číst napsaná písmena, slabiky a slova s písmeny e, é, i, í
o rozlišovat tvarové prvky písmene – m
o zvládat psaní písmene – m
o číst napsaná písmena, slabiky a slova s písmenem m
o snažit se osvojit si techniku psaní
o orientovat se na stránce i řádku
o odlišovat délku samohlásek
o opisovat a psát číslice 1, 2
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Předmět: Psaní
Ročník: 2.
Učivo

Výstupy – žák by měl:

Úvodem

o

opakování učiva z 1. ročníku

Rozvoj jemné, hrubé motoriky
a psychomotorických
schopností

o
o
o
o

správné držení psacího náčiní a sezení při psaní
zvládat hygienické návyky při psaní
uvolňovací cviky, cvičení jemné motoriky
rozvíjet grafomotorické dovednosti

Hůlkové písmo

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

vyvozovat písmena podle obrázků
rozlišování tvarů probraných písmen
určit umístění písmene a hlásky ve slově
skládat slova z písmen
rozlišovat tvary probraných písmen
hledat stejná písmena
plnit úkoly na pozornost
přiřazovat obrázky k písmenkům (počáteční písmeno)
nacvičovat psaní a čtení slabik – me, mé, mi, mí
rozlišovat tiskací a psací písmena

Psací písmo – dle
individuálních schopností a
možností každého žáka

o snažit se psát písmena, která umí číst
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

snažit se opisovat a přepisovat známá písmena a slabiky
osvojit si psaní písmen – M, l, u
číst napsaná písmena, slabiky a slova s písmeny M, l, u
snažit se psát písmena a slabiky podle diktátu(autodiktát psaní písmen podle obrázků)
nácvik psaní a čtení slabiky – mu
čtení napsaných písmen a slabik
tvoření slov se slabikou – mu, mi, mo, me, ma, má, li, lu, la lo, lí,
le, aj.
osvojit si psaní písmene – v
tvořit, spojovat a psát naučená písmena a slabiky
odlišovat délku samohlásek
psát slova podle obrázků
opisovat a psát číslice 1, 2, 3
snažit se psát číslice 1, 2, 3 podle diktátu

47

PROINTEPO – Střední škola, Základní škola a Mateřská škola s.r.o.
ŠVP: „Pod jednou střechou II“
Dle RVP ZŠS

Předmět: Psaní
Ročník: 3.
Učivo

Výstupy – žák by měl:

Úvodem

o

opakování učiva z 2. ročníku

Rozvoj jemné, hrubé motoriky
a psychomotorických
schopností

o
o
o

dbát na správné držení psacího náčiní i sezení při psaní
zvládat základní hygienické návyky spojené se psaním
mít dostatečně uvolněnou ruku

Hůlkové písmo

o
o
o
o
o
o
o

Psací písmo – dle
individuálních schopností a
možností každého žáka

o

o

napsat hůlkovým písmem své jméno
psát slabiky a slova s nově procvičenými písmeny (opis a přepis)
číst napsaná písmena, slabik a slova
psát písmena a slabiky podle diktátu
psát slova podle obrázků (tabulky)
psát velká hůlková písmena
pracovat na počítači – využívat výukových programů pro
procvičování znalosti hůlkového písma
psát a číst slabiky s procvičenými písmeny: ma, mu, mo, la, le,
li, lo, lu.
rozlišovat velká a malá písmena - nacvičovat a osvojit si psaní
písmen – o, O, a, A
číst napsaná písmena, slabiky a slova s písmeny o, O, a, A
tvořit, spojovat a psát písmena a slabiky - nácvik psaní
jednoduchých slov: mele, máme, máma, mami, umí, aj.
vyhledat stejných slabik – psací a tiskací tvary písmen

o
o
o

osvojit si psaní slabik - Mi, Mu, Má, Mo
přepisovat tiskacích písmen a slabik
psát slabiky s nově procvičenými písmeny

o

nacvičovat a osvojit si psaní písmene – t.

o
o
o

o nacvičovat a osvojit si nové číslice 4, 5
o opisovat a psát číslice 1 - 5
o psát číslice 1 - 5 podle diktátu
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Předmět: Psaní
Ročník: 4.
Učivo

Výstupy – žák by měl:

Úvodem

o

opakování učiva ze 3. ročníku

Rozvoj jemné, hrubé motoriky
a psychomotorických
schopností

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

mít zájem o poznávání tvarů písmen a jejich porovnávání
zvládat hygienické návyky spojené se psaním
aktivně připravovat a udržovat účelný prostor pro psaní
používat grafické a psací pomůcky
dbát na správné držení psacího náčiní
mít dostatečně uvolněnou ruku
dbát na správné sezení při psaní
rozvíjet grafomotorické dovednosti malováním, kreslením
rozlišovat psací a tiskací písmena
procvičovat tvary tiskacích písmen
dodržovat tvar, velikost, sklon a rozestup písmen
pracovat na pc - užívat hůlkové písmo, pracovat s výukovými
materiály vzhledem k věkovým a individuálním zvláštnostem
automatizovat psací pohyb při psaní procvičených písmen
dodržovat tvar, velikost, sklon a rozestup písmen
nacvičovat spojování písmen do slabik a slov - spojování
procvičených písmen malé psací abecedy do slabik a slov (le, li,
lu, me, na, ne, ano, ví, ve, tu, te, ta, ….).
rozlišovat psací a tiskací písmena
procvičovat tvary psacích písmen
opisovat a přepisovat jednoduché slabiky a slova
psát písmena, slabiky a snadná slova podle diktátu

Hůlkové písmo

Psací písmo – dle
individuálních schopností a
možností každého žáka

o
o
o

o
o
o
o

o
o

o
o

o

osvojit si psaní písmen pomocí průpravných tvarových prvků
písmen - y, s, j
číst napsaná písmena, slabiky a slova s písmeny y, s, j

osvojit si psaní písmen pomocí průpravných tvarových prvků
písmen - V, p, n, N
číst napsaná písmena, slabiky a slova s písmeny V, p, n, N

o

přiřazovat jednoduchá psaná slova k obrázkům (pes, vosa, síto,
maso, sova, vana, …)  psát slova podle obrázků
opisovat a přepisovat jednoduché věty

o

psát číslice se kterými pracuje v počtech - opis, přepis, diktát
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Předmět: Psaní
Ročník: 5.
Učivo

Výstupy – žák by měl:

Úvodem

o

opakování učiva ze 4. ročníku

Rozvoj jemné, hrubé motoriky
a psychomotorických
schopností

o
o
o
o
o
o

rozvíjet grafomotorické dovednosti
mít dostatečně uvolněnou ruku
zvládat hygienické návyky při psaní
provádět uvolňovací a kresebné cviky
automatizovat psací pohyb
procvičovat probraná písmen pomocí výukových programů na
PC a s využitím tabulek ke čtení procvičovat malá a velká
písmena

Hůlkové písmo

Psací písmo – dle
individuálních schopností a
možností každého žáka

o psát probraná písmena malé psací abecedy
o
o

o
o

doplňovat počáteční písmena, slabiky, slova k obrázkům
osvojit si psaní písmen pomocí průpravných tvarových prvků
písmen š, d
osvojit si psaní písmen pomocí průpravných tvarových prvků
písmen z, Z
číst napsaná písmena, slabiky a slova s písmeny š, d, z.
psát slabiky a slova s nově procvičenými písmeny (opis, přepis)

o
o
o
o

rozlišovat velká a malá písmena
rozlišovat psací a tiskací písmena
opisovat a přepisovat jednoduché slabiky a jednoslabičná slova
psát slova podle obrázků

o

osvojit si psaní písmen pomocí průpravných tvarových prvků
písmene k
číst napsaná písmena, slabiky a slova s písmenem k - dvojice
slov (malý koš x košík, malý les x lesík).
nácvik psaní číslic
psát slabiky a slova s nově procvičenými písmeny (opis a
přepis)
psát písmena, slabiky a snadná slova podle diktátu
opisovat a přepisovat jednoduché věty na tabuli a do sešitu
přiřazovat jednoduchá psaná slova k obrázkům
psát slova k obrázkům
opisovat a přepisovat slova
psát slovní spojení – snadné věty

o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
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Předmět: Psaní
Ročník: 6.
Učivo

Výstupy – žák by měl:

Rozvoj jemné, hrubé motoriky
a psychomotorických
schopností

o
o

dodržovat základní hygienické návyky spojené se psaním
zautomatizovat psací pohyb

Hůlkové písmo

o
o
o
o
o
o

rozlišovat psací a tiskací písmena
psát tvary procvičených písmen hůlkových i psacích
umět napsat hůlkovým písmem slova
číst slova psaná hůlkovým písmem
využívat pc - výukové programy
doplňovat počáteční písmena k obrázkům

Psací písmo – dle
individuálních schopností a
možností každého žáka

o psát probraná písmena malé i velké psací abecedy
o
o
o

o

osvojit si psaní písmen pomocí průpravných tvarových prvků
písmene b
číst napsaná písmena, slabiky a slova s písmenem b
opisovat věty z Písanky

o

osvojit si psaní písmen pomocí průpravných tvarových prvků
písmene c, C
číst napsaná písmena, slabiky a slova s písmenem c

o
o

osvojit si psaní dvojhlásky ou, au
číst napsaná písmena, slabiky a slova s dvojhláskou ou, au

o
o

osvojit si psaní písmen pomocí průpravných tvarových prvků
písmene r
číst napsaná písmena, slabiky a slova s písmenem r

o
o

hledat stejné slabiky – psací a tiskací tvary písmene
doplnit psaná slova k obrázkům

o
o

osvojit si psaní písmen pomocí průpravných tvarových prvků
písmene č, Č
číst napsaná písmena, slabiky a slova s písmenem č

o
o
o

opisovat a přepisovat snadné věty
psát písmena a slabiky dle diktátu
psát, popř. opisovat číslice se kterými pracuje v počtech

51

PROINTEPO – Střední škola, Základní škola a Mateřská škola s.r.o.
ŠVP: „Pod jednou střechou II“
Dle RVP ZŠS

Předmět: Psaní
Ročník: 7.
Učivo

Výstupy – žák by měl:
o
o
o
o

psát jednotlivá písmena v návaznosti na výuku čtení
psát jednotlivá písmena velké abecedy
psát slabiky s nově procvičenými a probranými písmeny
psát slova, která žák čte

Psaní slabik s probranými
písmeny

o

psát slabiky s probranými písmeny

Diktát jednoduchých slov

o

zvládnout diktát jednoduchých slov i s nápovědu

o

psaní na počítači – diktát jednoduchých slov

o

zvládnout opis a přepis slov

Psaní vlastního jména a
příjmení

o

umět napsat vlastní jméno i příjmení – alespoň hůlkovým
písmem, dle schopností žáka psacím písmem

Psaní číslic

o

psát číslice 0 - 100

Postupný nácvik a docvičení
malých písmen – f, g, ch, ř,
Nácvik a psaní velkých psacích
písmen – U, E, J, K, P, B, R, Ř,
Opis a přepis slov

Psaní na počítači – diktát
jednoduchých slov
Opis a přepis slov
Psaní na počítači – opis,
přepis, jednoduchých vět
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Předmět: Psaní
Ročník: 8.
Učivo

Výstupy – žák by měl:
o
o
o
o

psát jednotlivá písmena v návaznosti na výuku čtení
psát jednotlivá písmena velké abecedy
psát slabiky s nově procvičenými a probranými písmeny
psát slova, která žák čte

Psaní slabik s probranými
písmeny

o

psát slabiky s probranými písmeny

Diktát jednoduchých slov

o

zvládnout diktát jednoduchých slov i s nápovědu

o

psaní na počítači – diktát jednoduchých slov

o

zvládnout opis a přepis slov

Psaní vlastního jména a
příjmení

o

umět napsat vlastní jméno i příjmení – alespoň hůlkovým
písmem, dle schopností žáka psacím písmem

Psaní číslic

o

psát číslice 0 - 100

Postupný nácvik a docvičení
malých písmen – f, g, ch, ř,
Nácvik a psaní velkých psacích
písmen – U, E, J, K, P, B, R, Ř,
Opis a přepis slov

Psaní na počítači – diktát
jednoduchých slov
Opis a přepis slov
Psaní na počítači – opis,
přepis, jednoduchých vět
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Předmět: Psaní
Ročník: 9.
Učivo

Výstupy – žák by měl:
o
o
o
o

psát jednotlivá písmena v návaznosti na výuku čtení
psát jednotlivá písmena velké abecedy
psát slabiky s nově procvičenými a probranými písmeny
psát slova, která žák čte

Psaní slabik s probranými
písmeny

o

psát slabiky s probranými písmeny

Diktát jednoduchých slov

o

zvládnout diktát jednoduchých slov i s nápovědu

o

psaní na počítači – diktát jednoduchých slov

o

zvládnout opis a přepis slov

Psaní vlastního jména a
příjmení

o

umět napsat vlastní jméno i příjmení – alespoň hůlkovým
písmem, dle schopností žáka psacím písmem

Psaní číslic

o

psát číslice 0 - 100

Postupný nácvik a docvičení
malých písmen – f, g, ch, ř,
Nácvik a psaní velkých psacích
písmen – U, E, J, K, P, B, R, Ř,
Opis a přepis slov

Psaní na počítači – diktát
jednoduchých slov
Opis a přepis slov
Psaní na počítači – opis,
přepis, jednoduchých vět
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Předmět: Psaní
Ročník: 10.
Učivo
Opakování a prohlubování
osvojených dovedností.

Zvyšování kvality a rychlosti
písma.

Individuální docvičování
písmen.

Výstupy – žák by měl:
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o

dbát na správné držení psacího náčiní i sezení při psaní
zvládat hygienické návyky spojené s psaním
snažit se chápat obsah psaného textu
rozvíjet dovednost psaní běžných písemností - psát adresy,
pohlednice, krátké dopisy, přání k Vánocům, k Velikonocům,
k svátku, k narozeninám
opisovat a přepisovat jednoduché texty
snažit se o vyjádření jednoduchých sdělení
uplatňovat dovednosti v praxi - vyplnit jednoduchý dotazník,
formulář
dbát na čitelný písemný projev - vést deník, přepsat recept
využívat výukové programy zaměřené na nácvik
psaní (PC, IT)
zdokonalovat psaní na PC
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5.1.3

Řečová výchova

Řečová výchova se zaměřuje na osvojení a užívání mateřského jazyka v jeho mluvené
podobě, na správné a co nejsrozumitelnější vyjadřování, komunikačních dovedností, které
jsou předpokladem pro komunikaci s okolím.
Žákům, kteří se nedorozumí verbálně je nabízena alternativní komunikace. Ke snadnějšímu
zvládnutí učiva českého jazyka žákovi napomáhá i logopedická péče. Logopedie probíhá dle
potřeby individuálně či kolektivně; vede k celkovému rozvoji osobnosti a ke zlepšení
řečových dovedností.
5.1.3.1 Metody a formy práce
Výuka probíhá ve třídách, v ostatních prostorách školy i mimo školu. V hodinách je využíváno
názorných pomůcek. Žáci pracují kolektivně, ve skupinkách či individuálně. Jsou vedeny
k teamové spolupráci v rámci třídy i celé školy.
Žáci jsou vzděláváni dle svých individuálních vzdělávacích plánů a dle potřeb pracují
s dopomocí asistenta nebo se speciálními pomůckami a úpravami. Je brán zřetel na
specifické a individuální zvláštnosti žáka.
5.1.3.2 Výchovné a vzdělávací strategie:
Výchovné a vzdělávací postupy směřují k utváření klíčových kompetencí, jako pedagogičtí
pracovníci tedy:
Kompetence k učení:
o ve velké míře užíváme názorných učebních pomůcek / obrázky, knihy, fotografie…/
o vytváříme situace, v nichž má žák radost z učení
o získané zkušenosti spojujeme s využitím v praktickém životě
Kompetence k řešení problémů:
o připravujeme žáky na problémy v běžných životních situacích a předcházíme
komunikačním problémům
o nabízíme žákům dostatek příležitostí k poznávání a řešení známých situací
prostřednictvím literatury a vlastních zkušeností
Kompetence komunikativní:
o klademe důraz na srozumitelnou verbální či neverbální komunikaci s vrstevníky
a s dospělými
o učíme žáky vést dialogy v modelových a praktických situacích
o vybíráme vhodné ukázky z literatury
o učíme se pojmenovávat základní pocity a vhodně prožívat silné emocionální zážitky
o vytváříme prostor k debatám, dáváme možnost reflektovat názor a obhájit si ho
Kompetence sociální a personální:
o rozvíjíme komunikaci v rámci různých sociálních vztahů a situací
o v modelových a praktických situacích upozorňujeme na vhodné a nevhodné chování
Kompetence občanské:
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o rozvíjíme základní prvky sociální komunikace
5.1.3.3 Mezipředmětové vztahy
Řečová výchova prolíná do všech vzdělávacích oblastí, umožňuje žákovi rozvíjet své
komunikační dovednosti, vede ho k rozvoji hlasového fondu a provázání získaných
dovedností v celém rozsahu vzdělávacích oblastí. Je nedílnou součástí výchovně vzdělávací
práce se žákem kultivovat jeho hlasový projev.
5.1.3.4 Výstupy a obsahy učiva vyučovacího předmětu Řečová výchova
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Předmět: Řečová výchova
Ročník: 1.
Učivo

Výstupy – žák by měl:

Diagnostika úrovně
řečového projevu ve
spolupráci s logopedem

o
o

rozvíjet řečový projev za logopedické podpory
zdokonalovat výslovnost za logopedické podpory

Gymnastika mluvidel

o

Dechová cvičení

Hlasová cvičení

o
o
o
o

ovládat správně čelisti, rty i zuby – OSV – Komunikace – řeč těla, řeč
zvuků a slov
zvládat správný nádech nosem a výdech ústy
hospodařit s dechem
ovládat dechový proud - přiměřenost
rozvíjet hlasovou kulturu pomocí zvukomalebných slov a zpěvu

Artikulační cvičení

o

rozvíjet artikulační dovednosti pomocí zvukomalebných slov a říkadel

Intonace a rytmizace

o

rozvíjet správné tempo a rytmus řeči

Rozvoj slovní zásoby
aktivní i pasivní.

o
o
o
o
o

rozvíjet slovní zásobu – popis obrázků, knih
poslouchat pohádky, říkadla
poslouchat zvukové nahrávky
reprodukovat krátká říkadla, či slovní spojení
rozumět běžným pokynům

o

využívat i alternativní způsoby komunikace

Porozumění řeči
Alternativní a
augmentativní způsoby
komunikace
(dle pokynů logopeda)
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Předmět: Řečová výchova
Ročník: 2.
Učivo

Výstupy – žák by měl:

Diagnostika úrovně
řečového projevu ve
spolupráci s logopedem

o rozvíjet řečový projev za logopedické podpory
o zdokonalovat výslovnost za logopedické podpory

Gymnastika mluvidel

o
o

ovládat správně čelisti, rty i zuby OSV – Komunikace – řeč těla, řeč
zvuků a slov
zvládat jednoduchá cvičení zaměřená na ovládání rtů - OSV –
Komunikace – cvičení pozorování, dovednost při neverbální sdělování
zvládat správný nádech nosem a výdech ústy
hospodařit s dechem
ovládat dechový proud - přiměřenost
rozvíjet dechové návyky pomocí pěveckých technik včetně různých
druhů nádechu v různých polohách (podkličkové, hrudní, břišní)
rozvíjet hlasovou kulturu pomocí zvukomalebných slov a zpěvu

Dechová cvičení

o
o
o
o

Hlasová cvičení

o

Artikulační cvičení

o

Intonace a rytmizace

o

rozvíjet artikulační dovednosti pomocí zvukomalebných slov a říkadel
– OSV – Komunikace – dovednosti pro sdělování verbální (technika
řeči, výraz řeči)
rozvíjet správné tempo a rytmus řeči

Rozvoj slovní zásoby
aktivní i pasivní.

o
o
o
o
o

rozvíjet slovní zásobu – popis obrázků, knih
poslouchat pohádky, říkadla
poslouchat zvukové nahrávky
reprodukovat krátká říkadla, či slovní spojení
rozvíjet porozumění běžným pokynům

Rozvoj fonematického
sluchu

o

rozvíjet svůj fonematický sluch

Alternativní a
augmentativní způsoby
komunikace

o

využívat i alternativní způsoby komunikace

Porozumění řeči

(dle pokynů logopeda)

59

PROINTEPO – Střední škola, Základní škola a Mateřská škola s.r.o.
ŠVP: „Pod jednou střechou II“
Dle RVP ZŠS

Předmět: Řečová výchova
Ročník: 3.
Učivo

Výstupy – žák by měl:

Diagnostika úrovně
řečového projevu ve
spolupráci s logopedem

○ rozvíjet řečový projev za logopedické podpory
○ zdokonalovat výslovnost za logopedické podpory

Gymnastika mluvidel

○
○
○
○
○

ovládat správně čelisti, rty i zuby
zvládat jednoduchá cvičení zaměřená na ovládání rtů
spolupracovat na prohlubování dechového rytmu
rozvíjet jemnou motoriku mluvidel
rozvíjet hlasovou kulturu pomocí zvukomalebných slov a zpěvu

○
○
○

rozvíjet artikulační dovednosti pomocí zvukomalebných slov a říkadel
zdokonalovat svou výslovnost a srozumitelnost mluvního projevu
rozvíjet správné tempo a rytmus řeči

Rozvoj slovní zásoby
aktivní i pasivní.

○

Porozumění řeči

○

Rozvoj fonematického
sluchu

○

komunikovat gramaticky správně, rozvíjet a zpřesňovat porozumění
řeči
popsat jednoduché obrázky
reprodukovat a zapamatovat si jednoduché říkanky a krátké básničky
reprodukovat krátký text podle otázek
odpovídat na otázky slovem, krátkou větou
dokázat se koncentrovat na poslech pohádek a krátkých příběhů
zdokonalovat svůj přednes a utvářet kladný vztah k poezii
rozvíjet své porozumění řeči pomocí rozvoje slovní zásoby, opory o
obrázky apod. OSV – Komunikace – dovednosti pro sdělování verbální
(technika řeči, výraz řeči)
rozvíjet svůj fonematický sluch

Alternativní a
augmentativní způsoby
komunikace

○

využívat i alternativní způsoby komunikace

Dechová cvičení
Hlasová cvičení
Artikulační cvičení
Intonace a rytmizace

○
○
○
○
○

(dle pokynů logopeda)
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Předmět: Řečová výchova
Ročník: 4.
Učivo

Výstupy – žák by měl:

Diagnostika úrovně
řečového projevu ve
spolupráci s logopedem

○ rozvíjet řečový projev za logopedické podpory
○ zdokonalovat výslovnost za logopedické podpory

Gymnastika mluvidel

○
○
○

ovládat správně čelisti, rty i zuby
zvládat jednoduchá cvičení zaměřená na ovládání rtů
spolupracovat na rozvíjení a prohlubování dechového rytmu

○
○
○
○
○

rozvíjet své hlasové a schopnosti
pečovat o svůj hlas
rozvíjet jemnou motoriku mluvidel
zdokonalovat svou výslovnost a srozumitelnost mluvního projevu
rozvíjet správné tempo a rytmus řeči

○

rozšiřovat si aktivní, pasivní slovní zásobu a rozvíjet myšlení, které je
základem pro obsahovou správnost mluvního sdělení - OSV –
Komunikace – dovednosti pro sdělování verbální (technika řeči, výraz
řeči)
rozvíjet komunikaci v sociálních situacích
reprodukovat jednoduché říkanky a krátké básničky
rozvíjet své porozumění řeči pomocí rozvoje slovní zásoby, opory o
obrázky apod.
rozvíjet svůj fonematický sluch

Dechová cvičení
Hlasová cvičení
Artikulační cvičení
Intonace a rytmizace
Rozvoj slovní zásoby
aktivní i pasivní.

Porozumění řeči

○
○
○

Rozvoj fonematického
sluchu

○

Alternativní a
augmentativní způsoby
komunikace

○

při nerozvinuté nebo nedostatečně rozvinuté mluvené řeči využívat
alternativní způsoby komunikace

(dle pokynů logopeda)
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Předmět: Řečová výchova
Ročník: 5.
Učivo

Výstupy – žák by měl:

Diagnostika úrovně
řečového projevu ve
spolupráci s logopedem

o rozvíjet řečový projev za logopedické podpory
o zdokonalovat výslovnost za logopedické podpory

Gymnastika mluvidel

o
o
○
○
○
○
○
○
○

ovládat správně čelisti, rty i zuby
zvládat jednoduchá cvičení zaměřená na ovládání rtů
spolupracovat na prohlubování dechového rytmu
rozvíjet jemnou motoriku mluvidel
rozvíjet své hlasové a schopnosti
pečovat o svůj hlas
zdokonalovat svoji výslovnost a srozumitelnost mluvního projevu
rozvíjet jemnou motoriku mluvidel
rozvíjet správné tempo a rytmus řeči

○

○
○
o

poděkovat vhodným způsobem a ve správný čas – OSV – Komunikace
– komunikace v různých situacích
pozdravit s ohledem na vztah k dané osobě – OSV – Komunikace –
komunikace v různých situacích
pozdravit s ohledem na denní dobu
omluvit se správné osobě a ve správný čas – OSV – Komunikace –
komunikace v různých situacích
dokázat vhodně požádat či poprosit
dokázat vyjádřit své pocity
dokázat vyjádřit nesouhlas, nelibost – OSV – Komunikace –
komunikace v různých situacích
nevstupovat nevhodně do rozhovoru dospělých
rozšiřovat si aktivní, pasivní slovní zásobu a rozvíjet myšlení, které je
základem pro obsahovou správnost mluvního sdělení
reprodukovat jednoduché říkanky a krátké básničky
být schopen vnímat krátký čtený text
rozvíjet a zpřesňovat porozumění řeči

Rozvoj fonematického
sluchu

o

rozvíjet svůj fonematický sluch

Alternativní a
augmentativní způsoby
komunikace

o

při nerozvinuté nebo nedostatečně rozvinuté mluvené řeči využívat
alternativní způsoby komunikace

Dechová cvičení
Hlasová cvičení
Artikulační cvičení
Intonace a rytmizace
Rozvoj slovní zásoby
aktivní i pasivní.

○
○
○
○
○
○
○
○

Porozumění řeči

(dle pokynů logopeda)
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Předmět: Řečová výchova
Ročník: 6.
Učivo

Výstupy – žák by měl:

Diagnostika úrovně
řečového projevu ve
spolupráci s logopedem

○ rozvíjet řečový projev za logopedické podpory
○ zdokonalovat výslovnost za logopedické podpory

Gymnastika mluvidel
Dechová cvičení

○
○
○

ovládat správně čelisti, rty i zuby
zvládat jednoduchá cvičení zaměřená na ovládání rtů
spolupracovat na prohlubování dechového rytmu

Hlasová cvičení

○

rozvíjet hlasovou kulturu pomocí zvukomalebných slov a zpěvu

Artikulační cvičení

○

rozvíjet artikulační dovednosti pomocí zvukomalebných slov a říkadel

Intonace a rytmizace

○

rozvíjet správné tempo a rytmus řeči

Rozvoj slovní zásoby
aktivní i pasivní.

○
○

Porozumění řeči

○

dokázat vhodně požádat či poprosit
dokázat vyjádřit své pocity – OSV – Komunikace – komunikace
v různých situacích
dokázat vyjádřit nesouhlas, nelibost
nevstupovat nevhodně do rozhovoru dospělých
zvládnout vést rozhovor a telefonický rozhovor
zvládnout volání linky 155, 150, 158
dokázat popsat či ukázat cestu, orientovat se podle slovního popisu
cesty
dokázat se rozhodovat a své rozhodnutí umět verbálně či neverbálně
vyjádřit, domluvit se v běžných situacích
rozvíjet svůj přednes a utvářet kladný vztah k poezii
reprodukovat jednoduché říkanky, básně
být schopen vnímat krátký čtený text
reprodukovat krátké texty podle jednoduché osnovy
vyprávět zhlédnutý filmový nebo divadelní příběh podle návodných
otázek
vyprávět jednoduchý příběh podle obrázku
dramatizovat jednoduchý krátký příběh
rozšiřovat si aktivní, pasivní slovní zásobu a rozvíjet myšlení, které je
základem pro obsahovou správnost mluvního sdělení
popsat osoby, předměty podle reálu nebo vyobrazení za pomoci
doprovodných otázek
rozvíjet a zpřesňovat porozumění řeči

Rozvoj fon. sluchu

○

rozvíjet svůj fonematický sluch

Alternativní a aug.
způsoby komunikace
(dle pokynů logopeda)

○

při nerozvinuté nebo nedostatečně rozvinuté mluvené řeči využívat
alternativní způsoby komunikace

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
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Předmět: Řečová výchova
Ročník: 7.
Učivo
Zřetelná výslovnost
Rozvíjení slovní zásoby
Základy techniky
mluveného projevu

Výstupy – žák by měl:
o
o
o
o
o

umět opakovat sdělení, rozvíjet
souvislé vyjadřování
umět odpovídat na otázky celou větou
snažit se o zřetelnou výslovnost

obohacovat si slovní zásobu

Alternativní způsoby
komunikace – znak do
řeči
Spisovné a nespisovné
jazykové prostředky

o naučit se rozpoznat a rozlišit spisovné a nespisovné jazykové
o

prostředky
umět tvořit jednoduché věty

Stavba věty
Tvoření vět
Konverzační cvičení
Základní komunikační
pravidla

o vyjadřovat se jednoznačně a srozumitelně
o rozvíjet kultivovaný projev (souvislý, plynulý)
o umět se orientovat v běžných situacích
○
○

Popis dějů, jevů a osob
na obrázcích

Dramatizace

o
o
o
o
o
o
o
o

umět komunikovat se svými kamarády – OSV – Komunikace –
komunikace v různých situacích
umět komunikovat s dospělými – OSV – Komunikace – komunikace
v různých situacích
umět zvládat základní pravidla komunikace
používat jazykové prostředky vhodné pro danou komunikační situaci
vyprávět jednoduchý příběh podle obrázku s návodnými otázkami
vyprávět jednoduchý příběh podle obrázku bez návodných otázek
dbát na výběr vhodných slov při popisu
naučit se popsat děj, jevy a osoby
dramatizovat krátké příběhy podle jednoduché osnovy
veřejné vystoupení – besídka školy
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Předmět: Řečová výchova
Ročník: 8.
Učivo

Výstupy – žák by měl:
○
○
○

dbát na správnou techniku mluveného projevu
snažit se o zřetelnou výslovnost, širší slovní zásobu
využívat i alternativní způsoby komunikace

○
○

usilovat o správnou gramatickou strukturu věty
dokázat slovně vysvětlit některé abstraktní pojmy

Konverzační cvičení

○

Základní komunikační
pravidla

Popis dějů, jevů a osob
na obrázcích

○
○
○
○
○
○

komunikovat vhodně v běžných situacích – OSV – Komunikace – řeč
lidských skutků
zvládat základní pravidla komunikace
chápat význam některých abstraktních pojmů
vyprávět vlastní zážitky a snažit se popsat své pocity
s pomocí převyprávět vyslechnutý, přiměřeně náročný příběh
snažit se o obsahovou správnost mluvního sdělení
popsat děj na obrázcích

Dramatizace

○

Zřetelná výslovnost
Rozvíjení slovní zásoby
Základy techniky
mluveného projevu
Alternativní způsoby
komunikace – znak do
řeči
Spisovné a nespisovné
jazykové prostředky
Stavba věty
Tvoření vět

dramatizovat jednoduchý příběh nebo pohádku – OSV – Komunikace
– řeč lidských skutků

65

PROINTEPO – Střední škola, Základní škola a Mateřská škola s.r.o.
ŠVP: „Pod jednou střechou II“
Dle RVP ZŠS

Předmět: Řečová výchova
Ročník: 9.
Učivo

Výstupy – žák by měl:

Zřetelná výslovnost

○

Rozvíjení slovní zásoby

○
○

Základy techniky
mluveného projevu

upevňovat získané dovednosti dýchání, výslovnosti, intonace a
rytmizace
snažit se o zřetelnou výslovnost a srozumitelný projev
využívat i alternativní způsoby komunikace

Alternativní způsoby
komunikace – znak do
řeči
Spisovné a nespisovné
jazykové prostředky

○
○

rozšiřovat si aktivní, pasivní slovní zásobu a rozvíjet myšlení, které je
základem pro obsahovou správnost mluvního sdělení
používat věty se správnými gramatickými strukturami

Stavba věty
Tvoření vět
Konverzační cvičení

○

Základní komunikační
pravidla

○
○
○

Popis dějů, jevů a osob
na obrázcích

○
○
○
○

komunikovat vhodně v běžných situacích a zvládat základní pravidla
komunikace – OSV – Komunikace – řeč lidských skutků
dokázat vyjádřit své pocity
dokázat vyjádřit souhlas, nelibost
dokázat se rozhodovat a své rozhodnutí umět verbálně či neverbálně
vyjádřit
vyprávět vlastní zážitky
popsat děj, jevy a osoby na obrázcích
s pomocí převyprávět vyslechnutý, přiměřeně náročný příběh
s pomocí převyprávět shlédnuté divadelní nebo filmové představení
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Předmět: Řečová výchova
Ročník: 10.
Učivo

Výstupy – žák by měl:
○
○
○
○

dosáhnout srozumitelného mluveného projevu, širší slovní zásoby
snažit se o správnou výslovnost
používat věty se správnými gramatickými strukturami
využívat i alternativní způsoby komunikace

○

rozpoznat a rozlišit spisovné a nespisovné jazykové prostředky

Konverzační cvičení

○

Základní komunikační
pravidla

○
○
○

Popis dějů, jevů a osob
na obrázcích

○
○

komunikovat vhodně v běžných situacích – OSV – Komunikace – řeč
lidských skutků
zvládnout vést rozhovor (i telefonický)
zvládnout volání na linky 150, 155, 158
dokázat ukázat či popsat cestu, orientovat se podle slovního popisu
cesty/ jednoduchá forma
popsat děje, jevy a osoby na obrázcích
vyprávět vlastní zážitky a popsat své pocity

Dramatizace

○

Reprodukce

○

Zřetelná výslovnost
Rozvíjení slovní zásoby
Základy techniky
mluveného projevu
Alternativní způsoby
komunikace – znak do
řeči
Spisovné a nespisovné
jazykové prostředky
Stavba věty
Tvoření vět

dramatizovat jednoduchý příběh nebo pohádku – OSV – Komunikace
– řeč lidských skutků
převyprávět divadelní nebo filmové představení

67

PROINTEPO – Střední škola, Základní škola a Mateřská škola s.r.o.
ŠVP: „Pod jednou střechou II“
Dle RVP ZŠS

5.2 Matematika a její aplikace
Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je založena na praktických činnostech a
dovednostech, které žáci nejčastěji využijí v běžném životě, posiluje schopnosti logického
myšlení a prostorové představivosti. Žáci se seznamují se základními matematickými pojmy,
symboly, postupy a způsoby jejich užití. Učí se používat matematické pomůcky včetně
kalkulátoru.
Matematika prolíná celým základním vzděláváním, učí je dovednostem a praktickým
činnostem využitelných v praktickém životě. Důležitou součástí matematického vzdělávání je
osvojení dovedností z geometrie. Žáci poznávají základní geometrické tvary a tělesa, učí se
pečlivosti a přesnosti při měření. Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Matematika a její
aplikace je realizován ve vyučovacím předmětu Počty.
5.2.1

Počty

Předmět poskytuje žákům vědomosti a dovednosti potřebné pro orientaci v praktickém
životě, rozvíjí intelektuální schopnosti žáků, jejich paměť, představivost, tvořivost, abstraktní
myšlení, schopnost logického úsudku.
Na 1. stupni je naším prvořadým cílem vytvořit žákům vzdělávací nástroje, dle možností dětí
– čtení, psaní číslic, základní početní operace, pochopení základních geometrických pojmů a
osvojení návyků práce s geometrickými pomůckami Žáci se učí svoji práci kontrolovat,
srovnávat, učí se sebedůvěře, slovně i písemně vyjadřují výsledky svého pozorování. Na 2.
stupni poté na tyto získané dovednosti navazujeme, rozšiřujeme je a vedeme žáky
k maximální míře samostatnosti vzhledem k jejich individuálním speciálním vzdělávacím
potřebám.
5.2.1.1 Metody a formy výuky
Výuka probíhá ve třídách, v ostatních prostorách školy i mimo školu. V hodinách je využíváno
názorných pomůcek. Žáci pracují kolektivně, ve skupinkách či individuálně. Jsou vedeny
k teamové spolupráci v rámci třídy i celé školy.
Žáci pracují dle svých schopností, popř. dle svých individuálních vzdělávacích plánů a dle
potřeb pracují s dopomocí asistenta.
5.2.1.2 Výchovné a vzdělávací strategie:
Výchovné a vzdělávací postupy směřují k utváření klíčových kompetencí, jako pedagogičtí
pracovníci tedy:
Kompetence k učení:
o používáme ve velké míře názorné pomůcky a reálné předměty
o nabízíme žákům vhodné kompenzační pomůcky, které jim umožňují korigovat
nedostatky jejich matematického nadání, učíme žáky s těmito pomůckami pracovat
o umožňujeme žákům využít naučené vědomosti a dovednosti v praktických činnostech
o vedeme žáky k hodnocení průběhu i výsledku vlastní práce
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Kompetence k řešení problémů:
o zaměřujeme se na problémy každodenního života
o směřujeme žáky k tomu, aby popsali slovně problém a našli řešení
o dáváme žákům možnost vyhledat si informace
o chválíme žáky za snahu a vedeme je k tomu, aby problém dořešili i přes prvotní
neúspěch
Kompetence komunikativní:
o podněcujeme žáky, aby naslouchali spolužákům
o působíme na žáky, aby se dokázali vyjádřit
o vedeme žáky, aby se drželi tématu
Kompetence občanské:
o umožňujeme žákům, aby se podíleli na vytváření pravidel
o vedeme žáky k dodržování pravidel, plnění svých povinností
o pobízíme žáky k tomu, aby nabídli pomoc
Kompetence sociální a personální:
o pracujeme se skupinami žáků a preferujeme úkoly z praktického života
o směřujeme žáky k aktivitě při skupinové práci
o vybízíme žáky, aby si dokázali říct o pomoc
Kompetence pracovní:
o nabízíme vhodné kompenzační pomůcky, učíme žáky zacházet s pomůckami
o dodržujeme společně bezpečnost práce, dbáme na dokončení zadaného úkolu
5.2.1.3 Mezipředmětové vztahy
Početní dovednosti žáci uplatňují a navazují na ně především v oblasti Pracovní výchovy,
v rámci předmětu Počítače a dalších technických oblastech, se kterými se seznamují
především v rámci předmětu Člověk a příroda.
5.2.1.4 Rozpis výsledků vzdělávání a obsahu učiva vyučovacího předmětu Počty
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Předmět: Počty
Ročník: 1.
Učivo

Výstupy – žák by měl:

ŘAZENÍ A TŘÍDĚNÍ
PŘEDMĚTŮ

o
o

o
o

třídit předměty podle velikosti, barev, tvaru, obsahu
orientovat se v pojmech: všechno – nic, hodně – málo, malý –
velký, krátký – dlouhý
řadit předměty zleva doprava, dle pokynů učitele
používat výrazy: vpravo, vlevo, pod, nad, před, za, nahoře, dole,
vpředu, vzadu
postupně si osvojovat pravo-levou orientaci, rozlišovat pojmy:
vlevo – vpravo – uprostřed – OSV – Rozvoj schopností poznávání –
řešení problémů
orientovat se v prostoru nad, pod, před, za, vedle,
na začátku, na konci, první, poslední

o
o
o
o
o
o
o

číst a psát číslici 1
chápat pojem čísla 1
používat číslici 1
číst a psát číslici 2
chápat pojem čísla 2
používat číslo 2
rozkládat číslo 2

o
o
o
Orientace v prostoru

ČÍSLO
A
OPERACE

POČETNÍ
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Předmět: Počty
Ročník: 2.
Učivo

Výstupy – žák by měl:

ŘAZENÍ A TŘÍDĚNÍ
PŘEDMĚTŮ

o

o

manipulovat s předměty, třídit je do skupin dle zadaných instrukcí dle velikosti, barev, tvaru, obsahu
orientovat se v pojmech: hodně – málo, všechno – nic, malý –
velký, krátký – dlouhý, stejně – více – méně
používat výrazy vpravo, vlevo, pod, nad, před, za, nahoře, dole,
vpředu, vzadu
orientovat se v prostoru i na stránce – OSV – Rozvoj schopností
poznávání – řešení problémů
používat výrazy v běžném hovoru (nejen ukazovat)

o
o
o
o
o
o
o
o

používat číslice 1, 2 - numerace, číselná řada
číst a psát číslici 3
chápat pojem čísla 3
používat číslici 3
ovládat číselnou řadu do 3
mít početní představu a porovnávat čísla v oboru do 3
rozkládat čísla v oboru do 3
sčítat a odčítat v oboru do 3 s názorem

o
o
o

Orientace v prostoru
ČÍSLO
A
OPERACE

POČETNÍ

Matematické operace

o seznámit se s pojmy plus (a), mínus (bez), rovná se (je)
o

sčítat a odčítat v oboru do 2 s názorem

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A
PRÁCE S DATY

o

manipulovat s předměty prostřednictvím her

ZÁKLADY GEOMETRIE

o

rozeznat a pojmenovat základní geometrické tvary na různých
předmětech
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Předmět: Počty
Ročník: 3.
Učivo

Výstupy – žák by měl:

ŘAZENÍ A TŘÍDĚNÍ
PŘEDMĚTŮ

Orientace v prostoru

o
o
o
o
o
o

ČÍSLO
A
OPERACE

POČETNÍ

Matematické operace
Číselná řada

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A
PRÁCE S DATY

o

ZÁKLADY GEOMETRIE

o

o
o

o
o

třídit předměty podle velikosti, barev, tvaru, obsahu
řadit předměty zleva doprava, dle diktátu
orientovat se v pojmech: všechno – nic, hodně – málo, malý –
velký, dlouhý – krátký, stejně – více – méně, široký – úzký
třídit předměty podle množství, délky, velikosti, počtu
používat výrazy vpravo, vlevo, pod, nad, před, za, nahoře, dole,
předu, vzadu
řazení předmětů dle pokynů - používání výrazů při prostorové
orientaci
zacházet s číslicemi 1, 2, 3 - číst, psát, porovnávat, sčítat, odčítat
s názorem
číst a psát číslice 4, 5
chápat pojem čísel 4, 5
používat číslice 4, 5
psát číslice 1 – 5 podle diktátu
rozkládat čísla v oboru do 4, 5
sčítat a odčítat v oboru do 4, 5
sčítat a odčítat v oboru do 4, 5 s názorem
znát matematické pojmy +, –, = a umět je zapsat
orientovat se v číselné řadě 1 - 10
počítat s penězi 1 Kč, 2 Kč, 5 Kč – OSV – Rozvoj schopností
poznávání – řešení problémů
modelovat jednoduché matematické situace
uplatňovat matematické znalosti při manipulaci s drobnými
mincemi
rozeznat a pojmenovat základní geometrické tvary na různých
předmětech
seznámit se s pravítkem
porovnat délky různých předmětů, rozlišit kratší – delší
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Předmět: Počty
Ročník: 4.
Učivo

Výstupy – žák by měl:

ŘAZENÍ A TŘÍDĚNÍ
PŘEDMĚTŮ

o
o

Orientace v prostoru

o

ČÍSLO
A
OPERACE

POČETNÍ

Matematické operace

Číselná řada

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A
PRÁCE S DATY

o
o

ZÁKLADY GEOMETRIE

o
o
o

rozdělovat předměty podle velikosti, barev, tvaru, obsahu
určovat pojmy všechno – nic, hodně – málo, malý – velký, dlouhý –
krátký, stejně – více – méně, větší – menší, kratší – delší
používat výrazy vpravo, vlevo, pod, nad, před, za, nahoře, dole,
předu, vzadu
orientovat se na stránce, řádku
zacházet s číslicemi 1, 2, 3, 4, 5
orientovat se a znát číselnou řadu 1 - 5 vzestupnou i sestupnou
porovnávat s názorem
číst a psát číslice 6, 7, 8, 9
používat číslici 6, 7, 8, 9
rozkládat čísla v oboru do 6, 7, 8, 9
sčítat a odčítat v oboru do 6, 7, 8, 9 - s názorem
psát číslice 1 – 9 podle diktátu
znát a používat matematické pojmy +, –, =
sčítat, odčítat a porovnávat čísla do 9
rozkládat čísla v oboru do 9 – s názorem
orientovat se v číselné řadě 1 až 9
pracovat s mincemi 1Kč, 2Kč, 5Kč, 10Kč
řešit jednoduché slovní úlohy s názorem – OSV – Rozvoj schopností
poznávání – řešení problémů
používat kalkulátor
rozeznat a pojmenovat základní geometrické tvary na různých
předmětech
pracovat s pravítkem při rýsování - sestrojit čáru pomocí pravítka.
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Předmět: Počty
Ročník: 5.
Učivo

Výstupy – žák by měl:

ŘAZENÍ A TŘÍDĚNÍ
PŘEDMĚTŮ

o
o
o

rozlišovat pojmy větší – menší, kratší – delší, širší – užší
orientovat se vpravo – vlevo
orientovat se na ploše

o
o
o
o
o
o
o

číst, psát a porovnávat čísla do 9
sčítat a odčítat čísla v oboru do 9
dokázat vyvodit číslo 10
dokázat vyvodit číslici 0
číst, psát čísla v číselném oboru 0 – 10
přiřazovat předměty podle číselné řady
sčítat, odčítat a porovnávat číslice v oboru do 10

o
o
o

orientovat se v číselné řadě 0 – 20
číst, psát čísla 11 – 20
sčítat, odčítat a porovnávat čísla v oboru 0 – 20 bez přechodu přes
desítku s názorem
pracovat dle potřeby a individuálních možností s kalkulátorem

Orientace v prostoru
ČÍSLO
A
OPERACE

POČETNÍ

Matematické operace

o

o
o
o
ZÁVISLOSTI, VZTAHY A
PRÁCE S DATY
ZÁKLADY GEOMETRIE

o
o
o
o
o
o

porovnávat množství a tvořit skupiny o daném počtu prvků
rozkládat čísla v oboru do 10
řešit jednoduché slovní úlohy s názorem – OSV – Rozvoj schopností
poznávání – řešení problémů
rozlišovat pojmy rok, měsíc, den
rozlišovat čas s přesností na hodiny
manipulovat s penězi v daném oboru
porovnávat délky předmětů pomocí pravítka (delší – kratší)
poznat rozdíl mezi čárou a přímkou
používat pravítko při rýsování přímek
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Předmět: Počty
Ročník: 6.
Učivo

Výstupy – žák by měl:

ŘAZENÍ A TŘÍDĚNÍ
PŘEDMĚTŮ

ČÍSLO
A
OPERACE

POČETNÍ

Matematické operace

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A
PRÁCE S DATY

o
o
o

ZÁKLADY GEOMETRIE

o
o
o
o

orientovat se bezpečně v pojmech větší – menší, kratší – delší, širší
– užší
bezpečně rozlišovat vlevo – vpravo, uprostřed
bezpečně se orientovat na ploše
porovnávat množství a tvořit skupiny o daném počtu prvků
třídit předměty podle pořadí ve skupinách
přiřazovat předměty podle číselné řady
číst, psát a porovnávat čísla v oboru 0 – 20 (i na číselné ose)
zapsat jednoduché příklady podle diktátu
rozkládat čísla do 20 bez přechodu přes desítku
sčítat a odčítat s názorem do 20 s přechodem přes desítku
zapsat jednoduché příklady v oboru do 20 podle diktátu
doplňovat jednoduché tabulky posloupnosti čísel do 20
zvládat numeraci do 100
poznat a psát čísla do 100
zvládat snadné příklady v oboru do 100 bez přechodu přes desítku
umět používat kalkulátor
řešit jednoduché slovní úlohy na sčítání a odčítání v oboru do 20
bez přechodu přes desítku
určit čas s přesností na celé hodiny
znát základní jednotky délky a hmotnosti – metr, kilogram
uplatňovat matematické znalosti při manipulaci s penězi– OSV –
Rozvoj schopností poznávání – řešení problémů
používat pravítko, rýsovat přímku
znát a používat pojmy čára, přímka
poznat rozdíl mezi čarou a přímkou
změřit délku předmětu podle pravítka
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Předmět: Počty
Ročník: 7.

Učivo
ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE

Výstupy – žák by měl:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

psát, číst a porovnávat čísla v oboru do 100
umět rozkládat čísla na desítky a jednotky písemně podle vzoru
umět rozkládat čísla na desítky a jednotky pamětně
zvládat orientaci na číselné ose v oboru do100
umět řadit a porovnávat čísla (větší, menší) v oboru do100
umět sčítat a odčítat desítky v oboru do 100
umět přičítat jednociferné číslo k dvoucifernému bez přechodu
přes desítku (54 + 2 =)
umět odčítat jednociferné číslo od dvouciferného bez přechodu
přes desítku (56 – 2 =)
seznámit se s násobením deseti
naučit se číselnou řadu násobků deseti pomocí tabulky
naučit se číselnou řadu násobků deseti pamětně
seznámit se s násobením dvou
naučit se číselnou řadu násobků dvou pomocí tabulky
naučit se číselnou řadu násobků dvou pamětně
seznámit se s pojmem čtvrtina
řešit jednoduché slovní úlohy
zvládnout počítání na kalkulačce (sčítání a odčítání v oboru do
100)

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A
PRÁCE S DATY

o
o
o
o
o
o

seznámit se s jednotkami délky – 1 m, 1 cm
umět měřit předměty pravítkem na cm
seznámit se s jednotkou hmotnosti -1 kg
seznámit se s bankovkami
umět sčítat a odčítat bankovky v oboru do 100
určovat čas - půlhodina, čtvrthodina

ZÁKLADY GEOMETRIE

o

naučit se používat pravítko – OSV – Rozvoj schopností poznávání
– řešení problémů
umět s jistotou rozlišit základní geometrické tvary – čtverec,
obdélník, kruh a trojúhelník
umět s jistotou znázornit základní geometrické tvary – čtverec,
obdélník, kruh a trojúhelník
seznámit se s pojmy - přímka, úsečka
umět měřit a porovnávat délku úseček pomocí pravítka v cm

o
o
o
o

76

PROINTEPO – Střední škola, Základní škola a Mateřská škola s.r.o.
ŠVP: „Pod jednou střechou II“
Dle RVP ZŠS

Předmět: Počty
Ročník: 8.

Učivo
ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE

Výstupy – žák by měl:
o
o
o
o
o
o
o
o

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A
PRÁCE S DATY

o
o
o
o

ZÁKLADY GEOMETRIE

o
o

psát, číst, porovnávat a používat čísla do 100
sčítat a odčítat dvojciferná čísla v oboru do 100 bez přechodu
desítek.
orientovat se na číselné ose
používat kalkulátor
umět manipulovat s penězi
umět řešit praktické početní a jednoduché slovní
úlohy
psát, číst a používat čísla do 1000, numerace do 1000 po 100
porovnávat čísla do 1000
znát a aplikovat jednotky délky
vyměřovat a porovnávat délky úseček – OSV – Rozvoj schopností
poznávání – řešení problémů
znát a užívat jednotky času - určování času s přesností na
půlhodiny
znát a využívat jednotky objemu
pracovat se základními geometrickými pojmy – rozlišit základní
rovinné a prostorové útvary
umět manipulovat se základními rýsovacími pomůckami
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Předmět: Počty
Ročník: 9.
Učivo
ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE

Výstupy – žák by měl:
o
o
o
o
o
o
o

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A
PRÁCE S DATY

o

ZÁKLADY GEOMETRIE

o
o

o
o
o

psát, číst, porovnávat a používat čísla do 1000
orientovat se na číselné ose do 1000
zacházet s kalkulátorem
dokázat řešit praktické početní a jednoduché slovní úlohy v oboru
do 1000
doplňovat jednoduché údaje do tabulky
zpracovávat početní úkoly s penězi
používat násobkové řady 2, 5, 10 s pomocí tabulky – OSV – Rozvoj
schopností poznávání – řešení problémů
ovládat a využívat jednotky délky – měřit úsečky, strany
trojúhelníku, stran čtverce, obdélníku, porovnávání velikostí stran
znát a užívat jednotky času
znát a využívat jednotky objemu
znát a využívat jednotky hmotnosti
umět manipulovat se základními rýsovacími pomůckami
poznat a pojmenovat základní geometrická tělesa – prostorové
útvary – krychle, koule, kvádr (spojit je s útvary a předměty ze
svého okolí)
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Předmět: Počty
Ročník: 10.
Učivo
ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A
PRÁCE S DATY

ZÁKLADY GEOMETRIE

Výstupy – žák by měl:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

psát, číst, porovnávat a používat čísla do 1000
orientovat se na číselné ose do 1000
zacházet s kalkulátorem
dokázat řešit praktické početní a jednoduché slovní úlohy v oboru
do 1000 – OSV – Rozvoj schopností poznávání – řešení problémů
doplňovat jednoduché údaje do tabulky
zvládat početní úkoly s penězi
používat násobkové řady 2, 5, 10 s pomocí tabulky (s názorem)
znát a užívat jednotky času
orientovat se v čase, určit čas s přesností na půlhodiny
znát a využívat jednotky objemu
znát a využívat jednotky hmotnosti
umět manipulovat se základními rýsovacími pomůckami
používat základní geometrické pojmy
rozeznat přímku a úsečku, umět je narýsovat a označit
měřit a porovnávat délku úsečky
poznat a pojmenovat základní geometrická tělesa

79

PROINTEPO – Střední škola, Základní škola a Mateřská škola s.r.o.
ŠVP: „Pod jednou střechou II“
Dle RVP ZŠS

5.3 Informační a komunikační technologie
Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie zahrnuje základy práce s osobním
počítačem a vybraným základním programovým vybavením, zejména textovým editorem,
speciálními výukovými a vzdělávacími programy. Jako nadstandardní učivo je možno v této
oblasti zařadit práci s webovým prohlížečem a s poštovním klientem.
Žáci si prostřednictvím práce s výukovými počítačovými programy osvojují obsluhu počítače
na elementární uživatelské úrovni a získané dovednosti se pro ně stávají výhodou v
praktickém životě tím, že jim usnadní způsob komunikace.
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím,
že vede žáka k/ke:
o
poznávání možností výpočetní techniky
o
osvojení základních znalostí a dovedností práce s počítačem
o
získání základních dovedností v oblasti informační gramotnosti
o
rozvíjení myšlení, postřehu a koncentrace pozornosti
o
rozvíjení a zdokonalování jemné motoriky
o
zapojování více smyslů, k rozvíjení estetického cítění
o
využívání potřebných informací
o
komunikaci prostřednictvím výpočetní techniky
o
získávání povědomí o nevhodném obsahu vyskytujícím se na internetu
5.3.1

Počítače

Vyučovací předmět Práce s počítačem vznikl ze vzdělávacího oboru Informační a
komunikační technologie a zároveň ze vzdělávací oblasti stejného názvu. Je vyučován od 5.
ročníku.
Vyučovací předmět Informatika zahrnuje základy práce na osobním počítačem a základním
programovým vybavením dle možností a schopností žáků naší školy. Vyučovací předmět se
zaměřuje zejména na práci s textovým editorem a s výukovými programy.
Na druhém stupni je do předmětu zařazena práce s webovým prohlížečem, mobilním
telefonem a elektronickou poštou.
5.3.1.1 Metody a formy práce
Žáci jsou vzděláváni dle svých individuálních vzdělávacích plánů a dle potřeb pracují
s dopomocí asistenta nebo se speciálními pomůckami a úpravami. Je brán zřetel na
specifické a individuální zvláštnosti žáka.
Pro výuku se využívají počítače ve třídě, případně tablety a jiná dotyková elektronická
zařízení.
Rozpis výsledků vzdělávání a učiva je rozdělen po dvouletých obdobích vzhledem k rozdílným
úrovním žáků při zachování možnosti tvorby individuálních vzdělávacích plánů.
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5.3.1.2 Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací postupy směřují k utváření klíčových kompetencí, jako pedagogičtí
pracovníci tedy:
Kompetence k učení:
o nabízíme žákům vhodné kompenzační pomůcky, které jim umožňují korigovat jejich
handicap, učíme žáky s těmito pomůckami pracovat
o umožňujeme žákům využít naučené vědomosti a dovednosti při vyhledávání
informací
o ukazujeme možnosti internetu jako prostředku dalšího vzdělávání a celoživotního
učení
Kompetence k řešení problémů:
o chválíme žáky za snahu a vedeme je k tomu, aby problém dořešili i přes prvotní
neúspěch
o nacházíme spolu se žáky alternativní informační zdroje
o umožňujeme prezentaci výsledků jejich práce s použitím softwarových a
hardwarových prostředků
Kompetence komunikativní:
o působíme na žáky, aby se dokázali vyjádřit písemnou formou
o seznamujeme žáky s možnostmi komunikace přes internet (e-mail, chat, ICQ)
Kompetence občanské:
o vedeme žáky k dodržování pravidel
o dbáme, aby žáci respektovali práva autorů SW
Kompetence sociální a personální:
o vybízíme žáky, aby si dokázali říct o pomoc a pomoc poskytli
Kompetence pracovní:
o nabízíme vhodné kompenzační pomůcky, učíme žáky s nimi zacházet
o dodržujeme společně bezpečnost a hygienické zásady práce s výpočetní technikou
o dbáme na dokončení zadaného úkolu
5.3.1.3 Mezipředmětové vztahy
V souladu se speciální vzdělávacími potřebami a individuálními zvláštnostmi každého žáka
zařazujeme výuku na počítači i do dalších předmětů. Využíváme výukové programy na
tabletech nebo PC pro zpestření výuky Počtů, Čtení, Psaní. Vedeme žáky k používání počítačů
také při vyhledávání informací.
5.3.1.4 Rozpis výsledků vzdělávání a výsledků učiva vyučovacího předmětu Počítače
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Předmět: Práce s počítačem
Ročník: 5. – 6.
Učivo

Očekávané výstupy – žák by měl:

Zapnutí PC, přihlášení (uživatelské
jméno, heslo), nabídka START,
vypnutí PC.

o

Užití myši

o

Malování - spuštění aplikace,
malování podle diktátu.

o
o

o
o

zvládat základní obsluhu počítače – zapnout, vypnout
počítač
přihlásit se do sítě
vědět, co dělat, když počítač přestane pracovat, reagovat
zacházet s myší – provádět dvojklik, klepnutí, táhnutí
(přetažení)
správně držet myš
pracovat s programem Malování – ukládání práce
otevření souboru

Spuštění aplikace Microsoft Word,
orientace na klávesnici, psaní
písmen na klávesnici.

o
o
o

Kalkulačka - jednoduché příklady.

o
o

seznámit se s klávesnicí
seznámit se s aplikací
psát velká a malá písmena na klávesnici, psaní slabik, slov
podle diktátu.
opravovat chyby při psaní
pracovat s kalkulačkou

Plocha, okna, ikony na ploše,
nastavení tapety plochy.

o

seznámit se s plochou

Výukové programy.

o

Hraní her na PC.

o

pracovat s vybranými a přiměřenými výukovými
a zábavnými programy podle pokynu
seznámit se s hraním her na počítači

Internet – spuštění aplikace,
seznámení s internetem,
vyhledávání informací.

o

seznámit se s internetem, jeho spuštěním, vyhledávači
(seznam, google, apod.)

o
o

seznámit se s nebezpečím internetu
dodržovat pravidla bezpečné práce s výpočetní technikou

Rozdíl mezi reklamou a zprávou.
Bezpečí a nebezpečí internetu.
Když počítač zamrzne.
Hygiena u počítače.
Nebezpečné klávesy.
Nápověda.
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Předmět: Práce s počítačem
Ročník: 7. – 8.
Učivo

Základní funkce textového a
grafického editoru.
Orientování se na klávesnici.
Funkce nejdůležitějších kláves.
Ovládání počítače myší (správné
držení, najetí, levé a pravé tlačítko,
kliknutí, dvojklik)

Očekávané výstupy – žák by měl:

o Základní funkce textového a grafického editoru.
o Orientování se na klávesnici. Funkce nejdůležitějších
kláves.
o

Ovládání počítače myší (správné držení, najetí, levé a
pravé tlačítko, kliknutí, dvojklik)

o

Psaní v textovém editoru (Word, Open Office).

o
o
o
o

Otevírání existujícího souboru.
Pohyb v dokumentu pomocí klávesnice a myši.
Označení slov, textu.
Psaní a oprava slov, textu.

Psaní v textovém editoru (Word,
Open Office).

Otevírání existujícího souboru.
Pohyb v dokumentu pomocí
klávesnice a myši.
Označení slov, textu.
Psaní a oprava slov, textu.
Základní typografická pravidla na
PC.

o Základní typografická pravidla na PC.

Orientování se na panelu
nástrojů.
Upravování vlastního písma.

o Orientování se na panelu nástrojů.
o Upravování vlastního písma.

Vkládání obrázku do textu.
Seznamování se s programy na
tvorbu obrázků. Používání
základních nástrojů.
Kreslení obrázků. Ukládání
obrázků.
Symboly alternativní
komunikace na počítači.
Výukové a herní programy.
Spouštění a vypínání pomocí
ikon na ploše

o Vkládání obrázku do textu.
o Seznamování se s programy na tvorbu obrázků.
Používání základních nástrojů.

o Kreslení obrázků. Ukládání obrázků.
o Symboly alternativní komunikace na počítači.
o Výukové a herní programy. Spouštění a vypínání
pomocí ikon na ploše

Počítačové hry a jejich druhy.

o Počítačové hry a jejich druhy.

Klady a zápory počítačových her.

o Klady a zápory počítačových her.
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Přídavná zařízení počítače, jejich
účel, použití.
Používání a obsluha tiskárny.
Možnosti vyhledávání informací
pomocí internetu.

o Přídavná zařízení počítače, jejich účel, použití.

o Používání a obsluha tiskárny.
o Možnosti vyhledávání informací pomocí internetu.

Spuštění programu Internet Ex.

o Spouštění programu Internet Explorer.

Postup vyhledávání požadované
informace na internetu.

o Postup vyhledávání požadované informace na
internetu.

Vyhledávání informací a
navštěvování vhodných stránek.

o Vyhledávání informací a navštěvování vhodných
stránek.

Služby internetu.

o Služby internetu.

Seznámení se s negativními jevy
internetu.
Základní způsoby elektronické
komunikace; e-mail, mobilní
telefon.

o Seznámení se s negativními jevy internetu.

Zřízení emailové schránky. Psaní,
čtení zprávy. Odpověď na
zprávu.

o

Základní způsoby elektronické komunikace; e-mail,
mobilní telefon.

o

Zřízení emailové schránky. Psaní, čtení zprávy. Odpověď
na zprávu.

o
o

Seznámení se se základními funkcemi mobilního telefonu.
Zásady bezpečnosti práce a prevence zdravotních rizik
spojených s využíváním výpočetní techniky.
Negativními vlivy práce na PC.

Seznámení se se základními
funkcemi mobilního telefonu.
Zásady bezpečnosti práce a
prevence zdravotních rizik
spojených s využíváním výpočetní
techniky.

Upozornění na nebezpečí internetu.
Dodržování pravidel preventivní
ochrany před viry.

o

o
o
o
o

Seznámení se s riziky různých závislostí na PC.
Psychologická a sociální rizika práce na PC.
Upozornění na nebezpečí internetu.
Dodržování pravidel preventivní ochrany před viry.
Seznámení se s antivirovými programy.

Seznámení se s antivirovými
programy.
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Předmět: Práce s počítačem
Ročník: 9. – 10.
Učivo

Základní funkce textového a
grafického editoru.
Orientování se na klávesnici.
Funkce nejdůležitějších kláves.
Ovládání počítače myší (správné
držení, najetí, levé a pravé tlačítko,
kliknutí, dvojklik)

Psaní v textovém editoru (Word,
Open Office).

Otevírání existujícího souboru.
Pohyb v dokumentu pomocí
klávesnice a myši.
Označení slov, textu.
Psaní a oprava slov, textu.

Očekávané výstupy – žák by měl:
o
o

o
o

zvládat základní obsluhu počítače – vypnutí, zapnutí
pracovat s přídavnými zařízení počítače – myš, klávesnice,
ukládat práci, otevřít soubor
znát možnosti ukládání souborů na flash disk, CD
tiskárna,…
dodržovat pravidla zacházení s výpočetní technikou
pracovat s přídavnými zařízení počítače

o
o
o

zvládat psaní jednoduchých slov, krátkých vět
zvládat opis textu na klávesnici
zvládat diktát

o

pracovat s texty

o
o

vytvořit tabulku na počítači
pracovat s dokumentem

o

zvládat práci s vybranými jednoduchými výukovými a
herními programy

o

Základní typografická pravidla na
PC.
Orientování se na panelu
nástrojů.
Upravování vlastního písma.
Vkládání obrázku do textu.
Seznamování se s programy na
tvorbu obrázků. Používání
základních nástrojů.
Kreslení obrázků. Ukládání
obrázků.
Symboly alternativní
komunikace na počítači.

Výukové a herní programy.
Spouštění a vypínání pomocí
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ikon na ploše
Počítačové hry a jejich druhy.
Klady a zápory počítačových her.

o

seznámit se s různými typy počítačových her, zásadami
jejich hraní (časová omezenost, reálnost a virtuální svět,
apod.)

o
o
o
o
o

zvládat jednoduchou obsluhu tiskárny – zapnutí, vypnutí,
tisk dokumentu
bezpečně pracovat s internetem
vyhledávat informace na internetu podle pokynů
kopírovat texty i obrázky
tisknout vybrané texty, obrázky z internetu

Vyhledávání informací a
navštěvování vhodných stránek.

o

vyhledávat informace na internetu podle pokynů

Služby internetu.

o

zvládat jednoduché aplikace na internetu (kopírování,
tisk,…)

o
o
o

bezpečně pracovat s internetem
dodržovat pravidla zacházení s výpočetní technikou
zvládat práci s jednoduchými aplikacemi

o

seznámit se s možností zasílání e-mailu

o

zvládat základní funkce mobilního telefonu

o

znát zásady bezpečného užívání výpočetní techniky

o

pracovat s internetem bezpečně, využívat jen ověřené
bezpečné zdroje

o

seznámit se s antivirovými programy a jejich funkcí

Přídavná zařízení počítače, jejich
účel, použití.
Používání a obsluha tiskárny.

Možnosti vyhledávání informací
pomocí internetu.
Spuštění programu Internet Ex.

Seznámení se s negativními jevy
internetu.
Základní způsoby elektronické
komunikace; e-mail, mobilní
telefon.
Zřízení emailové schránky. Psaní,
čtení zprávy. Odpověď na
zprávu.
Seznámení se se základními
funkcemi mobilního telefonu.
Zásady bezpečnosti práce a
prevence zdravotních rizik
spojených s využíváním výpočetní
techniky.
Upozornění na nebezpečí internetu.
Dodržování pravidel preventivní
ochrany před viry.
Seznámení se s antivirovými
programy.
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5.4 Člověk a jeho svět
Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět rozvíjí vnímání žáků a základní poznatky o okolním
světě, životě společnosti, o živé a neživé přírodě. Žáci se učí správně pojmenovávat
předměty, jevy a situace na základě pozorování a vlastních praktických zkušeností. Nové
znalosti a dovednosti se učí uplatňovat v běžném životě. Získané poznatky si postupně
osvojují a rozšiřují.
Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět pomáhá žákům získat dovednosti, jak se co
nejsamostatněji orientovat v okolním prostředí a jak si počínat při řešení různých životních
situací.
Vzdělávání v této vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím,
že vede žáka k:
o vytváření a upevňování hygienických a sebeobslužných návyků
o osvojování pravidel slušného chování a jednání, vytváření pozitivních mezilidských
vztahů
o poznávání svého nejbližšího okolí a formování citového vztahu k místu, kde žije
o rozvoji myšlení a vyjadřování, k rozšiřování slovní zásoby při pojmenovávání věcí, jevů
a dějů
o chápání významu věcí a jejich vlastností, vzájemných vztahů a souvislostí
o pojmenovávání předmětů, činností, nových poznatků a zkušeností z každodenního
života
o utváření pozitivního vztahu k živé i neživé přírodě
o upevňování zásad zdravého životního stylu a ke správnému jednání v situacích
ohrožujícím jeho zdraví a bezpečnost
5.4.1

Člověk a jeho svět

Vyučovací předmět Člověk a jeho svět je realizován ve všech ročnících I. stupně ZŠ speciální.
Žáci se učí správně pojmenovávat předměty, jevy a situace.
Je založen především na získávání vlastních praktických zkušeností a dovedností z pozorování
okolního světa a společnosti, které pak žáci uplatní v běžném životě a naučí se jak si počínat
při řešení různých životních situacích.
Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět je členěn do tematických okruhů:
Místo, kde žijeme
Lidé kolem nás
Lidé a čas
Rozmanitost přírody
Člověk a jeho zdraví
Propojováním tematických okruhů se mohou tvořit ve ŠVP různé varianty. Lze je vzájemně
spojovat a doplňovat.
Vzdělávací oblast je důležitou složkou počátečního vzdělávání a je základem pro výuku ve
vzdělávacích oblastech Člověk a společnost, Člověk a příroda a Člověk a zdraví.

87

PROINTEPO – Střední škola, Základní škola a Mateřská škola s.r.o.
ŠVP: „Pod jednou střechou II“
Dle RVP ZŠS

V tematickém okruhu Místo, kde žijeme se žáci učí poznávat své nejbližší okolí, orientovat se
v něm a cítit se bezpečně. Postupně poznávají nejbližší okolí místa bydliště a školy a dále své
znalosti rozšiřují o důležitá místa v obci, regionu, zemi.
V tematickém okruhu Lidé kolem nás se žáci učí základním způsobům společenského chování
a jednání. Při praktických činnostech se učí vzájemně spolupracovat se svými spolužáky. Učí
se, jak reagovat při setkání s neznámými lidmi a v krizových situacích.
V tematickém okruhu Lidé a čas se žáci učí orientovat se v čase a určovat ho, rozlišovat děj v
minulosti a budoucnosti. Důležitou složkou je praktické poznávání způsobu života v
nejbližším okolí, poznávání významných historických památek v místě bydliště.
V tematickém okruhu Rozmanitost přírody se žáci seznamují se změnami v přírodě v
průběhu roku. Učí se při praktických činnostech sledovat, k jakým změnám v přírodě dochází
během ročních období. Vytvářejí si vztah k přírodě a učí se poznávat důležitost ochrany
životního prostředí.
V tematickém okruhu Člověk a jeho zdraví žáci poznávají sami sebe prostřednictvím svého
těla. Učí se dodržovat správné hygienické návyky a zvládat sebeobslužné činnosti podle svých
možností. Poznávají, co jejich zdraví prospívá, co ho poškozuje, a učí se o ně pečovat.
5.4.1.1 Metody a formy práce
Výuka probíhá ve třídách, v ostatních prostorách školy i mimo školu. V hodinách je využíváno
názorných pomůcek. Žáci pracují kolektivně, ve skupinkách či individuálně. Jsou vedeny
k teamové spolupráci v rámci třídy i celé školy.
Žáci pracují dle svých schopností, popř. dle svých individuálních vzdělávacích plánů a dle
potřeb pracují s dopomocí asistenta.
5.4.1.2 Výchovné a vzdělávací strategie
Výchovné a vzdělávací postupy směřují k utváření klíčových kompetencí, jako pedagogičtí
pracovníci tedy:
Kompetence k učení:
o žákům nabízíme vhodné učebnice, učební materiály a učební pomůcky, vztahující se
k probíranému učivu
o nabízíme žákům dostatek možností pro uplatnění získaných zkušeností v praktických
situacích
Kompetence k řešení problémů:
o vedeme žáky ke zvládání přiměřeně náročných situací běžného života a
k překonávání problémů
o učíme žáky vyřizovat své osobní záležitosti a v případě potřeby požádat o radu
Kompetence komunikativní:
o předkládáme žákům jednoduché texty a obrazové materiály vztahující se k učivu
o vytváříme a rozvíjíme komunikační dovednosti, které přispívají k utváření vztahů
potřebných ke společenské integraci
Kompetence sociální a personální:
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o rozvíjíme schopnost orientace v prostředí, ve kterém dítě žije
o učíme žáky udržovat vztahy s vrstevníky
o vedeme a napomáháme k primární prevenci sociálně patologických jevů a
rizikového chování
Kompetence občanské:
o vytváříme a upevňujeme základní návyky a dovednosti, které umožní zapojení se do
společnosti
o vedeme k uvědomování si podmínek života a možností jejich ohrožování
prostřednictvím vypravování, video, foto-dokumentace, modelových situací
Kompetence pracovní:
o upevňujeme osvojené hygienické návyky a zvyšujeme stupeň sebeobsluhy
a samostatnosti
o vedeme žáky k plnění daných instrukcí a vytváříme pracovní návyky
o seznamujeme žáky se zásadami bezpečnosti, ochrany práce, hygieny práce,
rozvíjíme porozumění vztahu člověka a prostředí, rozvíjíme spolupráci v péči o
životní prostředí
5.4.1.3 Mezipředmětové vztahy
Obsah vzdělávání vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět prolíná do všech vzdělávacích oblastí,
prostřednictvím získaných vědomostí a dovedností mají žáci příležitost propojit svoje
dovednosti s praktickým životem a získat ucelenější přehled o zapojení do praktického života
celé společnosti.
5.4.1.4 Rozpis výsledků vzdělávání a obsahu učiva vyučovacího předmětu Člověk a jeho
svět
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Předmět: Člověk a jeho svět
Ročník: 1.
Učivo
Místo, kde žijeme
Domov a jeho okolí.
Domov a škola.
Orientace v okolí školy a
bydliště.

Výstupy – žák by měl:
o
o
o
o
o
o

Prostředí školy.

orientovat se v prostředí domova a školy
rozlišovat, na kterém z míst se nachází
orientovat se v místě svého bydliště
znát název své obce a adresu bydliště – EVO – Ekosystémy – lidské
sídlo – město - vesnice
zvládnout orientaci v budově školy a jejím blízkém okolí, v okolí svého
bydliště, rozlišovat školní potřeby a hračky
pojmenovávání a poznávání předmětů ze svého nejbližšího okolí
(domov, třída, škola)

Orientace v budově školy.
Základní pravidla
bezpečnosti.

Lidé kolem nás

o

Rodina a příbuzenské
vztahy.

o

Třídní kolektiv a vztahy
v něm.

vyjmenovat rodinné příslušník (rozlišovat jejich stáří) a blízké
příbuzenské vztahy – OSV – Sebepojetí a sebepoznání – já jako zdroj
informací o sobě, moje vztahy k druhým lidem
znát jména spolužáků a svých učitelů – MUV – Kulturní rozdíly –
jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti

o mít osvojené základy společenského chování, umět pozdravit,
poprosit, poděkovat
o
o

poznávat a pojmenovat různé lidské činnosti
vědět, jak se chovat při setkání s neznámými lidmi

Lidé a čas

o

Orientace v čase.

o

Roční období.

o

Rozmanitost přírody

o

zvládnout jednoduchou orientaci v čase, sledovat jednoduché časové
rozdělení dne (den – noc)
znát roční období – vyjmenovat jejich sled - EVO – Základní
podmínky života – voda, přírodní zdroje
znát rozvržení svých denních činností, rozlišovat čas pro práci a
odpočinek (vyučování – přestávka)
rozlišit roční období podle charakteristických znaků, určit aktuální
počasí, popsat počasí podle obrázku

Příroda v ročních obdobích.

o popsat pomocí jednoduchých návodných otázek a obrázků
viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích
o poznat a pojmenovat nejběžnější druhy domácích zvířat

Základní pravidla
společenského chování.
Zásady slušného chování.
Mezilidské vztahy.
Osobní bezpečí.

Domácí zvířata.
Ovoce a zelenina.

o

Sezónní práce na zahradě.

o

pojmenovat základní druhy ovoce (a zeleniny) podle názoru, chuti a
vůně
znát základní zásady pobytu v přírodě, umět se chovat tiše při
vycházce do přírody, jít po vyznačených cestách
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Dle RVP ZŠS
Chování v přírodě.

Člověk a zdraví

o

Sebeobslužné činnosti.
Osobní hygiena.
Lidské tělo.
Zásady bezpečného
chování.

o
o
o

dodržovat zásady osobní hygieny a zvládat základní sebeobsluhu, pod
dohledem, popř. s pomocí, udržovat osobní hygienu, oblékat se a
obouvat – OSV – Sebepojetí a sebepoznání – moje tělo
pojmenovat hlavní části lidského těla, ukazovat a popř. jmenovat
hlavní části těla (hlava, ruce, tělo) – dle návodných otázek
dokázat upozornit na své zdravotní potíže, umět ukázat na svém těle
nebo na hračce, kde ho bolí
vědět o zásadách bezpečného chování při hrách, výletech, koupání
OSV – Hodnoty, postoje a praktická etika - vytváření povědomí o
kvalitách typu odpovědnost, spolehlivost, spravedlivost, respektování
atd.; dovednosti rozhodování v problematických situacích všedního
dne
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Předmět: Člověk a jeho svět
Ročník: 2.
Učivo
Místo, kde žijeme

Výstupy – žák by měl:
o
o

Adresa bydliště.
Život ve škole a jejím okolí.

o
o

Školní a domácí prostředí.
Cesta do školy.

o
o

Bezpečnost.

sdělit název svého bydliště dle svých možností
zvládnout orientaci v nejbližším okolí školy (určit směr k nejčastějším
cílům vycházek) – EVO – Ekosystémy – lidské sídlo – město - vesnice
zařadit předměty do správného prostředí (škola, domov)
uvědomovat si zásady bezpečného pohybu při cestě do školy a při
školních vycházkách (zastavit se u přechodu pro chodce a vyčkat na
pokyn zodpovědné osoby)
vědět, na kterém místě přecházet silnici - znát přechod pro chodce
chápat význam semaforu pro chodce (rozlišovat červeného a
zeleného panáčka)

Základy dopravní výchovy.

Lidé kolem nás

o

Rodina a její členové.
Příbuzenské vztahy.

o
o

Mezilidské vztahy.
Základní pravidla
společenského chování.

o
o
o

Osobní bezpečí.
Sociálně patologické jevy a
jejich prevence.

o

pojmenovat rodinné příslušníky a blízké příbuzné dle svých možností
OSV – Sebepojetí a sebepoznání – já jako zdroj informací o sobě,
moje vztahy k druhým lidem
určit nejbližší příbuzenské vztahy
poznávat zaměstnance a žáky školy i mimo třídní kolektiv OSV –
Sebepojetí a sebepoznání – já jako zdroj informací o sobě, moje
vztahy k druhým lidem
samostatně pozdravit při pohybu v budově školy
vědět, jakými adekvátními prostředky vyjádřit žádost
chápat rozdíl v jednání s cizí a blízkou osobou (zdravení, fyzický
kontakt, bezpečnost) MUV – Kulturní rozdíly – jedinečnost každého
člověka a jeho individuální zvláštnosti
poznávat každodenní lidské činnosti podle obrázků

Lidské a pracovní činnosti.

Lidé a čas

o
o

Režim dne.
Znaky ročních období.

o

rozlišovat mezi režimem školního dne a režimem víkendu
poznávat roční období dle obrázku a přiřadit k nim typické znaky
(počasí, oblékání, změny v přírodě, činnosti)
vědět, že každý den v týdnu má své pojmenování

Dny v týdnu.

Příroda v ročních obdobích.

o
o
o

Znaky ročních období.

o

Rozmanitost přírody

Domácí zvířata.
Počasí.

přiřadit k ročnímu období jeho typické znaky
rozeznávat vybraná domácí zvířata podle zvukové nahrávky
uvědomovat si změny počasí – přiřadit k aktuálnímu počasí správný
obrázek – EVO – Základní podmínky života – přírodní zdroje
uvědomovat si základní pravidla pobytu v přírodě OSV – Hodnoty,
postoje a praktická etika - vytváření povědomí o kvalitách typu
odpovědnost, spolehlivost, spravedlivost, respektování atd.;
dovednosti rozhodování v problematických situacích všedního dne
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Ochrana přírody.
Chování v přírodě.

Člověk a zdraví
Sebeobslužné činnosti.
Moje tělo.
Části lidského těla.

o
o
o
o
o
o

aktivně se zapojovat při sebeobslužných činnostech
pojmenovat části těla dle svých individuálních možností
uvědomovat si své potřeby v oblasti osobní hygieny
upozornit na své hygienické potřeby adekvátním způsobem
vnímat rozdíl mezi vlastním zdravím a nemocí
uvědomovat si zásady bezpečnosti chování při hrách, na výletech, při
koupání

Osobní hygiena.

Soukromí člověka.
Zdraví a nemoc.
Zásady bezpečného
chování.
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Předmět: Člověk a jeho svět
Ročník: 3.
Učivo
Místo, kde žijeme
Obec (město).
Škola.
Význačná místa a instituce
v našem okolí.
Kulturní a historické
zajímavosti v nejbližším
okolí.

Výstupy – žák by měl:
o
o

znát název obce, v níž se nachází škola
pojmenovat a popsat významné objekty v okolí bydliště a školy EVO –
Ekosystémy – lidské sídlo – město - vesnice
o pojmenovat předměty z domácího a školního prostředí a správně je
zařadit
o aktivně uplatňovat zásady bezpečného pohybu při cestě do školy a na
školních vycházkách OSV – Hodnoty, postoje a praktická etika vytváření povědomí o kvalitách typu odpovědnost, spolehlivost,
spravedlivost, respektování atd.; dovednosti rozhodování v
problematických situacích všedního dne

Domácí a školní prostředí.
Cesta do školy.
Bezpečnost.
Základy dopravní výchovy.

Lidé kolem nás
Členové rodiny.
Základní pravidla
společenského chování.
Společenské chování.
Základní práva a
povinnosti.

o

dokázat rozdělit členy rodiny do kategorií dítě – dospělý OSV –
Sebepojetí a sebepoznání – já jako zdroj informací o sobě, moje
vztahy k druhým lidem
o mít osvojen návyk pozdravit při setkání s jinou osobou
o užívat pravidla kontaktu s cizí osobou (zdravení, udržování odstupu,
bezpečné chování) MUV – Kulturní rozdíly – jedinečnost každého
člověka a jeho individuální zvláštnosti
o umět samostatně a aktivně uplatňovat zásady slušného chování
(poprosit, poděkovat)
o pojmenovat a napodobit běžné lidské činnosti dle svých
individuálních možností

Osobní bezpečí.
Základní pravidla slušného
chování.
Pracovní a lidské činnosti.

Lidé a čas
Domácí a školní režim dne.
Roční období.
Kalendář.

o
o

znát a dodržovat režim školního dne a víkendu
vyjmenovat dle svých možností roční období a určit aktuální roční
období
o umět s pomocí vyjmenovat dny v týdnu a dle názvu rozlišit pracovní a
volný den
o znát časovou posloupnost denních činností
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Den, týden, víkend.
Rozvržení denních činností.

o
o
o
o

pojmenovat roční období a jeho znaky
poznat a pojmenovat mláďata nejběžnějších domácích zvířat
přiřadit vybrané druhy ovoce a zeleniny do správné skupiny
mít osvojeny základní pravidla pobytu v přírodě – EVO – Základní
podmínky života – ekosystémy, ochrana biologických druhů

Sebeobslužné činnosti.

○

Části lidského těla.

○

Nemoc.

○

zvládat sebeobsluhu v maximální možné míře, snažit se o co největší
samostatnost
orientovat se v dílčích částech lidského těla (kotník, loket, koleno
apod.)
upozornit a dle svých možností pojmenovat své případné zdravotní
obtíže
aktivně uplatňovat zásady bezpečného chování při hrách, na výletech
a při koupání
správně reagovat na barvy semaforu

Rozmanitost přírody
Příroda v ročních obdobích.
Znaky ročních období.
Domácí zvířata.
Život na statku.
Ovoce a zelenina.
Sezónní práce na zahradě.
Ochrana přírody.
Chování v přírodě.

Člověk a zdraví

Ošetření drobných
poranění.

○

Sdělení obtíží.

○

Chování v době nemoci.
Zásady bezpečného
chování.
Bezpečnost chování
v silničním provozu.
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Předmět: Člověk a jeho svět
Ročník: 4.
Učivo
Místo, kde žijeme
Orientace v okolí školy a
bydliště.
Cesta do školy.
Dopravní prostředky.
Škola, prostředí školy a její
okolí.

Výstupy – žák by měl:

o popsat základní body své cesty do školy (výchozí a cílový bod,
způsob dopravy apod.)
o poznávat významná místa v okolí školy a svého bydliště
s využitím obrázků a fotografií EVO – Ekosystémy – lidské sídlo –
město – vesnice, kulturní krajina

o sdělit s pomocí návodných otázek základní informace z výletů a
vlastních cest
o reagovat na pokyny týkající se bezpečnosti při hrách
o aktivně uplatňovat naučené zásady bezpečnosti při cestě do
školy, na vycházkách a výletech OSV – Hodnoty, postoje a
praktická etika - vytváření povědomí o kvalitách typu odpovědnost,
spolehlivost, spravedlivost, respektování atd.; dovednosti
rozhodování v problematických situacích všedního dne

Regionální zvláštnosti.
Okolní krajina.
Naše a zahraniční země.
Zásady bezpečného
chování.
Sportovní chování.
Úrazy. Bezpečnost.
Základy dopravní výchovy.

Lidé kolem nás
Rodina a společnost.
Škola a spolužáci.

o uvědomovat si své místo a postavení v rodině, ve škole a mezi
kamarády OSV – Sebepojetí a sebepoznání – já jako zdroj informací
o sobě, moje vztahy k druhým lidem

o projevovat přátelství svým spolužákům bez ohledu na jejich
postižení, fyzické a psychické zvláštnosti, národnost apod. MUV
– Kulturní rozdíly – jedinečnost každého člověka a jeho individuální
zvláštnosti

Mezilidské vztahy.
Fyzické a psychické
zvláštnosti lidí.
Pracovní činnosti a
povolání.
Sociálně patologické jevy a
jejich prevence.

o pojmenovat nejběžnější pracovní činnosti s pomocí obrázků
o vnímat rozdíl mezi vhodným a nevhodným jednáním a
chováním vrstevníků a dospělých (přátelství, pomoc x agrese,
šikana apod.)
o být si vědom nebezpečí a možných rizik spojených s určitými
činnostmi (např. s vařením, s rozděláváním ohně, manipulací
s elektřinou, dopravou apod.)
o

Protiprávní jednání.

reagovat na pokyny zodpovědných osob při mimořádných událostech

Pozitivní a negativní
emoce.
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Osobní bezpečí.
Úrazy.
Krizové a nebezpečné
situace.
Situace hromadného
ohrožení.
Chování při požáru.
Dopravní nehody.

Lidé a čas
Orientace v čase.
Rozvržení denních činností.
Určování času.
Roční období.
Kalendář.

o chápat časovou posloupnost dne (pojmy: ráno, dopoledne,
poledne, odpoledne, večer, noc) a přiřadit k dané době správné
činnosti
o chápat rozdíl mezi pojmy včera, dnes a zítra
o vyjmenovat 4 roční období a určit aktuální roční období
o mít povědomí o způsobu života v minulosti
o být seznámen s nejvýznamnějšími historickými objekty v našem
regionu
o

znát významné tradice a svátky

Naše země v dávných
dobách.
Významné historické
objekty města.
Tradice a svátky.

Rozmanitost přírody
Stromy a keře.
Volně žijící zvířata.
Lesní zvěř, ptactvo a ryby.
Listnaté a jehličnaté
stromy.

o znát nejběžnější druhy stromů a keřů
o znát nejběžnější druhy volně žijících zvířat (život v lese, pod
vodou a ve vzduchu)
o rozlišit listnaté a jehličnaté stromy s pomocí názoru
o aktivně poznávat přírodu a ohleduplně se chovat k rostlinám a
živočichům- EVO – Základní podmínky života – půda, voda,
energie, přírodní zdroje, ekosystémy
o

znát základní zásady pobytu v přírodě

Lesy a parky.
Příroda a její ochrana.
Chování v přírodě

Člověk a zdraví
Lidské tělo.

o snažit se o co největší samostatnost v oblasti hygienických
návyků a sebeobsluhy
o pojmenovat své zdravotní obtíže a upozornit na ně
o vědět, na koho se může v případě svých obtíží obrátit s žádostí
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Osobní hygiena.
Sebeobsluha.
Zdravá strava.
Ovoce a zelenina.
Nemoc.
Sdělení obtíží.

o pomoc
o chovat se tak, aby předcházel možným poraněním
o znát pravidla při přecházení silnice a správně reagovat na barvy
semaforu
o

být si vědom možných rizik vyplývajících z mimořádných událostí
(požár, dopravní nehoda apod.) OSV – Hodnoty, postoje a praktická
etika - vytváření povědomí o kvalitách typu odpovědnost,
spolehlivost, spravedlivost, respektování atd.; dovednosti
rozhodování v problematických situacích všedního dne

Osobní bezpečí.
Žádosti o pomoc.
Zásady bezpečného
chování.
Bezpečné chování
v silničním provozu.
Mimořádné události.
Různá nebezpečí a rizika.
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Předmět: Člověk a jeho svět
Ročník: 5.
Učivo
Místo, kde žijeme
Cesta do školy.
Zvláštnosti různých
regionů.
Osobní zážitky.

Výstupy – žák by měl:

o znát základní orientační body své cesty do školy
o sdělit dle svých individuálních možností zážitky z výletů a
vlastních cest EVO – Ekosystémy – lidské sídlo – město – vesnice,
kulturní krajina

o uvědomovat si nutnost dodržování pravidel při kolektivních
hrách
o znát základní dopravní značky a zásady bezpečnosti pro chodce
popř. cyklisty

Znaky krajiny v ročních
obdobích.
Zásady bezpečného
chování.
Základy dopravní výchovy.

Lidé kolem nás

o

Zásady společenského
chování.

o

Mezilidské vztahy.
Zdraví a postižení.
Pracovní činnosti a
povolání.

o
o
o

Základy etiky a slušného
chování.
Pozitivní a negativní
emoce.

znát zásady společenského a slušného chování mezi lidmi MUV –
Kulturní rozdíly – jedinečnost každého člověka a jeho individuální
zvláštnosti
uvědomovat si nutnost pomoci slabším spolužákům OSV – Sebepojetí
a sebepoznání – já jako zdroj informací o sobě, moje vztahy k druhým
lidem
pojmenovat nejběžnější pracovní činnosti a povolání a přiřadit k nim
předměty potřebné k jejich vykonávání
chápat rozdíl mezi dobrem a zlem, vhodným a nevhodným chováním
apod.
aktivně se vyhýbat nebezpečným situacím a umět popsat možná
rizika související s určitými činnostmi OSV – Hodnoty, postoje a
praktická etika - vytváření povědomí o kvalitách typu odpovědnost,
spolehlivost, spravedlivost, respektování atd.; dovednosti
rozhodování v problematických situacích všedního dne

Sociálně patologické jevy a
jejich prevence.
Osobní bezpečí.
Úrazy.
Krizové a nebezpečné
situace.

Lidé a čas

o
o

Orientace v čase.

o

vědět, že číslice od 1 do 12 určují na hodinách čas
chápat souvislosti a vztah mezi dějem v minulosti, přítomnosti a
budoucnosti
znát a s pomocí vyjmenovat 12 měsíců v roce
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Hodiny.
o určit aktuální měsíc s pomocí slovní nápovědy nebo obrázku
o rozlišovat mezi moderní dobou a dobou dávné minulosti s pomocí
Dějové souvislosti.
obrázků
o mít povědomí o základních historických událostech naší země
Měsíce v roce.
o mít povědomí o nejvýznamnějších pověstech vztahujících se k naší
zemi a regionu
Kalendář.
o přiřadit typické znaky a činnosti k nejvýznamnějším svátkům a
tradicím
Moderní doba.
Základní poznatky z dějin.
Významné historické
události naší země.
Pověsti.
Tradice a svátky.

o
o
o
o
o
o

rozlišit rostliny na stromy a keře
znát nejběžnější druhy exotických zvířat
znát nejběžnější zástupce listnatých a jehličnatých stromů
znát typické zástupce ovocných stromů
určit s pomocí názoru, co je pro přírodní prostředí škodlivé

Člověk a zdraví

o

Péče o zdraví.

o

Zdravá výživa.

o

uvědomit si, že některé potraviny a nápoje jsou zdraví prospěšné a
jiné škodlivé
vědět, že některé zdravotní obtíže souvisí se špatnými stravovacími a
životními návyky
umět požádat o pomoc v případě svého ohrožení a ohrožení jiných
osob
snažit se v rámci svých možností ošetřit drobné poranění
vědět, že doprava a chování chodců jsou řízena závaznými pravidly,
která je třeba dodržovat
chovat se tak, aby předcházel nebezpečným situacím a ohrožením při
mimořádných událostech

Rozmanitost přírody
Stromy a keře.
Sady a zahrady.
Exotická zvířata.

EVO – Základní podmínky života – půda, voda, energie, přírodní
zdroje, ekosystémy

Zvířata žijící v zajetí (ZOO).
Les a jeho význam.
Listnaté a jehličnaté
stromy.
Lesy a parky.
Ovocné stromy.
Ochrana přírody a
životního prostředí.

Pitný režim.
Předcházení nemocem.
Zneužívání škodlivých
látek.

o
o
o

Osobní bezpečí.
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Ochrana před zneužíváním
a obtěžováním.
Ošetření drobných
poranění.
Zásady bezpečného
chování v silničním
provozu. Mimořádné
události.
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Předmět: Člověk a jeho svět
Ročník: 6.
Učivo
Místo, kde žijeme
Orientace v okolí.
Význačná místa a instituce
v obci a jejím okolí.
Regionální zvláštnosti.
Zvláštnosti zahraničních
zemí.

Výstupy – žák by měl:
o
o

popsat svou cestu do školy s pomocí otázek
poznat významné instituce našeho města a mít základní povědomí o
jejich významu
o umět určit vhodná místa k výletům, rekreaci, prázdninovým aktivitám
apod. EVO – Ekosystémy – lidské sídlo – město – vesnice, kulturní
krajina
o aktivně uplatňovat zásady bezpečnosti při hrách
o aktivně uplatňovat zásady bezpečného pohybu ve městě, na
křižovatkách apod.

Zásady bezpečného
chování.
Základy dopravní výchovy.
Úrazy a dopravní
nebezpečí.

Lidé kolem nás

o

Zásady společenského
chování.

o
o

Zásady slušného chování.
Zdraví a postižení.

o

Multikulturní zvláštnosti.

o

Pracovní činnosti a
povolání.

o

Základy etiky.
Prosociální chování.

aktivně uplatňovat zásady společenského a slušného chování mezi
lidmi – v rodině, ve škole, v jiném prostředí
aktivně pomáhat slabším spolužákům
tolerovat zvláštnosti jiných lidí OSV – Sebepojetí a sebepoznání – já
jako zdroj informací o sobě, moje vztahy k druhým lidem, druzí jako
zdroj informací o mě
pojmenovat, napodobit a stručně vysvětlit obsah nejběžnějších
pracovních činností a povolání
snažit se vhodně chovat ke svému okolí, upřednostňovat prosociální
chování, popř. umět na nesprávné jednání upozornit MUV – Kulturní
rozdíly – jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti
vědět, na koho se v případě ohrožení obrátit, a znát důležitá telefonní
čísla OSV – Hodnoty, postoje a praktická etika - vytváření povědomí o
kvalitách typu odpovědnost, spolehlivost, spravedlivost, respektování
atd.; dovednosti rozhodování v problematických situacích všedního
dne

Sociálně patologické jevy a
jejich prevence.
Mezilidské vztahy.
Důležitá telefonní čísla.
Nebezpečné a krizové
situace.
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o znát funkci malé a velké ručičky na hodinách a dle toho určit celou
Lidé a čas
hodinu
Orientace v čase.
o aktivně užívat pojmy včera, dnes a zítra a v rámci možností užívat pro
různé děje správné mluvnické kategorie
Celé hodiny.
o přiřadit k ročnímu období dané měsíce s pomocí slovní nápovědy
nebo obrázku
Minulost, přítomnost a
o určit, které činnosti jsou typické pro dané roční období a jednotlivé
budoucnost.
měsíce
o
vyjmenovat některé základní rozdíly mezi současným způsobem
Roční období.
života a životem v minulosti
o znát některé významné historické události týkající se naší země
Měsíce v roce.
o znát některé postavy z našich nejznámějších pověstí
Kalendář.
o znát některé z nejvýznamnějších historických objektů v našem
regionu
Sezónní činnosti a hry.
Tradice a svátky.
Současnost a minulost.
Rozdílné způsoby života.
Významné historické
události naší země.
Významné historické
objekty města.
Pověsti.

Rozmanitost přírody

o
o

Stromy, keře a jejich plody.
Volně žijící zvířata.
Péče o zvířata a ptáky.

o

k běžným druhům stromů a keřů přiřadit jejich plody
vědět, jakým způsobem můžeme pečovat o volně žijící zvířata
zejména v zimních měsících
umět s pomocí třídit odpad EVO – Základní podmínky života –

energie, přírodní zdroje
o

snažit se v rámci svých možností chránit přírodu a životní prostředí

o
o

vědět, které látky jsou zdraví škodlivé, a je třeba se jich vyvarovat
vědět, že při mimořádných událostech se obracíme na specializované
odborníky (záchranná služba, hasiči, policie)
vědět, které prostředky potřebujeme k ošetření drobných poranění a
popř. je umět i použít
znát některé z důležitých dopravních značek a správně na ně
reagovat

Životní prostředí.
Třídění odpadu.
Ochrana přírody.
Chování v přírodě.
Péče o životní prostředí.

Člověk a zdraví
Návykové látky.
Preventivní chování.

o
o
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o uposlechnout pokynu dospělé osoby při mimořádných událostech a
ohrožujících situacích

Mimořádné události.

Integrovaný záchranný
systém.
Úrazy a poranění.
Léky a ošetření.
Základy dopravní výchovy.
Bezpečné chování
v silničním provozu.
Chování při mimořádných
událostech.
Nebezpečné situace.
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5.5 Umění a kultura
Vzdělávací oblast Umění a kultura provází žáky po celou dobu povinné školní docházky.
Přispívá ke kultivaci osobnosti žáků tím, že dává prostor pro uplatnění jejich tvořivých
schopností a zprostředkovává jim zážitky prostřednictvím vlastní tvorby a recepce. Naplňuje
přirozenou potřebu projevit se. Ve výuce je možné přiblížit žákům hudební i výtvarné umění
a působit tak na jejich estetické vnímání.
Vzdělávací oblast má významný rehabilitační a relaxační charakter. Pomáhá k odreagování,
ke koncentraci pozornosti, k překonávání únavy. Na žáky působí harmonizující prostředí, ve
kterém se snižuje jejich vnitřní napětí, psychická nevyváženost a nesoustředěnost, často i
agresivita. Žáci s mentálním postižením mají předpoklady k osvojení hudebních a výtvarných
dovedností a mohou v této oblasti dosahovat velice dobrých výsledků.
Vzdělávací obsah vzdělávací oblasti napomáhá k rozvíjení smyslového vnímání, vlastní
tvořivosti a vnímavosti k sobě samému i okolnímu světu. Vytváří příležitosti pro vzájemnou
spolupráci, toleranci a napomáhá utváření postojů a hodnot.
Vzdělávací oblast se realizuje ve vzdělávacích oborech Hudební výchova a Výtvarná výchova.
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím,
že vede žáka k:
o využívání a rozvíjení tvořivých schopností a dovedností
o rozvíjení pozitivního vztahu k umění a jeho vnímání
o rozvíjení estetického cítění a vnímání prostředí
o ke kultivovanému vystupování a získávání sebedůvěry
o poznání, že kultura a umění obohacují život člověka
o poznávání národní kultury, její duchovní hodnoty a k vědomí, že je třeba ji chránit
o seznámení se s kulturou jiných národů a etnik
5.5.1

Hudební výchova

Vzdělávací obor Hudební výchova vytváří u žáků kladný vztah k hudbě, rozvíjí jejich
hudebnost, podporuje schopnosti hudbu emocionálně prožít. Hudební činnosti podporují u
žáků rozvoj hudebních schopností a individuálních hudebních a pohybových dovedností.
Rytmická cvičení pozitivně ovlivňují i rozvoj řeči žáků.
5.5.1.1 Metody a formy práce
Výuka probíhá ve třídách, v ostatních prostorách školy i mimo školu. V hodinách je využíváno
obrázků, různých hudebních nástrojů, Orffova hudebního instrumentáře, bubnů. Žáci pracují
kolektivně, ve skupinkách či individuálně. Jsou vedeny k teamové spolupráci v rámci třídy i
celé školy.
Žáci jsou vzděláváni dle svých individuálních vzdělávacích plánů a dle potřeb pracují
s dopomocí asistenta nebo se speciálními pomůckami a úpravami. Je brán zřetel na
specifické a individuální zvláštnosti žáka.
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5.5.1.2 Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací postupy směřují k utváření klíčových kompetencí, jako pedagogičtí
pracovníci tedy:
Kompetence k učení:
o vedeme žáky k osvojení si a seznámení se s hrou na různé hudební nástroje, v rámci
jejich schopností
o neustálým opakováním zdokonalujeme dovednosti hry na hudební nástroje, zpěv
písní, rytmické pohyby
Kompetence komunikativní:
o vedeme žáky k sebevyjádření pocitů, prožitků a nálad hudbou, pohybem, výběrem
hudebního nástroje nebo rytmickým vyjádřením
o zpěvem písní, různou obtížností textů napomáháme k rozvoji řečové komunikace, její
srozumitelnosti, doplněním intonací, melodií, pauzami
Kompetence sociální a personální:
o při společném zpěvu či hře na hudební nástroje musí žáci brát ohled na ostatní žáky,
nepřekřikovat se, nepřehlušit ostatní
o vedeme žáky ke kultivovanému chování během vystoupení druhých, divadelních
představení či koncertech podporujeme estetické cítění, prožívání hudby a
sebevyjádření se zpěvem, hrou na hudební nástroje či tancem
Kompetence občanské:
o rozvíjíme základní prvky sociální komunikace
o dbáme na slušné oblečení při návštěvách kulturních akcí
5.5.1.3 Mezipředmětové vztahy
V rámci estetické výchovy, která prolíná životem školy, zapojujeme hudební výchovu do
všech činností – ať již v rámci poslechu hudby v průběhu relaxačních činností, nebo při
pracovních činnostech jako aktivizační kulisu, nebo při nácviku na různá hudební vystoupení.
Vedeme žáky k zážitku z hudby, podporujeme jejich vlastní hudební vyjadřování – spontánní i
řízené.
5.5.1.4 Rozpis výsledků vzdělávání a obsahu učiva vyučovacího předmětu Hudební
výchova

106

PROINTEPO – Střední škola, Základní škola a Mateřská škola s.r.o.
ŠVP: „Pod jednou střechou II“
Dle RVP ZŠS

Předmět: Hudební výchova
Ročník: 1.
Učivo

Výstupy – žák by měl:

VOKÁLNÍ A
INSTRUMENTÁLNÍ
ČINNOSTI

o správný postoj a dýchání při zpěvu
o zopakovat jednoduchý rytmus a melodii
o zpěv lidových a umělých písní přiměřeného rozsahu
o zvládnutí rytmu a pohybu, hra na tělo
o hra na jednoduché nástroje a nástroje Orffova instrumentáře,
vytleskávání rytmu, hra na bubny

POSLECHOVÉ ČINNOSTI

o
o
o
o
o

HUDEBNĚ POHYBOVÉ
ČINNOSTI

o
o

rozpoznávání původu zvuků jak hudebních tak nehudebních
poznání zvuku jednotlivých hudebních nástrojů
poslech melodií a skladeb určených dětem
pochod podle hudebního doprovodu
pohybové hry s říkadly a dětskými popěvky – MUV – Lidské vztahy –
vztahy mezi kulturami, osobní přispění k zapojení žáků z odlišného
kulturního prostředí do kolektivu třídy
pohybový projev podle hudby – improvizace
hudebně relaxační techniky – OSV – Mezilidské vztahy – chování
podporující dobré vztahy, péče o dobré vztahy
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Předmět: Hudební výchova
Ročník: 2.
Učivo

Výstupy – žák by měl:

VOKÁLNÍ A
INSTRUMENTÁLNÍ
ČINNOSTI

o zvládat správný postoj a dýchání při zpěvu
o zopakovat jednoduchý rytmus a melodii
o zpívat lidové a umělé písně přiměřeného rozsahu
o zpívat sólově
o spojovat rytmus s pohybem - hra na tělo
o rytmizovat říkadla
o hrát na jednoduché nástroje a nástroje Orffova instrumentáře,
vytleskávat rytmus, hrát na bubny

POSLECHOVÉ ČINNOSTI

o
o
o
o
o

HUDEBNĚ POHYBOVÉ
ČINNOSTI

o
o

o
o
o

rozpoznávat původ zvuků jak hudebních tak nehudebních
poznat zvuky jednotlivých hudebních nástrojů
poslouchat melodie a skladby určené dětem
poslouchat známé písně z audio nahrávky a zpívat s nahrávkou
doplnit nahrávky jednoduchým improvizovaným doprovodem hrou
na tělo
pochodovat podle hudebního doprovodu, měnit polohy za
hudebního doprovodu (např. hra „židličky“)
zkoušet jednoduché taneční kroky - úkroky stranou, kroky vpřed a
vzad v kroužku (píseň s pohybem „Pásla ovečky, apod.) MUV –
Lidské vztahy – vztahy mezi kulturami, osobní přispění k zapojení
žáků z odlišného kulturního prostředí do kolektivu třídy
hrát pohybové hry s říkadly a dětskými popěvky
improvizovat pohybovým projevem dle hudby
relaxovat - hudebně relaxační techniky OSV – Mezilidské vztahy –
chování podporující dobré vztahy, péče o dobré vztahy
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Předmět: Hudební výchova
Ročník: 3.
Učivo

Výstupy – žák by měl:

VOKÁLNÍ A
INSTRUMENTÁLNÍ
ČINNOSTI

o
o

POSLECHOVÉ ČINNOSTI

o
o
o

HUDEBNĚ POHYBOVÉ
ČINNOSTI

o
o

naučit se správně hospodařit s dechem
snažit se srozumitelně vyslovovat

o zpívat jednoduché melodie či písně přiměřené jeho hlasovému
rozsahu a individuálním schopnostem
o při hudebních aktivitách užívat různé hudební nástroje
přiměřeně svým schopnostem a dovednostem
o seznamovat se s jednoduchými doprovody k písním, říkadlům
o poznat základní rytmické hudební nástroje a užívat je při
hudebních aktivitách
soustředit se na poslech jednoduché krátké známé písně či skladby
pojmenovat některé hudební nástroje podle zvuku
vnímat, rozlišovat a napodobovat různé nehudební i hudební zvuky
MUV – Lidské vztahy – vztahy mezi kulturami, osobní přispění
k zapojení žáků z odlišného kulturního prostředí do kolektivu třídy
zvládat jednoduché taneční kroky
reagovat pohybem na hudbu OSV – Mezilidské vztahy – chování
podporující dobré vztahy, péče o dobré vztahy
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Předmět: Hudební výchova
Ročník: 4.
Učivo
VOKÁLNÍ A
INSTRUMENTÁLNÍ
ČINNOSTI

Výstupy – žák by měl:

o snažit se správně dýchat a artikulovat, samostatně zpívat
o zřetelně vyslovovat při rytmizaci říkadel
o
o
o

zpívat jednoduché i složité písně
zpívat sólově i ve skupině s doprovodem (písně různého zaměření –
výročí, svátky, roční období)
nacvičovat hudební pásma na příležitostná vystoupení MUV –
Lidské vztahy – vztahy mezi kulturami, osobní přispění k zapojení
žáků z odlišného kulturního prostředí do kolektivu třídy

o umět zahrát jednoduchý rytmický doprovod - využívat Orffova
instrumentáře
o využívat hry na tělo
POSLECHOVÉ ČINNOSTI

HUDEBNĚ POHYBOVÉ
ČINNOSTI

o
o
o
o
o
o
o
o

rozlišit základní hudební nástroje
poznat píseň podle melodie
soustředit se na poslech
dodržovat pravidla slušného chování během koncertního vystoupení
vyjádřit své pocity nálady pohybem
zvládat jednoduché taneční kroky
nacvičovat jednoduché tanečky a pohybové hry OSV – Mezilidské
vztahy – chování podporující dobré vztahy, péče o dobré vztahy
provádět pohybové improvizace
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Předmět: Hudební výchova
Ročník: 5.
Učivo
VOKÁLNÍ A
INSTRUMENTÁLNÍ
ČINNOSTI

Výstupy – žák by měl:
o

snažit se správně dýchat a artikulovat

o samostatně zpívat a snažit se čistě intonovat
o
o
o
o
o
o
o

rytmizovat říkadla, zřetelně výslovovat
zpívat písně jednoduché i náročnější
zpívat s doprovody, provádět intuitivní zpěv
seznámit se s předehrou, mezihrou, dohrou
zvládat jednoduché doprovody k písním
užívat pro doprovod k písni hru na tělo
poznat vybrané rytmické hudební nástroje

o zdokonalovat techniku hry na rytmické nástroje
POSLECHOVÉ ČINNOSTI

o
o
o
o
o
o

HUDEBNĚ POHYBOVÉ
ČINNOSTI

o
o
o

umět poznat další hudební nástroje a zařadit je
podle svých možností vyjádřit náladu písně, skladby
rozlišit hudební a nehudební zvuk, mluvený a zpívaný hlas
rozeznat tóny krátké – dlouhé, vyšší – nižší
soustředit se na poslech jednoduchých skladeb
navštívit hudební představení, koncert MUV – Lidské vztahy –
vztahy mezi kulturami, osobní přispění k zapojení žáků z odlišného
kulturního prostředí do kolektivu třídy
zdokonalovat pohybový projev, využívat prvky tvořivé dramatiky
zvládnout jednoduché taneční kroky OSV – Mezilidské vztahy –
chování podporující dobré vztahy, péče o dobré vztahy
propojit vlastní pohyb s hudbou
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Předmět: Hudební výchova
Ročník: 6.
Učivo
VOKÁLNÍ A
INSTRUMENTÁLNÍ
ČINNOSTI

Výstupy – žák by měl:
o
o

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

o zpívat jednoduché písně přiměřené jeho hlasovému rozsahu a
individuálním schopnostem
o

zdokonalovat se ve hře na rytmické nástroje a seznamovat se s
technikou hry na další hudební nástroje

o poznat vybrané rytmické hudební nástroje a užívat je při
hudebních aktivitách
POSLECHOVÉ ČINNOSTI

o
o
o
o
o
o

HUDEBNĚ POHYBOVÉ
ČINNOSTI

o

o
o

poznávat různé hudební nástroje a pojmenovat je
umět naslouchat zvukům přírody
rozlišit hudební a nehudební zvuk, mluvený a zpívaný hlas
rozeznat tóny krátké – dlouhé, vyšší – nižší
soustředit se na poslech jednoduchých skladeb
navštívit hudební představení, koncert MUV – Lidské vztahy –
vztahy mezi kulturami, osobní přispění k zapojení žáků z odlišného
kulturního prostředí do kolektivu třídy
zvládat taneční kroky, dokázat pohybem vyjádřit náladu, své pocity
OSV – Mezilidské vztahy – chování podporující dobré vztahy, péče o
dobré vztahy
propojit vlastní pohyb s hudbou
zvládnout jednoduché taneční hry
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Předmět: Hudební výchova
Ročník: 7.
Učivo
VOKÁLNÍ A
INSTRUMENTÁLNÍ
ČINNOSTI

POSLECHOVÉ ČINNOSTI

Výstupy – žák by měl:

o
o
o
o
o
o

umět pracovat s dechem, správně a zřetelně vyslovovat
zpívat písně lidové i umělé
zpívat písně v různých tóninách
zvládat jednoduché doprovody k písním – dodržovat rytmus
využívat hru na tělo
zvládat rozlišit základní hudební značení, správně vyslovovat
a intonovat
o dobře rozlišovat zvuky, tóny – hudební, nehudební
o pojmenovat i méně známé hudební nástroje
o
o
o
o

HUDEBNĚ POHYBOVÉ
ČINNOSTI

o
o
o
o

dle svých schopností se orientovat v hudebních žánrech
umět se soustředit na poslech hudby různých žánrů i reprodukcí
vnímání zvuků přírodních i těch běžných, které nás obklopují
navštívit hudební představení, koncert MUV – Lidské vztahy –
vztahy mezi kulturami, osobní přispění k zapojení žáků z odlišného
kulturního prostředí do kolektivu třídy
ovládat základní taneční prvky
pohybem vyjádřit náladu, pocity OSV – Mezilidské vztahy – chování
podporující dobré vztahy, péče o dobré vztahy
provádět hudebně pohybové hry
být schopen pohybové improvizace
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Předmět: Hudební výchova
Ročník: 8.
Učivo
VOKÁLNÍ A
INSTRUMENTÁLNÍ
ČINNOSTI

POSLECHOVÉ ČINNOSTI

Výstupy – žák by měl:

o umět pracovat s dechem
o správně vyslovovat a intonovat
o zpívat písně různých obtížností, pokud možno intonačně čistě
a rytmicky správně
o zpívat skupinově i sólově
o dobře zvládat jednoduché doprovody k písním
o rozlišovat hrou různé rytmy
o využívat různé rytmické nástroje
o seznámit se s hudebními pojmy – výška, délka tónu, rytmus
tempo, síla, nota, notová osnovat, atd.
o orientovat se v základních hudebních žánrech
o dobře pojmenovat hudební nástroje i méně známé
o poslouchat díla významných hudebních skladatelů (Smetana,
Dvořák, Vivaldi, Mozart, apod.)
o

HUDEBNĚ POHYBOVÉ
ČINNOSTI

navštívit hudební představení, koncert MUV – Lidské vztahy –
vztahy mezi kulturami, osobní přispění k zapojení žáků z odlišného
kulturního prostředí do kolektivu třídy

o zpřesňovat a zdokonalovat základní taneční prvky
o pohybem vyjádřit náladu, své pocity, emoce OSV – Mezilidské
vztahy – chování podporující dobré vztahy, péče o dobré vztahy

o osvojovat si základní kroky jednoduchých tanců
o pohybově improvizovat
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Předmět: Hudební výchova
Ročník: 9.
Učivo
VOKÁLNÍ A
INSTRUMENTÁLNÍ
ČINNOSTI

Výstupy – žák by měl:

o
o
o
o
o
o

POSLECHOVÉ ČINNOSTI

o
o

správně dýchat, správně artikulovat i intonovat
zpívat písně různých žánrů i obtížnější, v různých tóninách
zpívat kánon
zpívat s různým druhem doprovodu
dobře zvládat jednoduché i složitější doprovody na rytmické
nástroje
využívat dle svých schopností znalost základních hudebních
pojmů – výška tónu, délka tónu, rytmus, tempo, síla tónu,
barva tónu
poslouchat hudbu různých žánrů se zaměřením na hudbu
„mistrů“
dobře rozpoznat hru na různé hudební nástroje – pojmenovat
je
orientovat se v základních hudebních žánrech
umět naslouchat přírodním zvukům

o
o
o navštívit hudební představení, koncert MUV – Lidské vztahy –
HUDEBNĚ POHYBOVÉ
ČINNOSTI

vztahy mezi kulturami, osobní přispění k zapojení žáků z odlišného
kulturního prostředí do kolektivu třídy
o zvládat základní pohybové dovednosti
o hrát jednoduché tanečně pohybové hry
o zvládat jednoduché taneční kroky
o pohybem vyjádřit své pocity náladu a emoce OSV – Mezilidské
vztahy – chování podporující dobré vztahy, péče o dobré vztahy
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Předmět: Hudební výchova
Ročník: 10.
Učivo
VOKÁLNÍ A
INSTRUMENTÁLNÍ
ČINNOSTI

Výstupy – žák by měl:
o
o
o

upevňovat a procvičovat dovednosti správného dýchání a
výslovnosti při zpěvu i mluveném projevu
interpretovat vybrané a vzhledem k individuální úrovni zvládnutelné
lidové a umělé písně
dle svých schopností využít doprovodné hry na různé rytmické i
přírodně laděné hudební nástroje

o upevňovat získané znalosti a dovednosti v základních
hudebních pojmech – výška tónu, délka tónu, rytmus, tempo,
síla tónu, barva tónu
POSLECHOVÉ ČINNOSTI

o
o
o
o
o
o

HUDEBNĚ POHYBOVÉ
ČINNOSTI

o
o

umět dobře rozlišovat a pojmenovat základní hudební nástroje
dle svých schopností se orientovat v různých hudebních žánrech
soustředit se na poslech skladeb různých hudebních žánrů
umět naslouchat a rozlišovat zvuky v přírodě
vyjmenovat některé hudební skladatele
navštívit hudební představení, koncert MUV – Lidské vztahy –
vztahy mezi kulturami, osobní přispění k zapojení žáků z odlišného
kulturního prostředí do kolektivu třídy
dle svých schopností zvládat základní taneční kroky
umět vyjádřit pohybem své pocity, náladu a emoce OSV –
Mezilidské vztahy – chování podporující dobré vztahy, péče o dobré
vztahy
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Výtvarná výchova

Výtvarná výchova umožňuje žákům poznat různé prostředky výtvarného umění. Podporuje
fantazii, vnímání okolního světa, smyslové vnímání, estetické cítění, tvořivost, schopnost
vyjadřovat emoce, představy, pocity. Výtvarná výchova napomáhá i rozvoji jemné motoriky.
Seznamuje žáky s různými pomůckami, výtvarnými technikami, využití předmětů denní
potřeby k tvoření výtvarných děl.
5.5.2.1 Metody a formy práce
Výuka probíhá ve třídách, v ostatních prostorách školy i mimo školu. V hodinách je využíváno
obrázků, různých výtvarných pomůcek, přírodnin, zbytků látek, novin,.. Žáci pracují
individuálně, ve skupinkách či kolektivně. Jsou vedeny k teamové spolupráci v rámci třídy i
celé školy. Žáci jsou vzděláváni dle svých individuálních vzdělávacích plánů a dle potřeb
pracují s dopomocí asistenta nebo se speciálními pomůckami a úpravami. Je brán zřetel na
specifické a individuální zvláštnosti žáka.
5.5.2.2 Výchovné a vzdělávací strategie
Jako pedagogičtí pracovníci:
Kompetence k učení:
o osvojit si a seznámit se různými výtvarnými technikami, pomůckami, využití
přírodnin, zbytků a odřezků
o rozvíjením estetického cítění vytváříme požadavky po útulném prostředí školy, třídy a
udržování našeho okolí v čistotě a pořádku
Kompetence k řešení problémů:
o motivujeme žáky k sebevyjádření svých pocitů – využití různých výtvarných technik
o zadáním tématu bez dané výtvarné techniky motivujeme
Kompetence komunikativní:
o vedeme žáky k sebevyjádření pocitů, prožitků a nálad výtvarným projevem, výběrem
barvy
Kompetence sociální a personální:
o při společné práci vedeme žáky k uvědomění si kolektivu, důležitosti druhých a
teamové spolupráci
Kompetence občanské:
o rozvíjíme základní prvky sociální komunikace
o zaměřujeme se na péči o okolí, sběr přírodnin a pochopení významu čistého životního
prostředí bez odpadků
o chystáme tvoření výrobků z přírodnin, z odpadů každodenního života, využití i zbytků
látek…
5.5.2.3 Mezipředmětové vztahy
V rámci estetické výchovy, která prolíná životem školy, zapojujeme výtvarnou výchovu do
všech činností, které s žáky podnikáme – ať již ve formě spolupráce na výzdobě školy,
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kreslení názorných obrázků v předmětu ČLS, ČSP a ČP, prohlížení obrázků v Čtení apod.
Podporujeme v žácích samostatné a kreativní výtvarné vyjadřování, spontánní i řízené.
5.5.2.4 Rozpis výsledků vzdělávání a obsahu učiva vyučovacího předmětu Výtvarná
výchova

Předmět: Výtvarná výchova
Ročník: 1.
Učivo
Grafomotorika
Kreslení

Výstupy – žák by měl:
○
○
○
○

Modelování

○
○
○
○
○
○

Malování

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

Práce s různým
materiálem
Práce a hry s papírem,
Práce a hry s textilními
materiály
Práce a hry s přírodninami
Práce a hry s různými
stavebnicemi Práce a hry
s netradičním materiálem
Práce a hry s odpadovým
materiálem

○
○
○
○
○
○

učit se správně držet pracovní náčiní
seznamovat se správným držením těla při provozované činnosti
učit se uplatňovat vlastní zkušenosti, prožitky a fantazii při tvůrčích
činnostech
učit se při práci vycházet za zrakových, sluchových a hmatových
vjemů
učit se správně držet pracovní náčiní
učit se správnému držení těla při provozované činnosti
seznamovat se jak pracovat s barvou
učit se při práci vycházet za zrakových, sluchových a hmatových
vjemů
učit se a s pomocí rozlišovat, poznávat a třídit barvy
učit se vnitřně motivovat pro hru s tvarem a barvou, navodit si pocit
radostné atmosféry i relaxace
snažit se pozorovat objekt, výtvarného ztvárnění
učit se uplatňovat vlastní zkušenosti, prožitky a fantazii
učit se schopnosti pracovat ve skupině na společné práci
učit se osvojovat si správné držení těla při provozované činnosti
rozvíjet svou manuální zručnost
zlepšovat jemnou motoriku
rozvíjet své vnímání, představivost a paměť
učit se při práci vycházet za zrakových, sluchových a hmatových
vjemů
učit se uvádět do prostoru
vnitřně se motivovat pro hru s tvarem, navodit si pocit radostné
atmosféry i relaxace
být seznamován se zásady bezpečnosti a chování při práci s daným
materiálem
učit se správně držet pracovní náčiní
učit se správnému držení těla při provozované činnosti
učit se při práci vycházet za zrakových, sluchových a hmatových
vjemů
rozvíjet svou manuální zručnost
rozvíjet své vnímání, představivost a paměť
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Předmět: Výtvarná výchova
Ročník: 2.
Učivo
Grafomotorika

Kreslení

Výstupy – žák by měl:
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

Modelování

Malování

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

Práce s různým
materiálem
Práce a hry s papírem
Práce a hry s textilními
materiály

○
○
○
○
○
○
○
○

učit se správně držet pracovní náčiní
osvojit si správné držení těla při provozované činnosti
učit se orientovat se na pracovním listu
učit se při práci vycházet za zrakových, sluchových a hmatových
vjemů
být poučován o linii, čáře a tvaru
učit se uplatňovat vlastní zkušenosti, prožitky a fantazii při tvůrčích
činnostech
učit se orientovat se na pracovním listu
učit se při práci vycházet za zrakových, sluchových a hmatových
vjemů
začínat chápat základní barevné harmonie
učit se vnitřně se motivovat pro hru s tvarem a barvou, navodit si
pocit radostné atmosféry i relaxace
učit se zvládat základní dovednosti pro vlastní tvorbu
být seznamován s bezpečností a chováním při výtvarné činnosti
učit se správně držet pracovní náčiní
osvojovat si správné držení těla při provozované činnosti
učit se jak je možné vyrovnat se s danou plochou
seznamovat se jak pracovat s barvou
učit se při práci vycházet za zrakových, sluchových a hmatových
vjemů
začínat chápat základní barevné harmonie
učit se s pomocí rozlišovat, poznávat a třídit barvy, linie a tvary
učit se pozorovat objekt výtvarného ztvárnění
učit se schopnosti pracovat ve skupině na společné práci
učit se zvládat základní dovednosti pro vlastní tvorbu
být seznamován se zásadami bezpečnosti při práci s modelovacím
materiálem a pracovním náčiním
osvojovat si správné držení těla při provozované činnosti
rozvíjet svou manuální zručnost
zlepšovat jemnou motoriku
rozvíjet své vnímání, představivost a paměť
učit se při práci vycházet za zrakových, sluchových a hmatových
vjemů
učit se uvádět do prostoru
učit se s pomocí rozlišovat, poznávat a třídit barvy, linie a tvary
získávat poznatky o hmotě a struktuře modelovacího materiálu
učit se znát zásady bezpečnosti a chování při práci s daným
materiálem
učit se správně držet pracovní náčiní
učit se osvojovat si správné držení těla při provozované činnosti
učit se při práci vycházet za zrakových, sluchových a hmatových
vjemů
začínat chápat základní barevné harmonie
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○ učit se s pomocí rozlišovat, poznávat a třídit barvy, linie a tvary
Práce a hry s přírodninami
○ učit se vnitřně se motivovat pro hru s tvarem, barvou a materiálem
Práce a hry s různými
navodit si pocit radostné atmosféry i relaxace
○ rozvíjet svou manuální zručnost
stavebnicemi
○ rozvíjet své vnímání, představivost a paměť
Práce a hry s netradičním
○ získat základní poučení o barvě, tvaru, ploše, struktuře a materiálu i
adekvátních výrazových prostředcích
materiálem
○ učit se zvládat základní dovednosti pro vlastní tvorbu
Práce a hry s odpadovým
materiálem
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Předmět: Výtvarná výchova
Ročník: 3.
Učivo
Kreslení

Modelování

Výstupy – žák by měl:
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

Malování

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

Práce s různým
materiálem
Práce a hry s papírem
Práce a hry s textilními
materiály
Práce a hry s přírodninami
Práce a hry s různými
stavebnicemi

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

správně držet pracovní náčiní
osvojit si správné držení těla při provozované činnosti
orientovat se na pracovním listu
při práci vycházet za zrakových, sluchových a hmatových vjemů
být poučen o linii, čáře a tvaru
zvládnout nejzákladnější dovednosti pro vlastní tvorbu
být seznámen s bezpečností a chováním při výtvarné činnosti
orientovat se na pracovním listu
rozpoznávat, pojmenovat a porovnat s dopomocí učitele barvy, tvary,
objekty na příkladech z běžného života a ve výsledcích vlastní
tvorby i tvorby ostatních
uplatňovat vlastní zkušenosti, prožitky a fantazii při tvůrčích
činnostech
zvládnout nejzákladnější dovednosti pro vlastní tvorbu
být seznámen s bezpečností a chováním při výtvarné činnosti
správně držet pracovní náčiní
osvojit si správné držení těla při provozované činnosti
orientovat se na pracovním listu
umět se vyrovnat s danou plochou
pozorovat objekt výtvarného ztvárnění
při práci vycházet za zrakových, sluchových a hmatových vjemů
vnitřně se motivovat pro hru s tvarem a barvou, navodit si pocit
radostné atmosféry i relaxace
rozpoznávat, pojmenovat a porovnat s dopomocí učitele barvy, tvary,
objekty na příkladech z běžného života a ve výsledcích vlastní
tvorby i tvorby ostatních
uplatňovat vlastní zkušenosti, prožitky a fantazii při tvůrčích
činnostech
učit se schopnosti pracovat ve skupině na společné práci
být seznámen se zásadami bezpečnosti při práci s modelovacím
materiálem a pracovním náčiním
rozvíjet svou manuální zručnost
zlepšovat jemnou motoriku
rozvíjet své vnímání, představivost a paměť
při práci vycházet za zrakových, sluchových a hmatových vjemů
učit se uvádět do prostoru
s pomocí rozlišovat, poznávat a třídit barvy, linie a tvary
získávat poznatky o hmotě a struktuře modelovacího materiálu
vnitřně se motivovat pro hru s tvarem, navodit si pocit radostné
atmosféry i relaxace
učit se zvládat základní dovednosti pro vlastní tvorbu

Práce a hry s netradičním
materiálem, Práce a hry s
odpadovým materiálem
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Předmět: Výtvarná výchova
Ročník: 4.
Učivo
Kreslení

Výstupy – žák by měl:
○
○
○
○
○
○

Modelování

○
○
○
○
○
○
○
○

Malování

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

Práce s různým
materiálem
Práce a hry s papírem
Práce a hry s textilními
materiály
Práce a hry s přírodninami
Práce a hry s různými
stavebnicemi
Práce a hry s netradičním
materiálem

Práce a hry s
odpadovým materiálem

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

při práci vycházet za zrakových, sluchových a hmatových vjemů
začínat chápat základní barevné harmonie
vnitřně se motivovat pro hru s tvarem a barvou, navodit si pocit
radostné atmosféry i relaxaci
při tvorbě využívat příklady z běžného života (s dopomocí učitele)
rozvíjet své vnímání, fantazii, intelekt
při tvůrčích činnostech začít uplatňovat vlastní zkušenosti, prožitky
a fantazii
učit se uplatňovat základní dovednosti pro vlastní tvorbu
s pomocí se orientovat ve svých malířských potřebách a pomůckách
znát zásady bezpečnosti a chování při Vv ve třídě, v terénu
s pomocí dokázat výtvarně vyjádřit své zážitky a přání
při tvorbě vycházet ze zrakových, sluchových a hmatových vjemů
rozvíjet schopnost pracovat ve skupině a na společné práci
při tvůrčích činnostech začít uplatňovat vlastní zkušenosti, prožitky
a fantazii
získávat poučení o barvě, tvaru, ploše, struktuře a materiálu i
adekvátních výrazových prostředcích
s pomocí rozlišovat, porovnávat a třídit linie, tvary a barvy
učit se umět zacházet s výtvarnými prostředky a materiály
rozvíjet svou manuální zručnost
rozvíjet své vnímání, fantazii, intelekt
učit se rozvíjet citlivý vztah k materiálu a k jeho zpracování
získávat poučení o barvě, tvaru, ploše, struktuře a materiálu i
adekvátních výrazových prostředcích
s pomocí rozlišovat, porovnávat a třídit linie, tvary a barvy
učit se zvládat základní dovednosti pro vlastní tvorbu
při výtvarné práci posilovat své sebevědomí,
učit se při tvorbě se vědomě zaměřovat na projevení vlastních
životních zkušeností i na tvorbu vyjádření, která mají komunikační
účinky pro nejbližší sociální vztahy
učit se svou práci dokázat porovnat s ostatními
učit se umět zacházet s výtvarnými prostředky a materiály
snažit se o dotváření přírodních výtvorů
s pomocí dokázat výtvarně vyjádřit své zážitky a přání
při tvorbě vycházet ze zrakových, sluchových a hmatových vjemů
rozvíjet schopnost pracovat ve skupině a na společné práci
rozvíjet svou manuální zručnost
rozvíjet své vnímání, fantazii, intelekt
získávat poučení o barvě, tvaru, ploše, struktuře a materiálu i
adekvátních výrazových prostředcích
s pomocí rozlišovat, porovnávat a třídit barvy, linie a tvary
učit se o interpretaci vizuálně obrazných vyjádření podle svých
schopností
učit se zvládat základní dovednosti pro vlastní tvorbu
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Předmět: Výtvarná výchova
Ročník: 5.
Učivo
Kreslení

Výstupy – žák by měl:
○
○
○
○
○
○

Modelování

○
○
○
○
○
○
○
○
○

Malování

○
○
○
○
○
○
○
○

Práce s různým
materiálem
Práce a hry s papírem

○
○
○
○
○
○

Práce a hry s textilními
materiály

○

Práce a hry s přírodninami

○

znát zásady bezpečnosti a chování při výtvarné činnosti a řídit se
jimi
při práci vycházet za zrakových, sluchových a hmatových vjemů
chápat základní barevné harmonie
vnitřně se motivovat pro hru s tvarem a barvou, navodit si pocit
radostné atmosféry i relaxaci
rozvíjet své vnímání, fantazii, intelekt
při tvůrčích činnostech začít uplatňovat vlastní zkušenosti, prožitky
a fantazii
učit se umět uplatňovat základní dovednosti pro vlastní tvorbu
s pomocí se orientovat ve svých malířských potřebách a pomůckách,
šetrně s nimi zacházet
znát zásady bezpečnosti a chování při Vv ve třídě, v terénu a řídit se
jimi
při práci udržovat pořádek a po skončení práce uvést s pomocí své
pracovní místo do původního stavu
učit se objevovat a výtvarně sledovat barevnou proměnlivost
přírody
s pomocí dokázat výtvarně vyjádřit své zážitky a přání
při tvorbě vycházet ze zrakových, sluchových a hmatových vjemů
rozvíjet schopnost pracovat ve skupině a na společné práci
při tvůrčích činnostech začít uplatňovat vlastní zkušenosti, prožitky
a fantazii
s pomocí rozlišovat, porovnávat a třídit linie, tvary a barvy
rozvíjet svou manuální zručnost
rozvíjet své vnímání, fantazii, intelekt
rozvíjet citlivý vztah k materiálu a k jeho zpracování
získávat poučení o barvě, tvaru, ploše, struktuře a materiálu i
adekvátních výrazových prostředcích
s pomocí rozlišovat, porovnávat a třídit linie, tvary a barvy
učit se zvládat základní dovednosti pro vlastní tvorbu
při výtvarné práci posilovat své sebevědomí, při tvorbě se vědomě
zaměřovat na projevení vlastních životních zkušeností i na tvorbu
vyjádření, která mají komunikační účinky pro nejbližší sociální
vztahy
učit se svou práci dokázat porovnat s ostatními
učit se umět zacházet s výtvarnými prostředky a materiály
s pomocí dokázat výtvarně vyjádřit své zážitky a přání
při tvorbě vycházet ze zrakových, sluchových a hmatových vjemů
rozvíjet svou manuální zručnost
učit se při tvůrčích činnostech začít uplatňovat vlastní zkušenosti,
prožitky a fantazii
získávat poučení o barvě, tvaru, ploše, struktuře a materiálu i
adekvátních výrazových prostředcích
vnitřně se motivovat pro hru s tvarem, materiálem a barvou,
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Práce a hry s různými
navodit si pocit radostné atmosféry i relaxace
○ s pomocí rozlišovat, porovnávat a třídit barvy, linie a tvary
stavebnicemi
○ učit se zvládat základní dovednosti pro vlastní tvorbu
○ učit se být schopen přiměřeného výtvarného projevu
Práce a hry s netradičním
materiálem
Práce a hry s odpadovým
materiálem
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Předmět: Výtvarná výchova
Ročník: 6.
Učivo
Kreslení

Výstupy – žák by měl:
○
○
○
○
○

Modelování

○
○
○
○
○
○
○
○
○

Malování

○
○
○
○
○
○
○
○

Práce s různým
materiálem
Práce a hry s papírem
Práce a hry s textilními
materiály
Práce a hry s přírodninami
Práce a hry s různými
stavebnicemi
Práce a hry s netradičním
materiálem
Práce a hry s odpadovým
materiálem

○
○
○
○
○
○
○
○
○

při práci vycházet za zrakových, sluchových a hmatových vjemů
chápat základní barevné harmonie
při tvůrčích činnostech začít uplatňovat vlastní zkušenosti, prožitky
a fantazii
umět uplatňovat základní dovednosti pro vlastní tvorbu
rozlišovat, porovnávat, třídit a pojmenovat linie, barvy, tvary,
objekty, a uplatnit je podle svých schopností při vlastní tvorbě
vyjádřit pocit z vnímání vlastní tvůrčí činnosti (mimoslovně, graficky)
objevovat a výtvarně sledovat barevnou proměnlivost přírody
s pomocí dokázat výtvarně vyjádřit své zážitky a přání
získat poučení o barvě, tvaru, ploše, struktuře a materiálu i
adekvátních výrazových prostředcích
při výtvarné práci posilovat své sebevědomí, probouzet v sobě pocit
zadostiučinění z originality svého výtvarného projevu
umět svou práci dokázat porovnat s ostatními
uplatňovat základní dovednosti pro vlastní tvorbu
rozlišovat, porovnávat, třídit a pojmenovat linie, barvy, tvary,
objekty, a uplatnit je podle svých schopností při vlastní tvorbě
při tvorbě vycházet ze svých zrakových, hmatových i sluchových
vjemů, vlastních prožitků, zkušeností a fantazie
vyjádřit pocit z vnímání vlastní tvůrčí činnosti (mimoslovně, graficky)
umět zacházet s danými výtvarnými prostředky a materiály
rozvíjet svou manuální zručnost
rozvíjet své vnímání, fantazii, intelekt
rozvíjet citlivý vztah k materiálu a k jeho zpracování
zvládat základní dovednosti pro vlastní tvorbu
rozlišovat, porovnávat, třídit a pojmenovat linie, barvy, tvary,
objekty, a uplatnit je podle svých schopností při vlastní tvorbě
při tvorbě vycházet ze svých zrakových, hmatových i sluchových
vjemů, vlastních prožitků, zkušeností a fantazie
vyjádřit pocit z vnímání vlastní tvůrčí činnosti (mimoslovně, graficky)
umět zacházet s danými výtvarnými prostředky a materiály
při práci udržovat pořádek
s pomocí dokázat výtvarně vyjádřit své zážitky a přání
při tvůrčích činnostech začít uplatňovat vlastní zkušenosti, prožitky
a fantazii
zvládat základní dovednosti pro vlastní tvorbu
rozlišovat, porovnávat, třídit a pojmenovat linie, barvy, tvary,
objekty, a uplatnit je podle svých schopností při vlastní tvorbě
při tvorbě vycházet ze svých zrakových, hmatových i sluchových
vjemů, vlastních prožitků, zkušeností a fantazie
vyjádřit pocit z vnímání vlastní tvůrčí činnosti (mimoslovně, graficky)
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Předmět: Výtvarná výchova
Ročník: 7.
Učivo
Kreslení

Výstupy – žák by měl:
○
○
○
○
○

učit se uplatňovat linii barev a tvar v ploše k prostoru vlastního
tvůrčího závěru
při své tvůrčí činnosti se pokusit využívat osobní zkušenosti, znalosti,
aktivně zapojovat fantazii a představivost
učit se dokázat výtvarně vyjádřit své zážitky a přání
být schopen pracovat ve skupině a na společné práci
při výtvarné práci posilovat své sebevědomí, probouzet v sobě pocit
zadostiučinění z originality svého výtvarného projevu

○ učit se uplatňovat základní dovednosti při přípravě a realizaci
vlastního tvůrčího záměru
Modelování

○
○
○
○

rozvíjet své prostorové vidění
učit se uplatňovat linii barev a tvar v ploše k prostoru vlastního
tvůrčího závěru
učit se při své tvůrčí činnosti využívat osobní zkušenosti, znalosti,
aktivně zapojovat fantazii a představivost
při výtvarné práci posilovat své sebevědomí

○ učit se uplatňovat základní dovednosti při přípravě a realizaci
vlastního tvůrčího záměru
Malování

○
○
○
○
○
○
○
○
○

učit se uplatňovat linii barev a tvar v ploše k prostoru vlastního
tvůrčího závěru
při své tvůrčí činnosti využívat osobní zkušenosti, znalosti, aktivně
zapojovat fantazii a představivost
být seznámen s některými netradičními výtvarnými technikami a
styly
snažit se umět pozorovat objekt výtvarného ztvárnění
dokázat výtvarně vyjádřit své zážitky a přání
být schopen pracovat ve skupině a na společné práci
rozvíjet svou manuální zručnost
být poučen o barvě, tvaru, ploše, struktuře a materiálu i adekvátních
výrazových prostředcích
probouzet v sobě pocit zadostiučinění z originality svého výtvarného
projevu

○ učit se uplatňovat základní dovednosti při přípravě a realizaci
vlastního tvůrčího záměru
Práce s různým
materiálem
Práce a hry s papírem
Práce a hry s textilními
materiály
Práce a hry s přírodninami
Práce a hry s různými

○
○
○
○
○
○
○
○
○

rozvíjet prostorové vidění
při své tvůrčí činnosti využívat osobní zkušenosti, znalosti, aktivně
zapojovat fantazii a představivost
být seznámen s některými netradičními výtvarnými technikami a
styly
objevovat a výtvarně sledovat barevnou proměnlivost přírody
snažit se o dotváření přírodních výtvorů
dokázat výtvarně vyjádřit své zážitky a přání
být schopen pracovat ve skupině a na společné práci
rozvíjet svou manuální zručnost
být poučen o barvě, tvaru, ploše, struktuře a materiálu i adekvátních
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výrazových prostředcích
stavebnicemi
○ při výtvarné práci posilovat své sebevědomí, probouzet v sobě pocit
Práce a hry s netradičním
zadostiučinění z originality svého výtvarného projevu
materiálem
○ učit se uplatňovat základní dovednosti při přípravě a realizaci
Práce a hry odpadovým
Návštěvy výstav
výtvarného umění

vlastního tvůrčího záměru
○ vnímat výtvarné umění jako specifickou formu vyjádření
skutečnosti
o vnímat výtvarné umění

Ukázky ilustrací knih
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Předmět: Výtvarná výchova
Ročník: 8.
Učivo
Kreslení

Výstupy – žák by měl:
○
○
○
○
○
○
○

Modelování

○
○
○
○
○
○
○

Malování

○
○
○
○
○
○
○
○
○

Práce s různým
materiálem
Práce a hry s papírem

○
○
○

Práce a hry s textilními
materiály

○
○

Práce a hry s přírodninami
Práce a hry s různými

○
○

učit se uplatňovat linii barev a tvar v ploše k prostoru vlastního
tvůrčího závěru
učit se při své tvůrčí činnosti využívat osobní zkušenosti, znalosti,
aktivně zapojovat fantazii a představivost
učit se dokázat výtvarně vyjádřit své zážitky a přání
při tvorbě vycházet ze zrakových, sluchových a hmatových vjemů
být schopen pracovat ve skupině a na společné práci
při výtvarné práci posilovat své sebevědomí, probouzet v sobě pocit
zadostiučinění z originality svého výtvarného projevu
učit se uplatňovat základní dovednosti při přípravě a realizaci
vlastního tvůrčího záměru
rozvíjet prostorové vidění
učit se uplatňovat linii barev a tvar v ploše k prostoru vlastního
tvůrčího závěru
při své tvůrčí činnosti využívat osobní zkušenosti, znalosti, aktivně
zapojovat fantazii a představivost
při tvorbě vycházet ze zrakových, sluchových a hmatových vjemů
rozvíjet svou manuální zručnost
při výtvarné práci posilovat své sebevědomí
učit se uplatňovat základní dovednosti při přípravě a realizaci
vlastního tvůrčího záměru
přecházet k uvědomělé výtvarné činnosti
pokoušet se výtvarně vyjádřit své emoce
učit se uplatňovat linii barev a tvar v ploše k prostoru vlastního
tvůrčího závěru
při své tvůrčí činnosti využívat osobní zkušenosti, znalosti, aktivně
zapojovat fantazii a představivost
být seznámen s některými netradičními výtvarnými technikami a
styly
snažit se umět pozorovat objekt výtvarného ztvárnění
dokázat výtvarně vyjádřit své zážitky a přání
být schopen pracovat ve skupině a na společné práci
uplatňovat základní dovednosti při přípravě a realizaci vlastního
tvůrčího záměru

rozvíjet prostorové vidění
pokoušet se výtvarně vyjádřit své emoce
uplatňovat linii barev a tvar v ploše k prostoru vlastního tvůrčího
závěru
při své tvůrčí činnosti využívat osobní zkušenosti, znalosti, aktivně
zapojovat fantazii a představivost
být seznámen s některými netradičními výtvarnými technikami a
styly
snažit se umět pozorovat objekt výtvarného ztvárnění
objevovat a výtvarně sledovat barevnou proměnlivost přírody
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○ snažit se o dotváření přírodních výtvorů
stavebnicemi
○ učit se dokázat výtvarně vyjádřit své zážitky a přání
Práce a hry s netradičním
○ být schopen pracovat ve skupině a na společné práci
○ rozvíjet svou manuální zručnost
materiálem
○ učit se při výtvarné práci posilovat své sebevědomí, probouzet
Práce a hry odpadovým
v sobě pocit zadostiučinění z originality svého výtvarného projevu
materiálem
○ učit se uplatňovat základní dovednosti při přípravě a realizaci
vlastního tvůrčího záměru
○ učit se vnímat výtvarné umění jako specifickou formu vyjádření
skutečnosti
Návštěvy výstav
○
výtvarného umění
Ukázky ilustrací knih
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Předmět: Výtvarná výchova
Ročník: 9.
Učivo
Kreslení

Výstupy – žák by měl:
○
○
○
○
○
○
○
○
○

Modelování

○
○
○
○
○
○
○
○

Malování

○
○
○
○
○
○
○
○

Práce s různým
materiálem
Práce a hry s papírem
Práce a hry s textilními
materiály
Práce a hry s přírodninami

○
○
○
○
○
○
○

přecházet k uvědomělé výtvarné činnosti
pokoušet se výtvarně vyjádřit své emoce
uplatňovat linii barev a tvar v ploše k prostoru vlastního tvůrčího
závěru
při své tvůrčí činnosti využívat osobní zkušenosti, znalosti, aktivně
zapojovat fantazii a představivost
snažit se o dotváření přírodních výtvorů
učit se dokázat výtvarně vyjádřit své zážitky a přání
při tvorbě vycházet ze zrakových, sluchových a hmatových vjemů
zlepšovat svou schopnost pracovat ve skupině a na společné práci
při výtvarné práci posilovat své sebevědomí, probouzet v sobě pocit
zadostiučinění z originality svého výtvarného projevu
rozvíjet prostorové vidění
uplatňovat linii barev a tvar v ploše k prostoru vlastního tvůrčího
závěru
při své tvůrčí činnosti využívat osobní zkušenosti, znalosti, aktivně
zapojovat fantazii a představivost
při tvorbě vycházet ze zrakových, sluchových a hmatových vjemů
rozvíjet svou manuální zručnost
být poučen o barvě, tvaru, ploše, struktuře a materiálu i
adekvátních výrazových prostředcích
při výtvarné práci posilovat své sebevědomí
uplatňovat základní dovednosti při přípravě a realizaci vlastního
tvůrčího záměru
uplatňovat linii barev a tvar v ploše k prostoru vlastního tvůrčího
závěru
při své tvůrčí činnosti využívat osobní zkušenosti, znalosti, aktivně
zapojovat fantazii a představivost
být seznámen s některými netradičními výtvarnými technikami a
styly
snažit se umět pozorovat objekt výtvarného ztvárnění
dokázat výtvarně vyjádřit své zážitky a přání
být schopen pracovat ve skupině a na společné práci
při výtvarné práci posilovat své sebevědomí, probouzet v sobě pocit
zadostiučinění z originality svého výtvarného projevu
uplatňovat základní dovednosti při přípravě a realizaci vlastního
tvůrčího záměru
citlivě přistupovat ke své práci a okolí
znát zásady bezpečnosti a chování při Vv mimo třídu i v terénu a
řídit se jimi
udržovat pořádek na svém pracovním místě
rozvíjet prostorové vidění
přecházet k uvědomělé výtvarné činnosti
pokoušet se výtvarně vyjádřit své emoce
uplatňovat linii barev a tvar v ploše k prostoru vlastního tvůrčího
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Práce a hry s různými
závěru
○ při své tvůrčí činnosti využívat osobní zkušenosti, znalosti, aktivně
stavebnicemi
zapojovat fantazii a představivost
○ být seznámen s některými netradičními výtvarnými technikami a
Práce a hry s netradičním
styly
materiálem
○ snažit se umět pozorovat objekt výtvarného ztvárnění
○ snažit se o dotváření přírodních výtvorů
Práce a hry odpadovým
○ dokázat výtvarně vyjádřit své zážitky a přání
○ být schopen pracovat ve skupině a na společné práci
○ rozvíjet svou manuální zručnost
○ být poučen o barvě, tvaru, ploše, struktuře a materiálu i
adekvátních výrazových prostředcích
○ při výtvarné práci posilovat své sebevědomí, probouzet v sobě pocit
zadostiučinění z originality svého výtvarného projevu
○ učit se uplatňovat základní dovednosti při přípravě a realizaci
vlastního tvůrčího záměru
○ učit se vnímat výtvarné umění jako specifickou formu vyjádření
skutečnosti
Návštěvy výstav
o
výtvarného umění
Ukázky ilustrací knih
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Předmět: Výtvarná výchova
Ročník: 10.
Učivo
Kreslení

Výstupy – žák by měl:
○
○
○
○
○
○
○
○
○

Modelování

○
○
○
○
○
○

Malování

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

Práce s různým
materiálem
Práce a hry s papírem
Práce a hry s textilními
materiály
Práce a hry s přírodninami

○
○
○
○
○
○
○

přecházet k uvědomělé výtvarné činnosti
být schopen výtvarně vyjádřit své emoce
uplatňovat linii barev a tvar v ploše k prostoru vlastního tvůrčího
závěru
při své tvůrčí činnosti využívat osobní zkušenosti, znalosti, aktivně
zapojovat fantazii a představivost
snažit se o dotváření přírodních výtvorů
dokázat výtvarně vyjádřit své zážitky a přání
při tvorbě vycházet ze zrakových, sluchových a hmatových vjemů
být schopen pracovat ve skupině a na společné práci
uplatňovat základní dovednosti při přípravě a realizaci vlastního
tvůrčího záměru
rozvíjet prostorové vidění
uplatňovat linii barev a tvar v ploše k prostoru vlastního tvůrčího
závěru
při své tvůrčí činnosti využívat osobní zkušenosti, znalosti, aktivně
zapojovat fantazii a představivost
při tvorbě vycházet ze zrakových, sluchových a hmatových vjemů
při výtvarné práci posilovat své sebevědomí
uplatňovat základní dovednosti při přípravě a realizaci vlastního
tvůrčího záměru
vnímat výtvarné umění jako specifickou formu vyjádření skutečnosti
uplatňovat linii barev a tvar v ploše k prostoru vlastního tvůrčího
závěru
při své tvůrčí činnosti využívat osobní zkušenosti, znalosti, aktivně
zapojovat fantazii a představivost
být seznámen s některými netradičními výtvarnými technikami a
styly
umět pozorovat objekt výtvarného ztvárnění
dokázat výtvarně vyjádřit své zážitky a přání
být schopen pracovat ve skupině a na společné práci
rozvíjet svou manuální zručnost
být poučen o barvě, tvaru, ploše, struktuře a materiálu i
adekvátních výrazových prostředcích
při výtvarné práci posilovat své sebevědomí, probouzet v sobě pocit
zadostiučinění z originality svého výtvarného projevu
vnímat výtvarné umění jako specifickou formu vyjádření skutečnosti
orientovat ve svých malířských potřebách a pomůckách
citlivě přistupovat ke své práci a okolí
znát zásady bezpečnosti a chování při Vv mimo třídu i v terénu a
řídit se jimi
udržovat pořádek na svém pracovním místě
rozvíjet prostorové vidění
uplatňovat linii barev a tvar v ploše k prostoru vlastního tvůrčího
závěru
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Práce a hry s různými
○ při své tvůrčí činnosti využívat osobní zkušenosti, znalosti, aktivně
zapojovat fantazii a představivost
stavebnicemi
○ být seznámen s některými netradičními výtvarnými technikami a
styly
Práce a hry s netradičním
○ umět pozorovat objekt výtvarného ztvárnění
materiálem
○ objevovat a výtvarně sledovat barevnou proměnlivost přírody
○ snažit se o dotváření přírodních výtvorů
Práce a hry odpadovým
○ dokázat výtvarně vyjádřit své zážitky a přání
○ být schopen pracovat ve skupině a na společné práci
○ při výtvarné práci posilovat své sebevědomí, probouzet v sobě pocit
zadostiučinění z originality svého výtvarného projevu
○ uplatňovat základní dovednosti při přípravě a realizaci vlastního
tvůrčího záměru
○ vnímat výtvarné umění jako specifickou formu vyjádření skutečnosti
Návštěvy výstav
o
výtvarného umění
Ukázky ilustrací knih
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5.6 Člověk a zdraví
Vzdělávací oblast Člověk a zdraví učí žáky základním poznatkům a dovednostem souvisejícím
se zdravím, které by měli využívat v každodenním životě. Respektuje celistvost osobnosti
žáků, rovnoměrně rozvíjí psychomotorické i psychické schopnosti, pohybové dovednosti a
zlepšuje sociální adaptabilitu. Umožňuje jim rozvoj jejich fyzických a pohybových možností. K
osvojení dovedností a poznatků je třeba využívat vhodné motivace a činnosti, které posilují
zájem žáků. Vedou je k pochopení hodnoty zdraví, smyslu zdravotní prevence i problémů
spojených s poškozením zdraví, v přiměřené míře k věku a rozumovým schopnostem.
Vzdělávací obsah oblasti Člověk a zdraví prolíná do ostatních vzdělávacích oblastí, které jej
doplňují, rozšiřují a využívají. Žáci se seznamují s různým nebezpečím, které ohrožuje zdraví v
běžných i mimořádných situacích, osvojují si dovednosti a způsoby chování a rozhodování,
které vedou k zachování a posílení zdraví. Tím je zajištěno utváření dovedností a návyků pro
uplatnění zdravého životního stylu, osobní a duševní hygieny, zdravé výživy, pohybových
aktivit apod.
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím,
že vede žáka k:
o získávání orientace v základních názorech na zdraví a postupnému uplatňování
preventivních činností podporujících zdraví
o poznávání a chápání fyziologických, psychických i sociálních změn spojených s
dospíváním
o dodržování zásad zdravého způsobu života a ochrany zdraví
o rozpoznávání základních situací ohrožujících tělesné a duševní zdraví vlastní i druhých
a k osvojování poznatků, jak jim předcházet
o odmítání škodlivých látek neslučitelných se zdravím
o poznávání vlastních pohybových možností a omezení, rozvíjení a využívání
pohybových schopností a dovedností
o vnímání prožitků z pohybové činnosti
5.6.1

Výchova ke zdraví

Vzdělávací obor Výchova ke zdraví navazuje na obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět.
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, rozvíjí sociální a komunikační dovednosti, učí se odmítat
škodlivé látku, předcházet úrazům a čelit vlastnímu ohrožení v různých situacích.
5.6.1.1 Metody a formy výuky
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Výuka probíhá ve třídách, v ostatních prostorách školy i mimo školu. V hodinách je využíváno
názorných pomůcek. Žáci pracují kolektivně, ve skupinkách či individuálně. Jsou vedeny
k teamové spolupráci v rámci třídy i celé školy.
Žáci jsou vzděláváni dle svých individuálních vzdělávacích plánů a dle potřeb pracují
s dopomocí asistenta nebo se speciálními pomůckami a úpravami. Je brán zřetel na
specifické a individuální zvláštnosti žáka
5.6.1.2 Výchovné a vzdělávací strategie
Jako pedagogičtí pracovníci:
Kompetence k učení:
o používáme ve velké míře názorné pomůcky a reálné předměty
o nabízíme žákům vhodné kompenzační pomůcky, které jim umožňují korigovat
nedostatky jejich matematického nadání, učíme žáky s těmito pomůckami pracovat
o umožňujeme žákům využít naučené vědomosti a dovednosti v praktických činnostech
o vedeme žáky k hodnocení průběhu i výsledku vlastní práce
Kompetence k řešení problémů:
o zaměřujeme se na problémy každodenního života
o směřujeme žáky k tomu, aby popsali slovně problém a našli řešení
o dáváme žákům možnost vyhledat si informace
o chválíme žáky za snahu a vedeme je k tomu, aby problém dořešili i přes prvotní
neúspěch
Kompetence komunikativní:
o podněcujeme žáky, aby naslouchali spolužákům
o působíme na žáky, aby se dokázali vyjádřit
o vedeme žáky, aby se drželi tématu
Kompetence občanské:
o umožňujeme žákům, aby se podíleli na vytváření pravidel
o vedeme žáky k dodržování pravidel, plnění svých povinností
o pobízíme žáky k tomu, aby nabídli pomoc
Kompetence sociální a personální:
o pracujeme se skupinami žáků a preferujeme úkoly z praktického života
o směřujeme žáky k aktivitě při skupinové práci
o vybízíme žáky, aby si dokázali říct o pomoc
Kompetence pracovní:
o nabízíme vhodné kompenzační pomůcky, učíme žáky zacházet s pomůckami
5.6.1.3 Mezipředmětové vztahy
Výchova ke zdraví je jeden ze stěžejních předmětů u starších žáků, přináší jim důležité
informace i praktické návyky týkající se zdravého životního stylu, dodržování hygienických
pravidel, orientaci v oblastech škodlivých vlivů na zdraví. Prolíná se do všech předmětů, např.
do volby vhodných textů k četbě, do praktického nácviku nákupů zdravých potravin v rámci
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matematiky a pracovní výchovy. Je také součástí projektových dní i menších projektů
propojující jednotlivé oblasti výuky.
5.6.1.4 Rozpis výsledků vzdělávání a obsahů učiva vyučovacího předmětu Výchova ke
zdraví

Předmět: Výchova ke zdraví
Ročník: 9.
Učivo

VZTAHY MEZI LIDMI A
FORMY SOUŽITÍ

ZMĚNY V ŽIVOTĚ
ČLOVĚKA A JEJICH
REFLEXE

Výstupy:

o seznamuje se s vztahy v rodině, členy rodiny, funkcí rodiny
o seznamuje se s morálními hodnotami, učí se rozpoznat kladné a
záporné vlastnosti člověka
o učí se chápat pojmy přátelství, láska, kamarádství a rozlišuje
jejich projevy
o učí se chápat vztahy s vrstevníky, v rodině, v partnerském životě
o seznamuje se s pravidly bezpečného chování, komunikace
s vrstevníky a s cizími lidmi
o učí se rozpoznat nebezpečné jevy a chování mezi lidmi
o v případě potřeby ví, kde vyhledat odbornou pomoc
o učí se otevřenosti v komunikaci a formulovat svoje názory
vhodnou formou
o seznamuje se se změnami fyzického i psychického stavu
v pubertě
o učí se zásadám péče o tělo, osobní a intimní hygienu, významu
otužování
o chápe význam pohybu pro zdravý život
o seznamuje se vhodnou formou se sexuální výchovou – sexuální
dospívání, prevence rizikového sexuálního chování,
antikoncepce
o chápe úlohu rodičovství a připravenosti na něj
o seznamuje se s ochranou před přenosnými chorobami,
chronickými onemocněními, úrazy
o chápe úlohu lékařské péče (pravidelní i akutní), učí se chování
v situacích úrazu a život ohrožujících stavů (úrazy v domácnosti,
ve škole, na ulici, v dopravě)
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Předmět: Výchova ke zdraví
Ročník: 10.
Učivo

VZTAHY MEZI LIDMI A
FORMY SOUŽITÍ

ZMĚNY V ŽIVOTĚ
ČLOVĚKA A JEJICH
REFLEXE

Výstupy:

o objasní funkce rodiny a rozlišuje role matky, otce, sourozenci,
prarodiče
o zná pojem morálka a její význam
o rozumí pojmu charakter člověka a vyjmenuje záporné a kladné
vlastnosti
o uvede příklady pozitivních hodnot a smyslu života
o respektuje mravní principy a pravidla společenského soužití
o má úctu k člověku a k ochraně života
o učí se chápat význam dobrého soužití mezi vrstevníky a členy
rodiny
o seznamuje se základními životními potřebami
o posiluje zdravé sebevědomí
o poznává a vysvětluje pozitivní životní cíle hodnoty a zájmy
o v rámci svých možností usiluje o aktivní podporu svého zdraví
o dodržuje správné stravovací návyky
o uplatňuje v rámci svých možností zásady správné výživy a
zdravého stravování
o svoje osvojené sociální dovednosti uplatňuje při kontaktu se
sociálně patologickými jevy
o zaujímá odmítavé postoje ke všem formám brutality a násilí
o zná a pojmenuje zdravotní a psychosociální rizika spojená se
zneužíváním návykových látek a prosazováním hazardních her
(umí dát tato rizika do souvislosti)
o chápe souvislosti mezi konzumací návykových psychoaktivních
látek a poškozováním zdraví a životního stylu
o ví o centrech odborné pomoci, vyhledá a použije jejich čísla
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Tělesná výchova

Oblast se realizuje ve vzdělávacích předmětech Tělesná výchova a Zdravotní tělesná výchova.
Velký důraz je kladen na respektování celistvosti osobnosti žáka, rovnoměrný rozvoj
fyzických i psychických schopností, pohybových dovedností a sociální adaptaci.
Pohybová výchova je zaměřena na zvládnutí základních pohybových dovedností a rozvíjení
pohybové kultury. Pohybové aktivity napomáhají ke zmírnění důsledků zdravotního postižení
žáků, rozvoji řečových schopností, odreagování napění, překonávání únavy, zlepšování
nálady, koncentrace pozornosti a vytváří u žáků kladný vztah k pohybovým aktivitám.
Rozvoj pohybových dovedností spontánních i cíleně zaměřených jsou velmi důležité, ale je
třeba zaměřit se i na korekci zdravotních oslabení žáků.
Zdravotní tělesná výchova aktivně rozvíjí hybnost žáků, správné držení těla a zvyšuje
tělesnou zdatnost. Tomuto se v našem zařízení věnují specialisté (fyzioterapeuté a
ergoterapeuté) a žáci docházejí na individuální rehabilitační péči, která je indikována
lékařem.
5.6.2.1 Metody a formy výuky
Výuka probíhá v tělocvičně, rehabilitačních místnostech, na zahradě školy, v přírodě a
různých místech dle potřeby. Žáci pracují ve skupinách, dvojicích nebo individuálně.
V hodinách je využíváno různých pomůcek a tělovýchovného náčiní.
Žáci jsou vzděláváni dle svých individuálních vzdělávacích plánů a dle potřeb pracují
s dopomocí asistenta nebo se speciálními pomůckami a úpravami. Je brán zřetel na
specifické a individuální zvláštnosti žáka.
V případě Zdravotní tělesné výchovy žáci dle rozvrhu terapií odcházejí na příslušnou terapii
v rozsahu indikovaném lékařem a v souladu s IVP.
5.6.2.2 Výchovné a vzdělávací strategie
Jako pedagogičtí pracovníci:
Kompetence k učení:
o osvojit si a seznámit se s pravidly různých pohybových her
o nápodobou a neustálým opakováním vedeme ke zlepšování pohybových stereotypů,
automatizaci různých činností
Kompetence k řešení problémů:
o vedeme žáky k nevzdávání se při neúspěchu, překonávání překážek a radování se i
z dílčích úspěchů při sportu, sportovních hrách a cvičení
o řešení známých situací pomocí nápodoby a různých pohybových stereotypů
Kompetence komunikativní:
o vedeme žáky ke komunikaci mezi sebou, dodržování pravidel a toleranci při
pohybových hrách a při hrách s pravidly
o hudebním doprovodem, zpěvem při cvičení vedeme k rozvoji řečové komunikace
Kompetence sociální a personální:
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o při společné hře učíme žáky tolerovat ostatní, skupinu a celek
o rozvíjíme srozumitelnou a dostatečnou komunikaci při týmové práci
o vedeme žáky k dodržování zásad fair play
o učíme žáky vnímat svoje tělo jako celek, rozlišovat co je zdravé a co je zdraví škodlivé
Kompetence občanské:
o rozvíjíme základní prvky sociální komunikace
o vedeme žáky k dodržování zásad správného životního stylu, významu pohybu
Kompetence pracovní:
o dbáme na dodržování zásad bezpečnosti při cvičení v tělocvičně, při pobytu venku a
při sportu
o učíme žáky dodržovat správné hygienické a psychorelaxační návyky zdravého
životního stylu
5.6.2.3 Mezipředmětové vztahy
Propojujeme pohybovou výchovu, relaxační cvičení, protažení i přirozený pohyb chůzí do
všech vzdělávacích oblastí, zařazujeme pohybové chvilku pro lepší koncentraci i odpočinek,
vyrážíme s žáky na procházky.
5.6.2.4 Rozpis výsledků vzdělávání a obsahu učiva v předmětu Tělesná výchova
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Předmět: Tělesná výchova
Ročník: 1.

Učivo
BEZPEČNOST,
POHYBOVÉ A MÍČOVÉ
HRY, POŘADOVÁ
CVIČENÍ, ZÁKLADY
ATLETIKY
Seznámení s tělocvičnou –
orientace.
Převlékání, hygiena,
bezpečnost.Nástup,
povely, signály.
Pohybové hry, běh. Míče.

Výstupy - žák by měl
o
o
o
o
o
o
o
o
o

získat kladný vztah k cvičení a pohybovým aktivitám
zvládat přípravu na pohybovou činnost
reagovat na pokyny a povely k dané pohybové činnosti
mít osvojeny základní pohybové činnosti, dovednosti a
prostorovou orientaci
pomáhat při přípravě a úklidu sportovních pomůcek
rozvíjet motoriku a koordinaci pohybů a poloh
dodržovat zásady pohybové hygieny
chovat se slušně ke spolužákům a hrát podle pravidel – OSV –
Poznávací schopnost – vzájemné poznávání ve skupině/třídě
zvládnout uvolnění a zklidnění organismu – OSV – Psychohygiena –
dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě
samému, dovednosti zvládání stresových situací (uvolnění –
relaxace)

Běh k metě, na povel.
Cvičení s lanem. Slalom.
Obruče, kroužky.
Pohybové hry.Hry v
přírodě.
Pořadová cvičení.
Průpravné činnosti.
Žebřiny, lavičky.
Aplikované pohybové
aktivity.
Netradiční náčiní.
ZTV

ZIMNÍ SPORTY, POHYB
S HUDBOU,
GYMNASTIKA

o zvládat projev přirozené radosti z pohybu
o dodržovat pravidla bezpečného chování
o zvládat základní pohybovou přípravu organismu před pohybovou
aktivitou podle pokynů

Lana.Slalomová dráha.
Lavičky – chůze.
Vnímání a prožívání
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pohybu.Taneční chůze.
Hody.
Zimní sporty – sáňkování,
bobování.
Aplikované pohybové
aktivity.
Netradiční náčiní.
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Předmět: Tělesná výchova
Ročník: 2.

Učivo
BEZPEČNOST,
POHYBOVÉ A MÍČOVÉ
HRY, POŘADOVÁ
CVIČENÍ, ZÁKLADY
ATLETIKY
Seznámení s tělocvičnou
a bezpečností.

Výstupy - žák by měl
o
o
o
o
o

dodržovat pravidla bezpečného chování
zvládat základní pohybovou přípravu organismu před pohybovou
aktivitou podle pokynů
mít radost z přirozeného pohybu
pomáhat při přípravě a úklidu sportovních pomůcek
zvládat osvojované pohybové aktivity na úrovni svých pohybových
předpokladů

o

uplatňovat pravidla bezpečného chování při pohybových
činnostech ve známém prostředí OSV – Poznávací schopnost –
vzájemné poznávání ve skupině/třídě

o
o

osvojovat si zásady bezpečného pohybu a organizace v terénu
být schopen uklidnit organismus po ukončení činnosti podle
pokynů OSV – Psychohygiena – dovednosti pro pozitivní naladění
mysli a dobrý vztah k sobě samému, dovednosti zvládání
stresových situací (uvolnění – relaxace)
zvládat projev přirozené radosti z pohybu

Převlékání + hygiena.
Nástup.
Pohybové hry.
Běh na povel.Běh na
krátké vzdálenosti.
Slalomové dráhy.

o

Míčové hry.
Zásady bezpečného
pohybu a organizace
v terénu.
Cvičení s lanem.Cvičení
s využitím
bedny.Překážkové dráhy.
Žebřiny – vystupování,
sestupování, přelézání.
Lavičky – běh, chůze.
Aplikované pohybové
aktivity.
Netradiční náčiní.
ZTV

ZIMNÍ SPORTY, POHYB
S HUDBOU,
GYMNASTIKA

o
o
o

osvojovat si zásady bezpečného pohybu a organizace v terénu
zvládat osvojované pohybové aktivity na úrovni svých pohybových
předpokladů
být schopen uklidnit organismus po ukončení činnosti podle
pokynů
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Bobování, sáňkování.
o zvládat projev přirozené radosti z pohybu
o dodržovat pravidla bezpečného chování
Hry v přírodě.
o uplatňovat hlavní zásady pohybové hygieny
o chovat se ohleduplně ke spolužákům
Taneční běh.

Cvičení s lanem a
švihadly.
Slalomová dráha.
Aplikované pohybové
aktivity.
Netradiční načiní
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Předmět: Tělesná výchova
Ročník: 3.

Učivo
BEZPEČNOST,
POHYBOVÉ A MÍČOVÉ
HRY, POŘADOVÁ
CVIČENÍ, ZÁKLADY
ATLETIKY

Výstupy - žák by měl
o
o

Bezpečnost.

o
o
o
o
o

Nástup, základní postoj.

o

Pohybové hry.

o

Převlékání, hygiena.

dodržovat pravidla bezpečného chování v tělocvičně, v šatnách, na
hřišti
zvládat základní pohybovou přípravu organismu před pohybovou
aktivitou podle pokynů
mít radost z přirozeného pohybu
správně reagovat na základní povely a pokyny
udržovat pořádek v tělocvičně
dbát pokynů vyučujícího a dodržovat bezpečnost
zvládat osvojované pohybové aktivity na úrovni svých pohybových
předpokladů
uplatňovat pravidla bezpečného chování při pohybových
činnostech ve známém prostředí
osvojit si zásady bezpečného pohybu a organizace v terénu

Cvičení s lanem.
Žebřiny – vystupování,
sestupování,
přelézání.Cvičení
s využitím bedny.
Pořadová cvičení.
Relaxační cvičení.
Soutěže družstev.
Běh k metě, na
povel.Překážkové
dráhy.Slalomová dráha.
Míčové hry. Chytání míče.
Zásady bezpečného
pohybu a organizace
v terénu.Turistický výlet.
Aplikované pohybové
aktivity.
Netradiční náčiní.
ZTV

ZIMNÍ SPORTY, POHYB
S HUDBOU,

o

být schopen uklidnit organismus po ukončení činnosti podle
pokynů OSV – Psychohygiena – dovednosti pro pozitivní naladění
mysli a dobrý vztah k sobě samému, dovednosti zvládání
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stresových situací (uvolnění – relaxace)
GYMNASTIKA
o osvojit si zásady bezpečného pohybu a organizace v terénu
Zimní sporty – sáňkování,
o projevovat v souladu s činností, vlastními předpoklady přiměřenou
bobování.
radost, samostatnost dle individuálních schopností
o zkoušet volnou taneční improvizaci
Drobné pohybové hry.
o mít radost z přirozeného pohybu
o chovat se ohleduplně ke spolužákům OSV – Poznávací schopnost –
Relaxační cvičení.Pohyb
vzájemné poznávání ve skupině/třídě
s hudbou, taneční chůze.
Švihadla, lana.
Lavičky – běh, chůze.
Aplikované pohybové
aktivity.
Netradiční náčiní.
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Předmět: Tělesná výchova
Ročník: 4.

Učivo
BEZPEČNOST,
HYGIENA, POŘADOVÁ
CVIČENÍ, POHYBOVÉ A
MÍČOVÉ HRY,
TURISTIKA A ATLETIKA
Seznámení s tělocvičnou,
hřištěm. Bezpečnost.
Převlékání a hygiena.
Nástup. Pořadová cvičení.

Výstupy - žák by měl
o
o
o
o
o
o
o
o

Relaxační cvičení.

o
Cvičení na stanovišti.
Míčové hry.
Slalomové dráhy.
Nadhazování, chytání
míče.Běh k
metě.Štafetové
soutěže.Pohybové hry.

o
o
o
o

dodržovat pravidla bezpečného chování při přechodu do
tělocvičny nebo na hřiště či stadion, dále v šatnách i tělocvičně
dodržovat základy hygieny (převléknout se, vyměnit si cvič. úbor,
po hodině si umýt ruce)
zvládat základní pohybovou přípravu organismu před pohybovou
aktivitou podle pokynů
snažit se pomáhat spolužákům (při nezdaru je podpořit,
neposmívat se)
být částečně samostatný (á) dle individuálních schopností
mít radost z přirozeného pohybu
udržovat pořádek v tělocvičně, nářaďovně
zvládat osvojované pohybové aktivity na úrovni svých pohybových
předpokladů
uplatňovat pravidla bezpečného chování při pohybových
činnostech ve známém prostředí
osvojit si zásady bezpečného pohybu a organizaci her v terénu
projevovat v souladu s činností, vlastními předpoklady přiměřenou
radost a samostatnost
znát základní pravidla první pomoci při drobném zranění v přírodě
dbát pokynů vyučujícího a dodržovat bezpečnost

Průpravná atletická
cvičení.
Hry v přírodě.Aplikované
pohybové aktivity.
Netradiční náčiní.
ZTV
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ZIMNÍ SPORTY, POHYB
o osvojit si zásady bezpečného pohybu a organizace v terénu
o zvládat osvojované pohybové aktivity na úrovni svých pohybových
S HUDBOU,
předpokladů
GYMNASTIKA
o chovat se ohleduplně ke spolužákům OSV – Poznávací schopnost –
vzájemné poznávání ve skupině/třídě
Sáňkování, bobování.
o uplatňovat hlavní zásady pohybové hygieny
Zimní turistika.
o dodržovat pravidla bezpečného chování
o zvládat projev přirozené radosti z pohybu OSV – Psychohygiena –
Hry v přírodě.
dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě
samému, dovednosti zvládání stresových situací (uvolnění –
Rytmizovaná chůze, běh.
relaxace)
o
být schopen uklidnit organismus po ukončení činnosti podle
Kotoul vpřed – nácvik.
pokynů
o zkoušet volnou dětskou taneční improvizaci
Cvičení s míči.
o dbát pokynů vyučujícího
Akrobacie.
Žebřiny, lavičky.
Švihadla.
Seskoky z vyšší podložky.
Vycházka do zimní
přírody.
Aplikované pohybové
aktivity.
Netradiční náčiní.
ZTV
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Předmět: Tělesná výchova
Ročník: 5.

Učivo
BEZPEČNOST,
HYGIENA, POŘADOVÁ
CVIČENÍ, POHYBOVÉ A
MÍČOVÉ HRY,
TURISTIKA A ATLETIKA
Bezpečnost, převlékání,
hygiena.
Běh na povel

Výstupy - žák by měl
o
o
o
o

reagovat na základní pokyny a signály učitele
dodržovat pravidla bezpečnosti, přivolat pomoc
reagovat na základní pokyny a gesta
dbát na dodržování hygienických návyků

o zvládat podle pokynů základní přípravu organismu před
pohybovou činností a uklidnit organismus po ukončení
činnosti
o
o
o
o

poslouchat a reagovat na smluvené pokyny a povely
vnímat hezký pohyb a reagovat na něj
znát hry se zjednodušenými pravidly a umět je využívat
využívat osvojené pohybové dovednosti při hrách dle svých
schopností

o
o

osvojit si zásady bezpečného pohybu a organizace v terénu
zvládat osvojované pohybové aktivity na úrovni svých pohybových
předpokladů

Skok z místa.
Medicimbal – posílání,
kutálení.Hod míčkem.Hod
na cíl z místa.
Překážkové
dráhy.Závodivé hry
v družstvech.
Průpravná atletická
cvičení.
Rytmická
cvičení.Gymnastická a
rytmická průprava.Kotoul
vpřed – nácvik.
Výběr sportovního náčiní.
Průpravné sportovní hry.
Základní spolupráce ve
hře.Střelba na
koš.Chytání míče
obouruč.
Aplikované pohybové
aktivity.Netradiční náčiní.
ZTV

ZIMNÍ SPORTY, POHYB
S HUDBOU,
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o chovat se ohleduplně ke spolužákům OSV – Psychohygiena –
GYMNASTIKA
dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě
Sáňkování,
samému, dovednosti zvládání stresových situací (uvolnění –
bobování.Zimní turistika.
relaxace), OSV – Poznávací schopnost – vzájemné poznávání ve
skupině/třídě
Hry v přírodě.
o uplatňovat hlavní zásady pohybové hygieny a držení těla
o dodržovat pravidla bezpečného chování
Zdokonalování
o znát názvy nářadí
pohybového projevu.
o podle svých možností zvládat jednotlivé cviky
Taneční
improvizace.Cvičení podle
hudby a s hudbou.
Aplikované pohybové
aktivity.
Netradiční náčiní.
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ŠVP: „Pod jednou střechou II“
Dle RVP ZŠS

Předmět: Tělesná výchova
Ročník: 6.

Učivo
BEZPEČNOST, HYGIENA,
POŘADOVÁ CVIČENÍ,
POHYBOVÉ A MÍČOVÉ
HRY, TURISTIKA A
ATLETIKA
Bezpečnost, převlékání,
hygiena.
Medicimbal – posílání,
kutálení.
Skok z místa.
Překážkové dráhy –
švédská bedna.Závodivé
hry v družstvech.

Výstupy - žák by měl
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

reagovat na základní pokyny a signály učitele
dodržovat pravidla bezpečnosti, přivolat pomoc
reagovat na základní pokyny a gesta
dbát na dodržování hygienických návyků
zvládat podle pokynů základní přípravu organismu před
pohybovou činností a uklidnění organismu po ukončení činnosti
být samostatný dle svých schopností
snažit se pomáhat spolužákům OSV – Poznávací schopnost –
vzájemné poznávání ve skupině/třídě
rozvíjet základní pohybové dovednosti dle svých možností a
schopností
uplatňovat zásady fair play jednání při hře
poslouchat a reagovat na smluvené pokyny a povely
znát hry se zjednodušenými pravidly a umět je využívat
uplatňovat zásady sportovního chování a jednání vůči
spolužákům
využívat osvojené pohybové dovednosti při hrách dle svých
schopností

Běh na povel.
Skok z místa, daleký.
Hod míčkem.Hod na cíl z
místa.Střelba na
koš.Chytání míče obouruč.
Průpravná atletická
cvičení.Štafetové soutěže.
Cvičení na stanovišti.
Hry v přírodě.
Rytmická cvičení.
Průpravné sportovní
hry.Základní spolupráce ve
hře.
Aplikované pohybové
aktivity.Netradiční náčiní.
ZTV

ZIMNÍ SPORTY, POHYB S
HUDBOU, GYMNASTIKA

o
o

osvojit si zásady bezpečného pohybu a organizace v terénu
zvládat osvojované pohybové aktivity na úrovni svých
pohybových předpokladů
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ŠVP: „Pod jednou střechou II“
Dle RVP ZŠS
Sáňkování, bobování.Zimní
o chovat se ohleduplně ke spolužákům, jednat v duchu fair play
turistika.
OSV – Psychohygiena – dovednosti pro pozitivní naladění mysli a
dobrý vztah k sobě samému, dovednosti zvládání stresových
Hry v přírodě.
situací (uvolnění – relaxace)
o uplatňovat hlavní zásady pohybové hygieny a držení těla
Zdokonalování
o dodržovat pravidla bezpečného chování
pohybového projevu.
o znát názvy nářadí
o podle svých možností zvládat jednotlivé cviky
Taneční improvizace.
o vnímat hezký pohyb a reagovat na něj
Gymnastická a rytmická
průprava.Akrobacie.Kotoul
vpřed, kotoul vzad –
nácvik.
Lavičky – chůze, obraty,
skoky, plížení.
Cvičení podle hudby a
s hudbou.
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ŠVP: „Pod jednou střechou II“
Dle RVP ZŠS

Předmět: Tělesná výchova
Ročník: 7.

Učivo
ATLETIKA, POŘADOVÁ
CVIČENÍ, SPORTOVNÍ
HRY, TURISTIKA
Závodivé hry v družstvech.
Štafetové běhy.
Běh hladký, rychlostní
Strečink, relaxace.
Běžecká abeceda.
Skok daleký, s rozběhem.
Hod na cíl z místa a
rozběhu.
Správná povelová
technika.
Obraty na místě.
Výběr sportovního náčiní.
Průpravné hry a cvičení
s míčem.Chytání míče
jednoruč a bouruč. Vedení
míče driblingem. Střelba
na koš.Základní
spolupráce ve
hře.Základní herní
kombinace (fotbal,
košíková).

Výstupy - žák by měl
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

zvládat základní přípravu organismu před pohybovými činnostmi i
uklidnění organismu po ukončení pohybové činnosti OSV –
Psychohygiena – dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý
vztah k sobě samému, dovednosti zvládání stresových situací
(uvolnění – relaxace)
reagovat na základní pokyny a signály učitele
dodržovat pravidla bezpečnosti při atletických disciplínách
poslouchat a reagovat na smluvené pokyny
řadit se do určených útvarů
zvládnout rozcvičení před atletickými disciplínami podle pokynů
zvládat upravit doskočiště
reagovat na smluvené pokyny a gesta
dodržovat bezpečnost při hodu i při odchodu z místa hodu
dbát na dodržování hygienických návyků
dokázat přivolat pomoc
znát základní pohybové hry
uvědomovat si nebezpečí při hrách, předchází úrazům
uvědomovat si roli hráče a rozhodčího v družstvu
uplatňovat zásady fair play jednání při hře
spolupracovat v družstvu OSV – Poznávací schopnost – vzájemné
poznávání ve skupině/třídě
zvládat základy střelby na koš v klidu
kontrolovat pohyb míče
uplatňovat vhodné a bezpečné chování i v méně známém
prostředí sportovišť, přírody, silničního provozu
předvídat možná nebezpečí úrazu a přizpůsobit jim svou činnost

Pěší turistika a
tábornictví.Hry v přírodě.
Aplikované pohybové
aktivity.Netradiční náčiní.
ZTV

ZIMNÍ SPORTY,
SPORTOVNÍ A

o
o

umět se pohybovat bezpečně v zimní krajině
zvládat osvojované pohybové aktivity na úrovni svých
pohybových předpokladů
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Dle RVP ZŠS
RYTMICKÁ
o chovat se ohleduplně ke spolužákům, jednat v duchu fair-play
OSV – Psychohygiena – dovednosti pro pozitivní naladění mysli a
GYMNASTIKA, TANEC
dobrý vztah k sobě samému, dovednosti zvládání stresových
Sáňkování,
situací (uvolnění – relaxace)
o uplatňovat hlavní zásady pohybové hygieny a držení těla
bobování.Zimní turistika.
o dodržovat pravidla bezpečného chování
Hry v přírodě.
o znát názvy základních cvičebních poloh
o znát názvy nářadí
Zdokonalování estetického
o podle svých možností zvládat jednotlivé cviky
pohybového
o dodržovat svoji bezpečnost
projevu.Rytmická
o umět přivolat pomoc
cvičení.Disko a country
o odmítat drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se zdravím a
tance.Cvičení podle hudby
sportem
a s hudbou.Nácvik
o zvládat přípravu organismu před pohybovou aktivitou a uklidnění
jednoduchého
po skončení činnosti
tance.Pohybová
o reagovat na pokyny k vlastním chybám
improvizace na hudební
o vyjádřit pohybem rytmický a melodický doprovod
motiv.
Gymnastická a rytmická
průprava.Akrobacie.Kruhy
– houpání s obměnami,
zavěšení, seskoky, svisy,
houpání.Lavičky – chůze,
obraty, plížení, náskoky,
seskoky.Kotoul vpřed a
vzad.Váha.
Poučení o poskytování
první pomoci, odsunu
raněného, praktické
ukázky.
Aplikované pohybové
aktivity.Netradiční náčiní..
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ŠVP: „Pod jednou střechou II“
Dle RVP ZŠS

Předmět: Tělesná výchova
Ročník: 8.
Učivo
ATLETIKA, POŘADOVÁ
CVIČENÍ, SPORTOVNÍ
HRY Běh hladký,

Výstupy - žák by měl
o
o

rychlostní.
Závodivé hry
v družstvech.
Prokládané
rovinky.Štafetové běhy.
Strečink,
relaxace.Běžecká
abeceda.Skok
daleký.Skok s rozběhem,
na výkon.

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Hod míčkem.
Obraty na místě.
Výběr sportovního náčiní.
Průpravné hry a cvičení
s míčem.Průpravná
cvičení a hry
s míčem.Chytání míče
jednoruč a
obouruč.Vedení míče
driblingem.

o
o
o
o
o

zvládnout rozcvičení před atletickými disciplínami podle pokynů
zvládat základní přípravu organismu před pohybovými činnostmi i
uklidnění organismu po ukončení pohybové činnosti OSV –
Psychohygiena – dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý
vztah k sobě samému, dovednosti zvládání stresových situací
(uvolnění – relaxace)
reagovat na základní pokyny a signály učitele
dodržovat pravidla bezpečnosti při atletických disciplinách
zvládat upravit doskočiště
reagovat na smluvené pokyny a gesta
dodržovat bezpečnost při hodu i při odchodu z místa hodu
dbát na dodržování hygienických návyků
dokázat přivolat pomoc
znát základní pohybové hry
uvědomovat si nebezpečí při hrách, předchází úrazům
uvědomovat si roli hráče a rozhodčího v družstvu
uplatňovat zásady fair play jednání při hře OSV – Psychohygiena –
dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě
samému, dovednosti zvládání stresových situací (uvolnění –
relaxace)
spolupracovat v družstvu OSV – Poznávací schopnost – vzájemné
poznávání ve skupině/třídě
zvládat základy střelby na koš v klidu
kontrolovat pohyb míče
uplatňovat vhodné a bezpečné chování i v méně známém
prostředí sportovišť, přírody, silničního provozu
předvídat možná nebezpečí úrazu a přizpůsobit jim svou činnost

Utkání dle
zjednodušených
pravidel.Základní herní
kombinace (fotbal,
košíková).
Doplňkově florbal, ringo.
Střelba na koš z místa a
v pohybu.
Pěší turistika a
tábornictví.
Hry v přírodě Aplikované
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ŠVP: „Pod jednou střechou II“
Dle RVP ZŠS
pohybové aktivity.
Netradiční náčiní.
ZTV

ZIMNÍ SPORTY,
SPORTOVNÍ A
RYTMICKÁ
GYMNASTIKA, TANEC,
TURISTIKA
Sáňkování, bobování.
Zimní turistika.
Hry v přírodě.
Zdokonalování
estetického pohybového
projevu.Nácvik
jednoduchého tance dle
výběru.Cvičení podle
hudby a
s hudbou.Rytmická
cvičení.Disko a country
tance.Pohybová
improvizace na hudební
motiv.

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

umět se pohybovat bezpečně v zimní krajině
zvládat osvojované pohybové aktivity na úrovni svých pohybových
předpokladů
chovat se ohleduplně ke spolužákům, jedná v duchu fair-play
uplatňovat hlavní zásady pohybové hygieny a držení těla
dodržovat pravidla bezpečného chování
znát názvy základních cvičebních poloh
znát názvy nářadí
podle svých možností zvládat jednotlivé cviky
dodržovat svoji bezpečnost
umět přivolat pomoc
odmítat drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se zdravím a
sportem
zvládat přípravu organismu před pohybovou aktivitou a uklidnění
po skončení činnosti
poslouchat a reagovat na smluvené pokyny
řadit se do určených útvarů
reagovat na pokyny k vlastním chybám
vyjádřit pohybem rytmický a melodický doprovod

Gymnastická a rytmická
průprava.Kotoul vpřed a
vzad.Lavičky – chůze,
obraty, plížení, náskoky,
seskoky.Váha.
Poučení o poskytování
první pomoci, odsunu
raněného, praktické
ukázky.
Aplikované pohybové
aktivity.Netradiční náčiní.

155

PROINTEPO – Střední škola, Základní škola a Mateřská škola s.r.o.
ŠVP: „Pod jednou střechou II“
Dle RVP ZŠS

Předmět: Tělesná výchova
Ročník: 9.

Učivo
ATLETIKA, POŘADOVÁ
CVIČENÍ, SPORTOVNÍ
HRY Běh hladký,

Výstupy - žák by měl
o

rychlostní.

Skok daleký.Skok
s rozběhem, na výkon.

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Hod míčkem.

o

Závodivé hry
v družstvech.
Prokládané rovinky.
Štafetové běhy.
Strečink, relaxace.
Běžecká abeceda.

Obraty na místě.
Výběr sportovního náčiní.
Průpravné hry a cvičení
s míčem.Chytání míče
jednoruč a
obouruč.Vedení míče
driblingem.Utkání dle
zjednodušených pravidel.
Základní herní kombinace
(fotbal, košíková).

zvládat základní přípravu organismu před pohybovými činnostmi i
uklidnění organismu po ukončení pohybové činnosti OSV –
Psychohygiena – dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý
vztah k sobě samému, dovednosti zvládání stresových situací
(uvolnění – relaxace)
reagovat na základní pokyny a signály učitele
dodržovat pravidla bezpečnosti při atletických disciplinách
zvládat upravit doskočiště
zhodnotit svůj výkon a reagovat na pokyny učitele
reagovat na smluvené pokyny a gesta
dodržovat bezpečnost při hodu i při odchodu z místa hodu
dbát na dodržování hygienických návyků
zvládat rozcvičení před atletickými disciplínami podle pokynů
znát a uvědomovat si roli hráče, rozhodčího a diváka
zvládat základy střelby na koš v klidu a pohybu
kontrolovat pohyb míče
propojovat herní činnosti jednotlivce (základy obranných a
útočných činností)
naplňovat ve školních podmínkách základní olympijské myšlenky –
čestné soupeření, pomoc handicapovaným, respekt k opačnému
pohlaví, ochranu přírody při sportu

o

spolupracovat v družstvu OSV – Poznávací schopnost – vzájemné
poznávání ve skupině/třídě

o
o
o
o
o

sledovat určené prvky, pohybové činnosti a výkony
znát základní pohybové hry (obrana, útok)
uvědomovat si nebezpečí, při hrách, předcházet úrazům
uplatňovat zásady fair play jednání při hře
odmítat drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se zdravím a
sportem (doping)

Doplňkově florbal, ringo.
Pěší turistika a
tábornictví.
Hry v přírodě Aplikované
pohybové aktivity.
Netradiční náčiní.
ZTV
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ŠVP: „Pod jednou střechou II“
Dle RVP ZŠS
ZIMNÍ SPORTY, POHYB
o poslouchat a reagovat na smluvené pokyny
o řadit se do určených útvarů
S HUDBOU,
o zvládat bezpečný pohyb na bruslích po ledové ploše
GYMNASTIKA
o umět se pohybovat bezpečně v zimní krajině
o zvládat osvojované pohybové aktivity na úrovni svých pohybových
Sáňkování,
předpokladů
bobování.Zimní
o
chovat se ohleduplně ke spolužákům, jednat v duchu fair-play
turistika.Hry v přírodě.
o uplatňovat hlavní zásady pohybové hygieny a držení těla
o dodržovat pravidla bezpečného chování
Zdokonalování
o znát názvy základních cvičebních poloh
estetického pohybového
o znát názvy nářadí
projevu.
o podle svých možností zvládat jednotlivé cviky
Nácvik jednoduchého
o znát základní zásady poskytování první pomoci a přivolat pomoc
tance dle výběru.Cvičení
dle svých schopností
podle hudby a
o snažit se o co nejsprávnější provedení pohybové činnosti
o jednoduše zhodnotit kvalitu vlastní činnosti a reagovat na pokyny
s hudbou.Rytmická
k vlastním chybám
cvičení.Disko a country
o
vyjádřit pohybem rytmický a melodický doprovod
tance.Pohybová
o zvládat disko a country tance
improvizace na hudební
motiv.
Gymnastická a rytmická
průprava.Kotoul vpřed a
vzad.Lavičky – chůze,
obraty, plížení, náskoky,
seskoky.Váha.
Poučení o poskytování
první pomoci, odsunu
raněného, praktické
ukázky.
Aplikované pohybové
aktivity.Netradiční náčiní.
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ŠVP: „Pod jednou střechou II“
Dle RVP ZŠS

Předmět: Tělesná výchova
Ročník: 10.

Učivo
ATLETIKA, POŘADOVÁ
CVIČENÍ, SPORTOVNÍ
HRY Běh hladký,

Výstupy - žák by měl
o

o
o

zvládat základní přípravu organismu před pohybovými činnostmi i
uklidnění organismu po ukončení pohybové činnosti OSV –
Psychohygiena – dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý
vztah k sobě samému, dovednosti zvládání stresových situací
(uvolnění – relaxace)
poslouchat a reagovat na smluvené pokyny
řadit se do určených útvarů
zvládat rozcvičení před atletickými disciplínami podle pokynů
dodržovat pravidla bezpečnosti při atletických disciplinách
zvládat upravit doskočiště
zhodnotit svůj výkon a reagovat na pokyny učitele
reagovat na smluvené pokyny a gesta
dodržovat bezpečnost při hodu i při odchodu z místa hodu
dbát na dodržování hygienických návyků
znát základní pohybové hry (obrana, útok)
uvědomovat si nebezpečí, při hrách předcházet úrazům
uvědomovat si roli hráče, rozhodčího a diváka
uplatňovat zásady fair play jednání při hře
odmítat drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se zdravím a
sportem (doping)
znát roli hráče, rozhodčího a diváka
zvládat základy střelby na koš v klidu a pohybu
kontrolovat pohyb míče
propojovat herní činnosti jednotlivce (základy obranných a
útočných činností)
naplňovat ve školních podmínkách základní olympijské myšlenky –
čestné soupeření, pomoc handicapovaným, respekt k opačnému
pohlaví, ochranu přírody při sportu
spolupracovat v družstvu
sledovat určené prvky, pohybové činnosti a výkony

o
o

umět se pohybovat bezpečně v zimní krajině
zvládat osvojované pohybové aktivity na úrovni svých pohybových

rychlostní.
Závodivé hry
v družstvech.
Prokládané rovinky.
Štafetové běhy.
Strečink, relaxace.
Běžecká abeceda.Skok
daleký.Skok s rozběhem,
na výkon.
Hod míčkem.

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Obraty na místě.
Výběr sportovního náčiní.
Průpravné hry a cvičení
s míčem.Chytání míče
jednoruč a
obouruč.Vedení míče
driblingem.
Utkání dle
zjednodušených
pravidel.Základní herní
kombinace (fotbal,
košíková).Doplňkově
florbal, ringo.

o
o
o
o
o

Pěší turistika a
tábornictví.Hry v přírodě
Aplikované pohybové
aktivity.Netradiční náčiní.
ZTV

ZIMNÍ SPORTY, POHYB
S HUDBOU,
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předpokladů

Sáňkování,
bobování.Zimní turistika.

o

chovat se ohleduplně ke spolužákům, jednat v duchu fair-play OSV
– Poznávací schopnost – vzájemné poznávání ve skupině/třídě

Hry v přírodě.

o
o
o
o
o

uplatňovat hlavní zásady pohybové hygieny a držení těla
dodržovat pravidla bezpečného chování
znát názvy základních cvičebních poloh
znát názvy nářadí
jednoduše zhodnotit kvalitu vlastní činnosti a reagovat na pokyny
k vlastním chybám
vyjádřit pohybem rytmický a melodický doprovod
zvládat disko a country tance
vnímat hezký pohyb a reaguje na něj
podle svých možností zvládat jednotlivé cviky
znát základní zásady poskytování první pomoci a přivolat pomoc
dle svých schopností
snažit se o co nejsprávnější provedení pohybové činnosti

Zdokonalování
estetického pohybového
projevu.Nácvik
jednoduchého tance dle
výběru.Cvičení podle
hudby a
s hudbou.Rytmická
cvičení.Disko a country
tance.Pohybová
improvizace na hudební
motiv.

o
o
o
o
o
o

Gymnastická a rytmická
průprava.Kotoul vpřed a
vzad.Lavičky – chůze,
obraty, plížení, náskoky,
seskoky.Váha.
Poučení o poskytování
první pomoci, odsunu
raněného, praktické
ukázky.
Aplikované pohybové
aktivity.
Netradiční náčiní.
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Zdravotní tělesná výchova

Zdravotní tělesná výchova je realizována jako adekvátní náhrada Tělesné výchovy u žáků
s trvale nebo přechodně změněným zdravotním stavem, zařazení je prováděno na základě
doporučení lékaře. V PROINTEPO – SŠ, ZŠ a MŠ s.r.o. spolupracujeme s rehabilitačním
lékařem MUDr. Popperem, s neurologem MUDr. Hojdíkovou a využíváme i služeb lékařů
žáků. Zdravotní tělesná výchova probíhá formou fyzioterapie, případně v odůvodněných
případech i ergoterapie. Rozsah a obsah fyzioterapie je doporučován lékařem. Vzhledem
k specifikům jednotlivých druhů postižení je vzdělávací obsah předmětu naplňován dle
schopností jednotlivých žáků, blíže je specifikován v Individuálních vzdělávacích plánech.
5.6.3.1 Metody a formy práce
Metody a formy práce jsou voleny vždy na základě doporučení příslušného lékaře a
v rozsahu uvedeném v doporučení. Využívány jsou vhodné fyzioterapeutické, relaxační a
kompenzační pomůcky. Probíhá spolupráce v rámci celého multioborového týmu.
5.6.3.2 Výchovné a vzdělávací strategie
Kompetence k učení:
o vést žáky k pozitivnímu postoji k TV aktivitám a k jejich smysluplnosti
o reagovat na hodnocení ze strany druhých, přijímat radu i oprávněnou kritiku
o hrát hru v duchu fair play
Kompetence k řešení problémů:
o rozpoznat problémy a hledat způsob jejich řešení řešit běžné životní situace a
překážky, překonávat je přiměřeně ke svým možnostem, případně za pomoci druhé
osoby
o přijímat důsledky svých rozhodnutí
o dokázat přivolat pomoc v případě ohrožení vlastní nebo jiné osoby
Kompetence komunikativní:
o rozvinout své komunikační dovednosti
o naslouchat druhým, rozumět obsahu sdělení a adekvátně na ně reagovat
o vyjadřovat své názory a postoje a vhodnou formou se snažit obhájit svůj názor
o využívat pro komunikaci běžné informační a komunikační prostředky
Kompetence sociální a personální:
o orientovat se v základních mravních hodnotách a uplatňovat základní pravidla
společenského chování
o uvědomovat si nebezpečí možného psychického i fyzického zneužití vlastní osoby
o jednat zodpovědně vůči vlastní osobě i druhým
o respektovat práva a povinnosti svá i ostatních, přispívat k vytváření vstřícných
mezilidských vztahů
o dokázat se přiměřeně chovat v krizových situacích i v situacích ohrožujících život
podle pokynů kompetentních osob a uplatňovat osvojené dovednosti a postupy
Kompetence občanské:
o respektovat základní práva a povinnosti občanů, společenské normy a pravidla soužití
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o zdůvodnit význam zdravého životního stylu, chránit své zdraví i zdraví druhých lidí
o podílet se na ochraně životního prostředí a jednat v souladu se strategií udržitelného
rozvoje
o respektovat a chránit naše tradice a kulturní i historické dědictví
o rozpoznat nevhodné a rizikové chování, uvědomovat si jeho možné důsledky
o vést žáky k uvědomění si svých práv a povinností
o učit žáky k respektování sportovních tradic a úctě k nim
Kompetence pracovní:
o dodržovat stanovená pravidla
o mít osvojeny základní pracovní dovednosti, návyky a postupy pro každodenní běžné
pracovní činnosti
o chápat význam práce a možnost vlastního zapojení do pracovního procesu
o vést žáky k bezpečnosti při pohybových aktivitách a k bezpečné manipulaci s
nářadím a náčiním
o plnit stanovené povinnosti, být schopen spolupráce, respektovat práci svou i druhých
o znát možnosti využívání poradenských a zprostředkovatelských služeb
o řídit se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci i hygieny práce
5.6.3.3 Rozpis výsledků vzdělávání a obsahu učiva předmětu Zdravotní tělesná výchova
Obsah je určován indikací lékaře a respektuje cíle Zdravotní tělesné výchovy, kterými jsou
zmírnění nebo odstranění zdravotního oslabení žáka.
Žák by měl:
o uplatňovat správné způsoby držení těla v různých polohách
o zaujímat správné základní cvičební polohy
o zvládat jednoduchá speciální cvičení
o zvládat základní techniku speciálního cvičení podle pokynů
Rozpis je ilustrativní, probíhající fyzioterapie a ergoterapie se vždy řídí aktuálními potřebami
žáků, které jsou vyspecifikovány doporučením lékaře.
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Předmět: Zdravotní tělesná výchova
Časová dotace: 3 hodiny týdně
Učivo
Dechová cvičení (nácvik dýchání nosem,
pravidelné dýchání, správné držení těla
při dýchání)
Rozvíjení jemné motoriky (uvolňování
končetin metodou hlazení, procvičování
ramenního a loketního kloubu, zápěstí,
záprstí pomocí uvolňovacích cvičení,
rozvíjení cíleného pohybu rukou a
prstů, nácvik úchopu do celé ruky, do
špetky, do dvou prstů, odstraňování
mimovolních pohybů koncentrací
pozornosti, koordinace pohybů,
rovnovážná cvičení, manipulace
s předměty – přebírání, vkládání,
navlékání, trhání, práce se stavebnicí,
práce s modelovacími hmotami)
Cviky na rozvoj hybnosti (ležení a
otáčení se na podložce, polohování s
oporou, zvedání hlavy
s výdrží, otáčení hlavy, přetáčení trupu,
uvolňování končetin, lezení a plazení
daným směrem,
volně v prostoru, mezi překážkami,
změny poloh, procvičování správného
sezení na židli, nácvik
vertikalizace a samostatného stoje,
chůze ze ruku, s oporou, nácvik
samostatných kroků, chůze po
schodech a ze schodů s vedením za obě
ruce)
Pohybové hry a cvičení (motivační a
napodobovací hry, pohybová cvičení
s využitím tradičního i netradičního
náčiní)

Výstupy - žák by měl

o nacvičovat podle pokynu přípravu na
pohybovou činnost
o seznamovat se se správným dýcháním a
držením těla při dýchání
o seznamovat se se správnými základními
cvičebními polohami
o nacvičovat hybnost a jemnou motoriku
o seznamovat se s relaxační hudbou a cvičením
o procvičovat podle pokynu přípravu na
pohybovou činnost
o nacvičovat správné dýchání a držení těla při
dýchání
o nacvičovat správné základní cvičební polohy
o procvičovat hybnost a jemnou motoriku
o učit se vnímat relaxační hudbu a nacvičovat
relaxační cvičení
o upevňovat podle pokynu přípravu na
pohybovou činnost
o procvičovat správné dýchání a držení těla při
dýchání
o procvičovat správné základní cvičební polohy
o upevňovat cvičení na rozvoj hybnosti a jemné
motoriky
o procvičovat vnímání relaxační hudby a
procvičovat relaxační cvičení
o cvičit s dopomocí
o zvládat podle pokynu přípravu na pohybovou
činnost
o upevňovat správné dýchání a držení těla při
dýchání
o upevňovat správné základní cvičební polohy
o seznamovat se s jednoduchými speciálními
cviky
o snažit se provádět cvičení na rozvoj hybnosti a
jemné motoriky
o upevňovat relaxační cvičení
o nacvičovat samostatný pohyb
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Hudebně pohybová cvičení (pohybové
o zaujímat správné základní cvičební polohy
hry s říkadly a dětskými popěvky, pohyb
o snažit se správně provádět dechová cvičení a
držení těla při dýchání
podle rytmických doprovodů)
Uvolňování a relaxační cvičení, relaxace
Cvičení s rehabilitačními pomůckami
(míči, polohovacími pomůckami

o provádět cvičení na rozvoj hybnosti a jemné
motoriky
o snažit se správně provádět relaxační cvičení
o nacvičovat jednoduchá speciální cvičení
o procvičovat samostatný pohyb
o provádět dechová cvičení a držet správně tělo
při dýchání
o uplatňovat cvičení na rozvoj hybnosti a jemné
motoriky
o provádět relaxační cvičení
o procvičovat jednoduchá speciální cvičení
o podle možností se snažit o samostatný pohyb
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5.7 Člověk a svět práce
Vzdělávací oblast Člověk a svět práce je jednou ze stěžejních vzdělávacích oblastí ve
vzdělávání žáků s mentálním postižením. Zahrnuje široké spektrum pracovních činností,
které vedou žáky k získání souboru vědomostí, základních pracovních dovedností a návyků v
různých oblastech lidské činnosti. Cíleně se zaměřuje a systematicky ovlivňuje rozvíjení
motorických schopností, manuálních dovedností a návyků žáků, a tím přispívá k jejich co
nejsamostatnějšímu zapojení do každodenního života a umožňuje jim přípravu na
vykonávání jednoduchých pracovních činností. Vzdělávací oblast je realizována v průběhu
celého základního vzdělávání od prvního do desátého ročníku v předmětu Pracovní výchova.
5.7.1

Pracovní výchova

Žáci se učí pracovat samostatně i v týmu a vážit si práce své i druhých. Žáci se seznamují s
různými pracovními technikami a materiály formou hravé činnosti a experimentování. Učitel
svými formami výuky a obsahem učiva umožňuje žákům získat soubor vědomostí, pracovních
dovedností a návyků potřebných v běžném životě a k formulování jejich osobnosti,
motorických i tvořivých schopností a dovedností. Učí se práci správně organizovat, udržovat
pořádek na pracovišti, dbát bezpečnostních a hygienických pravidel, osvojují si důležité
pracovní i kulturní s přihlédnutím k jejich individuálním schopnostem a možnostem. V 9. a
v 10. ročníku se žáci v rámci tohoto předmětu seznámí s předprofesní přípravou. Díky
exkurzím se seznámí s některými typy pracovišť a taktéž se dozví o možnostech dalšího
vzdělávání.
Obsah tématických oblastí je rozdělen na tématické okruhy:
o Sebeobsluha
o Práce s drobným materiálem
o Pěstitelské práce
o Práce v domácnosti
o Práce s technickými materiály (zařazeny pouze na druhém stupni)
Vzdělávání v této vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím,
že vede žáka k:
o zvládnutí úkonů související se sebeobsluhou
o rozvoji motoriky, získání základních manuálních zručností a vytváření pracovních
dovedností a návyků
o překonávání obtíží a dokončování pracovních úkolů
o práci v kolektivu a odpovědnosti za své i společné výsledky práce
o osvojení dovedností k praktickému užívání a zacházení s předměty denní potřeby,
vhodně zvolenými nástroji, pomůckami a drobným nářadím
o porozumění pracovních činností, které napomáhají k využití volného času
o dodržování hygienických a bezpečnostních pravidel při práci
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5.7.1.1 Metody a formy práce

Výuka probíhá ve třídách, v ostatních prostorách školy i mimo školu. V hodinách je využíváno
názorných pomůcek. Žáci pracují kolektivně, ve skupinkách či individuálně. Jsou vedeny
k teamové spolupráci v rámci třídy i celé školy. Žáci pracují dle svých schopností, popř. dle
svých individuálních vzdělávacích plánů a dle potřeb pracují s dopomocí asistenta.
5.7.1.2 Výchovné a vzdělávací strategie
Jako pedagogičtí pracovníci:
Kompetence k učení:
o nabízíme žákům řadu pracovních činností, které mohou uplatnit v praktických
situacích
o učitel podporuje samostatnost a tvořivost žáků.
o učitele k hodnocení užívá převážně prvky pozitivní motivace a povzbuzení.
o ve vyučování jsou užity metody sebehodnocení žáků.
o učitel posiluje u žáků sebevědomí a radost z úspěchu.
Kompetence k řešení problémů:
o předkládáme žákům dostatek námětů k překonávání problémů souvisejících
s pracovními činnostmi
o vedeme žáky k využívání vlastních zkušeností při řešení problémů praktického života
o předkládáme žákům různé možnosti a postupy práce, odborníky na které se mohou
v případě nesnází obrátit
Kompetence komunikativní:
o vedeme žáky k plnění pracovních činností podle slovního návodu
o nabízíme žákům možnosti a prostor k prezentaci svých pracovních výrobků a výsledků
o učitel v každém případě bere ohledy na emoce žáka a snaží se nalézt jejich příčinu
o učitel usměrňuje neadekvátní vyjadřování prožitků a nálad
o učitel vede žáky k tomu, aby uměly požádat o pomoc
Kompetence sociální a personální:
o vedeme žáky ke skupinové spolupráci při pracovní výchově
o nabízíme dostatek exkurzí a návštěv v podnicích, které souvisí s pracovní výchovou
o seznamujeme žáky s riziky, která mohou nastat při pracovních činnostech a jejich
efektivní a rychlé odstranění či ošetření
Kompetence občanské:
o vedeme žáky k získávání základních pracovních dovedností a návyků
o učitel vhodnými činnostmi motivuje žáky ke smysluplnému trávení volného času
Kompetence pracovní:
o vedeme žáky k samostatnosti a soběstačnosti
o předkládáme žákům různé pracovní dovednosti, postupy a operace při plnění
pracovních činností
o klademe důraz na trpělivost při pracovní výchově
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o seznamujeme žáky se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
o vytváříme pracovní činnosti, při kterých žáci využívají spolupráce se svými spolužáky
o učitel vytváří jednoduché obrázkové návody postupu činnosti (fotografie, piktogramy,
komunikační systém VOKS)
5.7.1.3 Mezipředmětové vztahy
Pracovní činnosti prolínají do všech vzdělávacích oblastí, vedeme žáky k samostatné tvorbě,
k uplatňování získaných návyků a dovedností i při jiných projektech mimo předmět Pracovní
výchova.
5.7.1.4 Rozpis výsledků vzdělávání a obsahu učiva předmětu Pracovní výchova
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Předmět: Pracovní výchova
Ročník: 1.
Učivo

Výstupy – žák by měl:

Sebeobsluha
Mytí rukou po pracovní činnosti.
Svlékání a oblékání oděvu.

o
o

Obouvání.

Práce s drobným materiálem

udržovat základní hygienické návyky – OSV – Spolupráce a
soutěživost – rozvoj sociálních dovedností pro spolupráci
pod dohledem se převléknout, obout boty OSV – Seberegulace
a sebeorganizace – organizace vlastního času

o

seznamovat se s různými druhy materiálů

o

poznávat vlastnosti papíru

o

poznávat přírodní a jiný drobný materiál – EVO – Vztah člověka
k prostředí – přírodní zdroje, příroda a zdraví

o

poznávat druhy a vlastnosti stavebnic

o

sledovat přírodu v jednotlivých ročních obdobích – EVO –
Lidské aktivity a problémy životního prostředí – ekologické
zemědělství, doprava a životní prostředí, změny v krajině

Seznamování se s pracovními
pomůckami a nástroji, s různým
druhem drobného materiálu.

Práce s papírem.
Trhání, mačkání, skládání,
nalepování – omalovánky, koláže,
skládanky, přáníčka.

Práce s přírodninami.
Sběr, třídění, nalepování
přírodního materiálu – otisky,
koláže.

Práce s modelovací hmotou.
Hnětení, mačkání, válení,
slepování, vykrajování.

Práce s jiným drobným
materiálem.
Práce s textilem, kartónem,
drátem, …

Práce montážní a demontážní
Práce se stavebnicí.
Spojování, rozkládání a
sestavování.

Pěstitelské práce
Vycházka v okolí školy.
Pozorování přírody v jednotlivých
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ročních obdobích.

Práce v domácnosti

o

umět si připravit místo ke stolování – OSV – Seberegulace a
sebeorganizace – organizace vlastního času

Příprava místa ke stolování –
svačina – prostírání, oběd –
příbor.
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Předmět: Pracovní výchova
Ročník: 2.
Učivo
Sebeobsluha
Základní hygienické návyky,
osobní hygiena.
Utírání stolu a úklid pomůcek po
pracovní činnosti.

Výstupy – žák by měl:
o
o
o
o

zvládat základní hygienické návyky a sebeobslužné činnosti
zvládat oblékání a svlékání oděvu, obouvání
pod dohledem skládat a ukládat své oblečení OSV –
Seberegulace a sebeorganizace – organizace vlastního času
udržovat pořádek ve svých věcech i ve svém okolí OSV –
Spolupráce a soutěživost – rozvoj sociálních dovedností pro
spolupráci

Udržování pořádku ve svých
věcech i ve svém okolí.

Práce s drobným materiálem

o

Seznamování se s pracovními
pomůckami a nástroji, jejich
funkcí a využitím.

o
o

Jednoduché pracovní operace a
postupy.
Práce podle slovního návodu.

zvládat základní manuální dovednosti při práci s jednoduchými
materiály a pomůckami
pracovat podle slovního návodu
jednoduchými postupy vytvářet různé předměty z tradičních i
netradičních materiálů EVO – Lidské aktivity a problémy
životního prostředí – odpady a hospodaření s odpady – využití
odpadů pro vyrábění

o

třídit různé druhy drobného materiálu

o

poznávat vlastnosti papíru a jeho zpracování (nacvičovat
stříhání)

o

poznávat, rozlišovat a třídit přírodní a jiný drobný materiál EVO
– Vztah člověka k prostředí – přírodní zdroje, příroda a zdraví

o

poznávat druhy a vlastnosti stavebnic

Práce s papírem.
Trhání, mačkání, skládání,
nalepování, stříhání – koláže,
skládanky, přáníčka.

Práce s přírodninami.
Sběr, třídění, nalepování
přírodního materiálu – otisky,
koláže.

Práce s modelovací hmotou.
Hnětení, mačkání, válení,
slepování, vykrajování,
modelování kuličky a válečku.

Práce s jiným drobným
materiálem.
Práce s textilem, kartónem,
drátem, …

Práce montážní a demontážní
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Práce se stavebnicí.
Spojování, rozkládání a
sestavování.

Pěstitelské práce

o

zkoušet pečovat o nenáročné rostliny v bytě i na zahradě

o

získat informace o základním vybavení kuchyně

Zalévání květin

Práce v domácnosti
Poznávání kuchyňských potřeb a
jejich uložení
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Předmět: Pracovní výchova
Ročník: 3.
Učivo
Sebeobsluha
Základní hygienické návyky,
osobní hygiena.
Utírání stolu a úklid pomůcek po
pracovní činnosti.

Výstupy – žák by měl:
o

o
o
o

zvládnout základní hygienické návyky a sebeobslužné činnosti
OSV – Spolupráce a soutěživost – rozvoj sociálních dovedností
pro spolupráci
zvládnout oblékání a svlékání oděvu, obouvání
pod dohledem skládat a ukládat své oblečení
udržovat pořádek ve svých věcech i ve svém okolí OSV –
Seberegulace a sebeorganizace – organizace vlastního času

Udržování pořádku ve svých
věcech i ve svém okolí.

Práce s drobným materiálem

o

Seznamování se s pracovními
pomůckami a nástroji, jejich
funkcí a využitím.

o
o

seznámit se s pracovními pomůckami a nástroji, jejich funkcí a
využitím
zvládat jednoduché pracovní operace a postupy a pomocí nich
vytvářet různé jednoduché předměty, výrobky
pracovat podle slovního návodu

o
o

poznávat vlastnosti papíru
nácvik stříhání

o

poznávat, rozlišovat a třídit přírodní a jiný drobný materiál EVO
– Vztah člověka k prostředí – přírodní zdroje, příroda a zdraví

Jednoduché pracovní operace a
postupy, organizace práce.
Třídění různých druhů drobného
materiálu podle velikosti, tvaru,
barev.

Práce s papírem.
Trhání, mačkání, skládání,
nalepování, stříhání – koláže,
skládanky, přáníčka.

Práce s přírodninami.
Sběr, třídění, nalepování
přírodního materiálu – otisky,
koláže.

Práce s modelovací hmotou.
Hnětení, mačkání, válení,
slepování, vykrajování,
modelování kuličky a válečku.

Práce s jiným drobným
materiálem.
Práce s textilem, kartónem,
drátem, …
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o poznávat druhy a vlastnosti stavebnic
Práce montážní a demontážní
o zvládat elementární dovednosti a činnosti při práci se
Práce se stavebnicí.
stavebnicemi
Spojování, rozkládání a
sestavování podle slovního
pokynu.

Pěstitelské práce
Zalévání květin, práce na zahradě
a úklid v okolí školy.
Pozorování přírody.

Práce v domácnosti
Poznávání kuchyňských potřeb a
jejich uložení.

o
o
o

zkoušet pečovat o nenáročné rostliny v bytě i na zahradě
zkoušet používat lehké zahradní náčiní
provádět pozorování přírody v jednotlivých ročních obdobích EVO – Lidské aktivity a problémy životního prostředí –
ekologické zemědělství, doprava a životní prostředí, změny v
krajině

o získat informace o základním vybavení kuchyně
o zkoušet si připravit jednoduchou svačinu
o zvládat drobné úklidové práce

Používání příborového nože na
natírání pečiva.
Drobné úklidové práce.
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Předmět: Pracovní výchova
Ročník: 4.
Učivo
Sebeobsluha.

Výstupy – žák by měl:
o
o

udržovat základní hygienické návyky
pečovat o své tělo, svůj zevnějšek a své osobní věci OSV –
Spolupráce a soutěživost – rozvoj sociálních dovedností pro
spolupráci

o
o
o

poznávat druhy a vlastnosti různých materiálů
pracovat podle předlohy
udržovat pořádek na pracovním místě OSV – Seberegulace a
sebeorganizace – organizace vlastního času

Mytí rukou a pracovního stolu.
Úklid pracovních pomůcek.

Práce s drobným materiálem.
Práce s papírem.
Trhání, stříhání, mačkání, lepení.
Vytváření koláže, přáníčka.
Střihání jednoduché
vystřihovánky.

Práce s přírodninami.
Sběr, třídění, nalepování, lisování.
Vytváření koláží a otisků.
Navlékání např. jeřabin.

Práce s modelovací hmotou.
Hnětení, válení, mačkání.
Slepování šlikrem, vykrajování,
vtlačování do forem.
Vytváření jednoduché kachle,
malého zvířátka nebo postavy.

Práce montážní a demontážní.

o poznávat druhy a vlastnosti stavebnic
o pracovat podle slovního návodu

Práce se stavebnicí.
Spojování a rozkládání.
Sestavování dle vzoru nebo
pokynu.

Pěstitelské práce.

o

Zalévání květin.

o

zkoušet pečovat o nenáročné květiny v bytě i zahradě – EVO –
Lidské aktivity a problémy životního prostředí – ekologické
zemědělství
EVO – Vztah člověka k prostředí – přírodní zdroje, příroda a
zdraví
173

PROINTEPO – Střední škola, Základní škola a Mateřská škola s.r.o.
ŠVP: „Pod jednou střechou II“
Dle RVP ZŠS
Práce na zahradě.
o učit se používat lehké zahradní náčiní
Úklid v okolí školy.

Práce v domácnosti.

o

získat informace o základním vybavení kuchyně

o

učit se připravit jednoduchou svačinu

o

udržovat pořádek a dodržovat hygienu

Příprava pokrmů.
Poznávání kuchyňských potřeb.
Natírání pečiva pomazánkou.
Krájení zeleniny.
Utírání umytých potřeb a jejich
správné uložení na místo.
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Předmět: Pracovní výchova
Ročník: 5.
Učivo

Výstupy – žák by měl:
o
o

udržovat základní hygienické návyky
pečovat o své tělo, svůj zevnějšek a své osobní věci OSV –
Seberegulace a sebeorganizace – organizace vlastního času

Práce s papírem.

o
o
o

Trhání, stříhání, mačkání, lepení.

o

poznávat druhy a vlastnosti různých materiálů
pracovat podle předlohy
udržovat pořádek na pracovním místě OSV – Spolupráce a
soutěživost – rozvoj sociálních dovedností pro spolupráci
využívat vlastní fantazii

o
o
o

poznávat druhy a vlastnosti stavebnic
spojovat a rozpojovat různé předměty
udržovat pořádek na svém pracovním místě

Sebeobsluha.
Mytí rukou a pracovního stolu.
Úklid pracovních pomůcek.
Běžná údržba oděvu a obuvi,
ukládání, čištění.

Práce s drobným materiálem.

Vytváření koláže, přáníčka.
Střihání jednoduché
vystřihovánky.

Práce s přírodninami.
Sběr, třídění, nalepování, lisování.
Vytváření koláží a otisků.
Navlékání např. jeřabin.

Práce s modelovací hmotou.
Hnětení, válení, mačkání.
Slepování šlikrem, vykrajování.
Vtlačování do forem.
Vytváření jednoduché kachle,
malého zvířátka nebo postavy.

Práce montážní a demontážní.
Práce se stavebnicí.
Spojování a rozkládání.
Sestavování dle vzoru nebo
pokynu.
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o zkoušet pěstovat vybrané rostliny ve třídě, na zahradě EVO –
Pěstitelské práce.
Vztah člověka k prostředí – přírodní zdroje, příroda a zdraví
Zalévání květin.
o ošetřovat a pěstovat nenáročné pokojové i venkovní rostliny
EVO – Lidské aktivity a problémy životního prostředí –
Pěstování rostlin na zahradě, ve
ekologické zemědělství
třídě.

Práce na zahradě.

o
o

učit se používat lehké zahradní náčiní
dodržovat zásady hygieny a bezpečnosti práce při práci na
zahradě

o
o
o

získat informace o základním vybavení kuchyně
učit se připravit jednoduchou svačinu
udržovat pořádek a čistotu pracovních ploch

Úklid v okolí školy.

Práce v domácnosti.
Příprava pokrmů.
Poznávání kuch.potřeb.
Natírání pečiva a krájení zeleniny.
Utírání umytých potřeb a jejich
správné uložení na místo.
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Předmět: Pracovní výchova
Ročník: 6.
Učivo
Sebeobsluha.
Mytí rukou a pracovního stolu.
Péče o svůj zevnějšek, své tělo i
své osobní věci.

Výstupy – žák by měl:
o pečovat o své tělo, svůj zevnějšek i své osobní věci
o udržovat základní hygienické návyky
o zvládnout běžnou údržbu oděvu i obuvi OSV – Seberegulace a
sebeorganizace – organizace vlastního času
o dodržovat zásady účelného oblékání

Běžná údržba oděvu i obuvi.
Úklid pracovních pomůcek.
Úklid pracovního místa.

Práce s drobným materiálem.

o
o

Práce s papírem.
o
Trhání, stříhání, mačkání, lepení.
Vytváření koláže, přáníčka.
Střihání jednoduché
vystřihovánky.

o
o
o

poznávat druhy a vlastnosti různých materiálů
pracovat podle předlohy a vytvářet přiměřenými pracovními
postupy různé výrobky z drobných materiálů
při tvořivých činnostech využívat 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

Práce s přírodninami.
Sběr, třídění, nalepování, lisování.
Vytváření koláží a otisků.
Navlékání např. jeřabin.

Práce s modelovací hmotou.
Hnětení, válení, mačkání.
Vykrajování formičkou.
Vtlačování do forem.
Vytváření kachle, zvířátka, ..

Práce montážní a demontážní.
Práce se stavebnicí.
Spojování a rozkládání.
Sestavování dle vzoru nebo

o
o
o
o
o
o

poznávat druhy a vlastnosti stavebnic
pracovat podle slovního návodu a předlohy
spojovat a rozpojovat různé jednoduché předměty
provádět při práci se stavebnicemi jednoduchou montáž a
demontáž
dodržovat zásady hygieny a bezpečnosti práce
udržovat pořádek na svém pracovním místě
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pokynu.
Sestavování dle jednoduchého
návodu.

Pěstitelské práce.
Samostatné zalévání květin.
Pomoc při přesazování.
Zásady bezpečné práce
s rostlinami – jedovaté rostliny.
Pěstování rostlin ve třídě, na
zahradě – léčivky, bylinky, okrasné
rostliny.

o

být seznámen se základními podmínkami a postupy pro
pěstování vybraných rostlin
o ošetřovat a pěstovat nenáročné pokojové i venkovní rostliny
EVO – Lidské aktivity a problémy životního prostředí –
ekologické zemědělství
o vědět o léčivkách i jedovatých rostlinách EVO – Vztah člověka
k prostředí – přírodní zdroje, příroda a zdraví
o učit se používat lehké zahradní náčiní
o znát základní podmínky a postupy pro pěstování vybraných
rostlin

Práce na zahradě.
Úklid v okolí školy.

Práce v domácnosti.
Příprava pokrmů.

o
o
o

Nákup potravin.
Příprava jednoduchého pokrmu.
Práce s drobným kuchyňským
náčiním, bezpečnost zacházení
s kuchyňskými pomůckami.

o
o
o

získat informace o základním vybavení kuchyně
učit se připravit jednoduchou svačinu
dodržovat pravidla správného stolování a společenského
chování při stolování OSV – Spolupráce a soutěživost – rozvoj
sociálních dovedností pro spolupráci
zvládat práci s jednoduchými kuchyňskými nástroji
vědět, jakým způsobem udržovat pořádek v bytě a ve třídě
udržovat pořádek a čistotu pracovních ploch, dodržovat
základy hygieny a bezpečnosti práce v domácnosti

Stolování, jednoduchá úprava
stolu, pravidla správného
stolování.
Mytí talířů a hrnečků. Utírání a
ukládání na správné místo.
Drobné úklidové práce.
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Předmět: Pracovní výchova
Ročník: 7.
Učivo

Výstupy – žák by měl:

Práce s papírem.
Trhání, mačkání, skládání,
stříhání, lepení – koláže,
skládanky, přáníčka.

o
o
o

poznávat vlastnosti papíru
stříhat
umět používat a ukládat pomůcky a nástroje

o
o
o
o

rozlišovat a pojmenovat různé druhy materiálů
poznávat zpracování různých materiálů
zkoušet vytvářet jednoduchými postupy různé předměty
spolupracovat ve skupině OSV – Spolupráce a soutěživost –
rozvoj sociálních dovedností pro spolupráci

o
o
o

poznávat druhy a vlastnosti stavebnic
zdokonalovat své manuální schopnosti
zkoušet pracovat podle předlohy OSV – Seberegulace a
sebeorganizace – organizace vlastního času

Obkreslování šablony,
vystřihování – obrázky, pohyblivé
mobily, dekorace.

Práce s textilem.
Namotávání a stříhání vlny,
vycpávání, tisk na látku, navlékání
na nit, základní stehy – šití
jehelníčku, hračky, polštářku.

Práce s přírodninami.
Sběr, třídění, lisování, navlékání,
nalepování přírodního materiálu –
otisky, koláže, korále, figurky.

Práce s modelovací hmotou.
Hnětení, mačkání, válení,
slepování, vykrajování, vtlačování
do formy, modelování z plátů,
válečků a hroudy – zápichy,
kachle, nádoby.

Práce s technickými materiály.
Rozlišování a pojmenování
různých materiálů. Dílenské práce.
Řezání, smirkování, spojování,
natírání – např. výroba hrací
kostky, hračky, užitného
předmětu.

Práce montážní a demontážní.
Práce se stavebnicí.
Spojování, rozkládání a
sestavování podle slovního
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pokynu a plánku.

Pěstitelské práce.
Zalévání květin.

o

Práce na zahradě – hrabání listí,
pletí, používání zahradního
kolečka.

o
o

Zásady pěstování zeleniny, ovoce.

o
o

pečovat o rostliny EVO – Vztah člověka k prostředí – přírodní
zdroje, příroda a zdraví
používat jednoduché zahradní nářadí
seznamovat se se zásadami pěstování zeleniny EVO – Lidské
aktivity a problémy životního prostředí – ekologické
zemědělství
znát běžné druhy ovoce
seznamovat se s chovem drobných zvířat

o
o
o
o
o

zkoušet provádět drobné domácí práce
zkoušet zvládnout nákup
ukládat potraviny
dodržovat hygienu a bezpečnost
udržovat pořádek

Úklid v okolí školy.
Chov drobných zvířat. Zásady
bezpečného kontaktu se zvířaty.

Práce v domácnosti.
Úklid – zametání, utírání prachu.
Používání elektrospotřebičů –
dodržování bezpečnostních
pravidel.
Praní, věšení, žehlení.
Nakupování, ukládání potravin.
Příprava pokrmů.
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Předmět: Pracovní výchova
Ročník: 8.
Učivo

Výstupy – žák by měl:

Práce s papírem.
Trhání, mačkání, skládání,
stříhání, lepení – koláže,
skládanky, přáníčka.

o
o
o
o

poznávat vlastnosti papíru
stříhat podle linie
ukládat pomůcky na své místo
projevit radost z vytvořeného výrobku

o
o
o
o
o

rozlišovat a pojmenovat různé druhy materiálů
poznávat zpracování různých materiálů
zkoušet vytvářet jednoduchými postupy různé předměty
spolupracovat ve skupině OSV – Spolupráce a soutěživost –
rozvoj sociálních dovedností pro spolupráci
dodržovat obecné zásady bezpečnosti

o
o
o

poznávat druhy a vlastnosti stavebnic
zdokonalovat své manuální schopnosti
zkoušet zpracovat materiál podle předlohy

Obkreslování šablony,
vystřihování – obrázky, pohyblivé
mobily, dekorace.

Práce s textilem.
Namotávání a stříhání vlny,
vycpávání, tisk na látku, navlékání
na nit, základní stehy – šití hračky,
polštářku.

Práce s přírodninami.
Sběr, třídění, lisování, navlékání,
nalepování přírodního materiálu –
otisky, koláže, korále, figurky.

Práce s modelovací hmotou.
Hnětení, mačkání, válení,
slepování, vykrajování, vtlačování
do formy, modelování z plátů,
válečků a hroudy – zápichy,
kachle, nádoby.

Práce s technickými materiály.
Dílenské práce.
Řezání, smirkování, spojování,
natírání – např. výroba hrací
kostky, hračky, užitného
předmětu dle výběru.
Bezpečnost při práci.

Práce montážní a demontážní.
Práce se stavebnicí.
Spojování, rozkládání a
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sestavování podle slovního
o dodržovat bezpečnost
pokynu.
Práce s návodem, předlohou.

Pěstitelské práce.
Pěstování a ošetřování květin
v interiéru.
Hlavní zásady pěstování zeleniny.
Běžné druhy ovoce.
Vhodné pracovní postupy při
pěstování vybraných rostlin.
Práce na zahradě – hrabání listí,
pletí, používání

o

s pomocí pěstovat vybrané rostliny EVO – Vztah člověka
k prostředí – přírodní zdroje, příroda a zdraví
o pěstovat a ošetřovat květiny v interiéru
o vědět o zásadách pěstování zeleniny EVO – Lidské aktivity a
problémy životního prostředí – ekologické zemědělství
o
o
o
o

znát běžné druhy ovoce
podle pokynu používat vhodné pracovní pomůcky při práci na
zahradě
používat jednoduché zahradní nářadí
seznamovat se s chovem drobných zvířat

zahradního kolečka.
Používání vhodných pracovních
pomůcek.
Úklid v okolí školy.
Zásady hygieny a bezpečnosti
práce na zahradě.
Seznamování se s chovem
drobných zvířat.

Práce v domácnosti.
Úklid – zametání, utírání prachu.

o

Používání elektrospotřebičů –
dodržování bezpečnostních
pravidel.

o
o
o
o

Praní, věšení, žehlení.

zkoušet provádět drobné domácí práce OSV – Seberegulace a
sebeorganizace – organizace vlastního času
zkoušet zvládnout nákup
ukládat potraviny
dodržovat hygienu
udržovat pořádek

Nakupování, ukládání potravin.
Příprava pokrmů.
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Předmět: Pracovní výchova
Ročník: 9.
Učivo

Výstupy – žák by měl:

Práce s papírem.
Trhání, mačkání, skládání,
stříhání, lepení – koláže,
skládanky, přáníčka.
Obkreslování šablony,
vystřihování – obrázky, pohyblivé
mobily, dekorace.

o
o
o
o
o
o
o

poznávat vlastnosti papíru
stříhat
poznávat zpracování různých materiálů
zkoušet vytvářet jednoduchými postupy různé předměty
ukládat pomůcky na své místo
projevit radost z vytvořeného výrobku
spolupracovat ve skupině OSV – Spolupráce a soutěživost –
rozvoj sociálních dovedností pro spolupráci

o
o
o

rozlišovat a pojmenovat různé druhy materiálů
získat základní vědomosti o nástrojích a pracovních postupech
s pomocí zvolit vhodný pracovní postup v souladu s druhem
zpracovávaného materiálu
s pomocí se orientovat v jednoduchých pracovních postupech
a návodech
s pomocí vybrat a správně používat vhodné pracovní nástroje a
pomůcky
dodržovat obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci
dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany při práci s nástroji a
nářadím

Kreativní techniky.Výrobky
lidových tradic.

Práce s textilem.Namotávání a
stříhání vlny, vycpávání, tisk na
látku, navlékání na nit, základní
stehy – šití výrobku dle výběru.

Práce s přírodninami.Sběr,
třídění, lisování, navlékání,
nalepování přírodního materiálu –
otisky, koláže, korále, figurky.

Práce s modelovací
hmotou.Hnětení, mačkání,
válení, slepování, vykrajování,
vtlačování do formy, modelování
z plátů, válečků a hroudy –
vytváření předmětů dle výběru.

Práce s technickými materiály.
Rozlišování různých druhů
materiálů.
Jednoduché pracovní operace a
postupy.

o

Vhodné pracovní nástroje.

o

Dílenské práce.
Řezání, smirkování, spojování,
natírání – výroba užitného
předmětu dle výběru.

o
o
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Práce s návodem.
Zásady bezpečnosti a hygieny při
práci.Zásady bezpečnosti a
ochrany při práci s nástroji a
nářadím.

Práce montážní a demontážní.
o
o
o
o
o

poznávat druhy a vlastnosti stavebnic
zdokonalovat své manuální schopnosti
zkoušet zpracovat materiál podle předlohy
dodržovat bezpečnost
sestavit podle návodu, plánu jednoduchý model

Pěstování a ošetřování květin.
Výzdoba třídy květinami.

o

Pěstování vybrané zeleniny.

o
o

s pomocí pěstovat a ošetřovat květiny v interiéru a využívat je
k výzdobě EVO – Vztah člověka k prostředí – přírodní zdroje,
příroda a zdraví
s pomocí pěstovat rostliny a volit vhodné pracovní postupy
seznamovat se s pěstováním zeleniny a ovoce EVO – Lidské
aktivity a problémy životního prostředí – ekologické
zemědělství
používat jednoduché zahradní nářadí
seznámit se s běžnými léčivými rostlinami
vědět o nebezpečí jedovatých rostlin
seznamovat se s chovem drobných zvířat v domácnosti

Práce se stavebnicí.
Sestavování modelů.
Jednoduchá montáž a demontáž.
Práce s návodem a předlohou.

Pěstitelské práce.

Ovoce, běžné druhy ovoce,
způsob pěstování drobného
ovoce.
Práce na zahradě.
Léčivé rostliny, nebezpečí
jedovatých rostlin.

o
o
o
o

Úklid v okolí školy.
Chov drobných zvířat, péče o
zvířata, bezpečný kontakt se
zvířaty.

Práce v domácnosti.
Úklid.

o

Používání elektrospotřebičů.

o
o
o
o
o
o
o

Praní, věšení, žehlení.
Nakupování, ukládání a
uchovávání potravin.
Příprava pokrmů.

provádět drobné domácí práce OSV – Seberegulace a
sebeorganizace – organizace vlastního času
používat vhodné prostředky při práci v domácnosti
zvládnout nákup a uložení potravin
připravit jednoduchý pokrm
prostřít stůl
dodržovat základní principy stolovávání
dodržovat hygienu
udržovat pořádek

Vyhledávání receptů na internetu.
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Předmět: Pracovní výchova
Ročník: 10.
Učivo

Výstupy – žák by měl:

Práce s papírem.Trhání,
mačkání, skládání, stříhání, lepení
– koláže, skládanky, přáníčka.
Obkreslování šablony,
vystřihování – obrázky, pohyblivé
mobily, dekorace.

Kreativní techniky.Výrobky
lidových tradic.

o
o
o
o
o
o
o

umět nachystat pomůcky na jednotlivé činnosti OSV –
Seberegulace a sebeorganizace – organizace vlastního času
vytvářet jednoduchými postupy různé předměty
dbát na pečlivost provedení
dokončit práci
zhodnotit svoji práci na výrobku
samostatně uklízet
spolupracovat ve skupině OSV – Spolupráce a soutěživost –
rozvoj sociálních dovedností pro spolupráci

Práce s textilem.Namotávání a
stříhání vlny, vycpávání, tisk na
látku, navlékání na nit, základní
stehy – šití výrobku dle výběru.

Práce s technickými materiály.
Rozlišování různých druhů
materiálů.Jednoduché pracovní
operace a postupy.Vhodné
pracovní nástroje.

o
o

Dílenské práce.Řezání,
smirkování, spojování, natírání –
výroba užitného předmětu dle
výběru.

o

o

o
o
o

Práce s návodem.

rozlišovat a pojmenovat různé druhy materiálů
získat základní vědomosti o materiálech, nástrojích a
pracovních postupech
zvolit vhodný pracovní postup v souladu s druhem
zpracovávaného materiálu
orientovat se v jednoduchých pracovních postupech a
návodech
vybrat a správně používat vhodné pracovní nástroje a pomůcky
dodržovat obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci
dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany při práci s nástroji a
nářadím

Zásady bezpečnosti a hygieny při
práci. Zásady bezpečnosti a
ochrany při práci s nástroji a
nářadím.
Výrobky ze dřeva dle vlastního
výběru.
Údržba a drobné opravy – složení
mlýnku na maso, výměna baterie
v hodinách.

Práce montážní a demontážní.
Práce s různými druhy a typy
stavebnic.

o
o

sestavit podle návodu, plánu jednoduchý model OSV –
Seberegulace a sebeorganizace – organizace vlastního času
zvládnout jednoduchou montáž a demontáž při práci se
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Sestavování modelů.
stavebnicemi
o provádět údržbu jednoduchých předmětů
Jednoduchá montáž a demontáž.
o dodržovat zásady bezpečnosti a hygieny práce a bezpečnostní
předpisy
Práce s návodem a předlohou.

Údržba jednoduchých předmětů.

Pěstitelské práce.
Pěstování a ošetřování květin.
Výzdoba třídy květinami.

o

Pěstování vybrané zeleniny.

o
o
o
o
o

Ovoce, běžné druhy ovoce,
způsob pěstování drobného
ovoce.Práce na zahradě.Používání
vhodných pracovních pomůcek.
Léčivé rostliny, nebezpečí
jedovatých rostlin.
Chov drobných zvířat, péče o
zvířata, bezpečný kontakt se
zvířaty.

o
o
o

pěstovat a ošetřovat květiny v interiéru a využívat je k výzdobě
EVO – Vztah člověka k prostředí – přírodní zdroje, příroda a
zdraví
volit vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin
znát hlavní zásady při pěstování zeleniny
znát běžné druhy ovoce
používat vhodné pracovní pomůcky při práci na zahradě
seznámit se s běžnými léčivými rostlinami a znát nebezpečí
jedovatých rostlin
vědět o způsobu chovu drobných zvířat a zásad bezpečného
kontaktu se zvířaty
dodržovat zásad hygieny a bezpečnosti práce na zahradě
podílet se na úpravě a ochraně životního prostředí EVO –
Lidské aktivity a problémy životního prostředí – ekologické
zemědělství

Úklid v okolí školy.

Práce v domácnosti.
Údržba a úklid v domácnosti.

o

Praní, věšení, žehlení prádla.
Úklidové prostředky, postupy.
Kuchyně, základní vybavení.
Nakupování, ukládání a
uchovávání potravin.
Příprava pokrmů.
Používání elektrospotřebičů.

o
o
o
o
o
o

zvládat jednoduché pracovní postupy při základních činnostech
v domácnosti OSV – Seberegulace a sebeorganizace –
organizace vlastního času
používat vhodné prostředky při práci v domácnosti
používat základní kuchyňský inventář a pod dohledem
bezpečně obsluhovat spotřebiče
zvládnout nákup a uložení potravin
připravit jednoduchý pokrm podle návodu
dodržovat základní principy stolování, prostřít stůl
dodržovat základní hygienická a bezpečnostní pravidla a
předpisy při zacházení s elektrospotřebiči a používanými
prostředky

Udržování pořádku a čistoty
v kuchyni.
Dodržování bezpečnostních
pravidel.
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5.8 Člověk a společnost
Vzdělávací oblast Člověk a společnost má významnou roli v přípravě žáků na občanský život.
Svým obsahem navazuje na vzdělávací oblast Člověk a jeho svět. Utváří a rozvíjí osobnost
žáků po stránce mravní, formuje jejich vnitřní postoje k důležitým oblastem lidského života a
pomáhá jim orientovat se v mezilidských vztazích.
Ve vzdělávací oblasti Člověk a společnost se u žáků formují 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.
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím,
že vede žáka k:
o získávání základních poznatků
o poznávání postupné změny způsobu života lidí
o poznávání historických a kulturních památek v nejbližším okolí
o zvládání přiměřeně náročných situací běžného života
o osvojení základů společenského chování, soužití s ostatními lidmi a pozitivních
mezilidských
o vztahů
o vyjadřování svých myšlenek, postojů a potřeb, nacházení své role ve společnosti
o úctě k vlastnímu národu i k jiným národům a etnikům
o rozvíjení respektu ke kulturním, náboženským a jiným odlišnostem lidí, skupin a
různých
o společenství
o pochopení práv a povinností občanů, rozpoznání protiprávního jednání a vědomí jeho
důsledků
5.8.1

Člověk a společnost

Vyučovací předmět Člověk a společnost z oblasti Člověk a společnost je vyučován ve všech
ročnících na 2. stupni a má nezastupitelnou roli v přípravě žáků na občanský život. Obsahem
navazuje na vyučovací předmět Člověk a jeho svět, který je vyučován na 1. stupni. U žáků se
formují sociální dovednosti a postoje důležité v občanském životě. Součástí je také výchova
k toleranci, respektování lidských práv, k úctě a ochraně přírodního prostředí a kulturních
hodnot. Předmět poskytuje základní znalosti o vývoji lidstva, vlastního národa a také se žáci
seznámí s významnými osobnostmi a historickými událostmi.Žáci také získávají orientaci o
aktuálním dění v daném regionu, naší vlasti a ve světě, osvojují si pravidla a normy chování
ve společnosti a hledají v ní přiměřenou roli a uplatnění pro svoji seberealizaci.
Tématické okruhy:

Historie našeho národa
Člověk ve společnosti
Poznatky o společnosti
Péče o občana
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5.8.1.1 Metody a formy práce

Výuka probíhá ve třídách, v ostatních prostorách školy i mimo školu. V hodinách je využíváno
názorných pomůcek. Žáci pracují kolektivně, ve skupinkách či individuálně. Jsou vedeny
k teamové spolupráci v rámci třídy i celé školy. Žáci jsou vzděláváni dle svých individuálních
vzdělávacích plánů a dle potřeb pracují s dopomocí asistenta nebo se speciálními pomůckami
a úpravami. Je brán zřetel na specifické a individuální zvláštnosti žáka.
5.8.1.2 Výchovné a vzdělávací strategie
Kompetence k učení:
o používáme ve velké míře názorné pomůcky a reálné předměty
o nabízíme žákům vhodné kompenzační pomůcky, které jim umožňují korigovat
nedostatky jejich matematického nadání, učíme žáky s těmito pomůckami pracovat
o umožňujeme žákům využít naučené vědomosti a dovednosti v praktických činnostech
o vedeme žáky k hodnocení průběhu i výsledku vlastní práce
Kompetence k řešení problémů:
o zaměřujeme se na problémy každodenního života
o směřujeme žáky k tomu, aby popsali slovně problém a našli řešení
o dáváme žákům možnost vyhledat si informace
o chválíme žáky za snahu a vedeme je k tomu, aby problém dořešili i přes prvotní
neúspěch
Kompetence komunikativní:
o podněcujeme žáky, aby naslouchali spolužákům
o působíme na žáky, aby se dokázali vyjádřit
o vedeme žáky, aby se drželi tématu
Kompetence občanské:
o umožňujeme žákům, aby se podíleli na vytváření pravidel
o vedeme žáky k dodržování pravidel, plnění svých povinností
o pobízíme žáky k tomu, aby nabídli pomoc
Kompetence sociální a personální:
o pracujeme se skupinami žáků a preferujeme úkoly z praktického života
o směřujeme žáky k aktivitě při skupinové práci
o vybízíme žáky, aby si dokázali říct o pomoc
Kompetence pracovní:
o nabízíme vhodné kompenzační pomůcky, učíme žáky zacházet s pomůckami
5.8.1.3 Mezipředmětové vztahy
Vzdělávací obsah předmětu Člověk a společnost prolíná do více oblastí – Jazyk a komunikace:
texty s podtextem témat z předmětu Člověk a společnost, Matematika – slovní úlohy. Prolíná
také do oblasti Umění a kultura a především do Průřezových témat.
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5.8.1.4 Rozpis výsledků vzdělávání a obsahu učiva předmětu Člověk a společnost

Předmět: Člověk a společnost
Ročník: 7.
Učivo

Výstupy – žák by měl:

Historie našeho národa

o

pravěk, život v pravěku

o

porovnat a popsat rozdíl ve způsobu života pravěkých a současných
lidí
z obrázku popsat pravěká zvířata a předměty a denní potřeby

pravěká zvířata,
předměty denní
potřeby
Člověk ve společnosti

o
o

Škola a její funkce
Práva a povinnosti žáků
ve škole
o
Vztahy ve škole

Rodina, role v rodině
Funkce a struktura
rodiny
Práva a povinnosti
v rodině
Odpovědnost rodičů za
výchovu dětí
Úcta k rodičům a
prarodičům

o
o
o

popsat vlastními slovy význam školy a vzdělání
vyjmenovat, respektovat a dodržovat práva a povinnosti vyplývající
z povinné školní docházky – OSV – Hodnoty, postoje a praktická etika
- vytváření povědomí o kvalitách typu odpovědnost, spolehlivost,
spravedlivost, respektování atd.; dovednosti rozhodování v
problematických situacích všedního dne
objasnit význam dobrého soužití mezi vrstevníky a pracovníky školy –
OSV – Sebepojetí a sebepoznání – já jako zdroj informací o mně, druzí
jako zdroj informací o mně, moje vztahy k druhým lidem
uvést příklady nepřiměřeného chování a porušování společenských
norem
rozlišovat postavení a role rodinných příslušníků
vyjmenovat, respektovat a dodržovat práva a povinnosti vyplývající
z rodinného soužití OSV – Hodnoty, postoje a praktická etika vytváření povědomí o kvalitách typu odpovědnost, spolehlivost,
spravedlivost, respektování atd.; dovednosti rozhodování v
problematických situacích všedního dne

o vlastními slovy popsat, v čem tkví odpovědnost rodičů při
výchově dětí
o

objasnit význam dobrého soužití mezi členy rodiny

o
o
o
o

říct jméno našeho prezidenta
uvést, kde prezident sídlí
s pomocí obrázků určit a pojmenovat základní státní symboly
vyjmenovat základní dětská práva a povinnosti – MUV – Kulturní
rozdíly - jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti;
respektování zvláštností různých etnik (zejména cizinců nebo
příslušníků etnik žijících v místě školy)
říct u koho nalezne zastání v případě problémů

Vztahy k rodičům a
sourozencům

Poznatky o
společnosti
Představitelé našeho
státu
Symboly našeho státu

o
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Dětská práva a
o uvědomit a popsat rizika porušování právních ustanovení a důsledky
o protiprávního jednání
povinnosti
o vyjmenovat rozdíly v činnosti policie a soudů
o vybrat linku tísňového volání na policii
Rizika a důsledky
protiprávního jednání

Péče o občana
Systém vzdělávání v ČR
Peníze a jejich funkce
Člověk a volný čas
Zdravotní péče v ČR

o
o
o

mít povědomí o typech škol v ČR (MŠ, ZŠ, SŚ, VŠ)
zjistit jaké typy škol nalezneme v našem městě
seznámit se s mincemi a bankovkami platnými v ČR

o říct k čemu bankovky slouží
o
o
o
o

vyjmenovat možnosti využití volného času
popsat jak on sám využívá svůj volný čas
vybrat linku tísňového volání určenou k zdravotní péči

říct kam a na koho se obrátit v případě své nemoci
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Předmět: Člověk a společnost
Ročník: 8.
Učivo
Historie našeho národa

Výstupy – žák by měl:
o

mít základní poznatky z období počátku českého státu

o

uplatňovat vhodné způsoby chování a komunikace v různých
situacích, rozlišit projevy nepřiměřeného chování OSV – Sebepojetí a
sebepoznání – já jako zdroj informací o mně, druzí jako zdroj
informací o mně, moje vztahy k druhým lidem

o

znát symboly našeho státu a jeho hlavní představitele

o

vědět o možnostech sociální péče o potřebné občany OSV – Hodnoty,
postoje a praktická etika - vytváření povědomí o kvalitách typu
odpovědnost, spolehlivost, spravedlivost, respektování atd.;
dovednosti rozhodování v problematických situacích všedního dne
MUV – Kulturní rozdíly - jedinečnost každého člověka a jeho
individuální zvláštnosti; respektování zvláštností různých etnik
(zejména cizinců nebo příslušníků etnik žijících v místě školy)

Světové války a jejich
důsledky.
Vznik samostatné ČR.
Významné osobnosti
našich dějin.
Člověk ve společnosti
Mezilidské vztahy ve
společnosti.
Základní pravidla
společenského chování.
Úcta k člověku.
Rovnoprávné postavení
žen a mužů.

Poznatky o
společnosti
Mezilidské vztahy ve
společnosti.
Základní pravidla
společenského chování.
Úcta k člověku.
Rovnoprávné postavení
žen a mužů.
Péče o občana
Zdravotní a sociální
péče.

o
Systém zdravotní péče.
Pomáhající organizace.
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Předmět: Člověk a společnost
Ročník: 9.
Učivo
Historie našeho národa

Výstupy – žák by měl:
o

vědět o význačných osobnostech našich dějin

o

respektovat pravidla společenského soužití OSV – Sebepojetí a
sebepoznání – já jako zdroj informací o mně, druzí jako zdroj
informací o mně, moje vztahy k druhým lidem, MUV – Kulturní rozdíly
- jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti;
respektování zvláštností různých etnik (zejména cizinců nebo
příslušníků etnik žijících v místě školy)

o

uvědomovat si rizika a důsledky protiprávního jednání, být seznámen
se základními právy a povinnostmi občanů OSV – Hodnoty, postoje a
praktická etika - vytváření povědomí o kvalitách typu odpovědnost,
spolehlivost, spravedlivost, respektování atd.; dovednosti
rozhodování v problematických situacích všedního dne

o

dokázat vyřizovat své osobní záležitosti, v případě potřeby požádat o
radu

Vznik Československého
státu.
První prezident T. G.
Masaryk.
Člověk ve společnosti
Naše vlast.
Významné události a
osobnosti, které
proslavily naši vlast.
Státní svátky.

Poznatky o
společnosti
Lidská práva.
Práva dítěte a jejich
ochrana.
Týrané a zneužívané
dítě.
Šikana, diskriminace.
Péče o občana
Vzdělávání v ČR, právo
na vzdělání, význam
vzdělání příprava na
profesní uplatnění.
Pracovní uplatnění,
hospodaření s penězi.
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Předmět: Člověk a společnost
Ročník: 10.
Učivo
Historie našeho národa

Výstupy – žák by měl:
o

mít představu o významných historických událostech v naší zemi

o

o

tolerovat názory a zájmy minoritních skupin OSV – Sebepojetí a
sebepoznání – já jako zdroj informací o mně, druzí jako zdroj
informací o mně, moje vztahy k druhým lidem
vědět o nebezpečí rasismu a projevech vandalismu MUV – Kulturní
rozdíly - jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti;
respektování zvláštností různých etnik (zejména cizinců nebo
příslušníků etnik žijících v místě školy)

o

být seznámen s právy občanů ČR v rámci EU

o

dokázat vyřizovat své osobní záležitosti, v případě potřeby požádat o
radu OSV – Hodnoty, postoje a praktická etika - vytváření povědomí
o kvalitách typu odpovědnost, spolehlivost, spravedlivost,
respektování atd.; dovednosti rozhodování v problematických
situacích všedního dne
využívat, v případě potřeby, služeb pomáhajících organizací

Vznik České republiky,
vstup ČR do EU.
Člověk ve společnosti
Obec, region, kraj.
Zajímavosti a významné
osobnosti obce, regionu
kraje.
Kulturní památky.
Národní zvyky a obyčeje.
Regionální pověsti.

Poznatky o
společnosti
Evropská integrace.
Postavení ČR v rámci EU.
Péče o občana
Pracovní uplatnění.
Kvalifikace, rekvalifikace,
odměna za práci.

o

Nezaměstnanost,
pracovní úřady, finanční
podpora
v nezaměstnanosti.
Peníze jejich funkce a
hospodaření s penězi.
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5.9 Člověk a příroda
Vzdělávací oblast Člověk a příroda navazuje na vzdělávací oblast Člověk a jeho svět, která
přibližuje přírodovědné učivo na 1. stupni vzdělávání a kooperuje s ostatními vzdělávacími
oblastmi. Dává žákům příležitost seznámit se s přírodou jako systémem, jehož součásti jsou
vzájemně propojeny, působí na sebe a ovlivňují se. Žáci získávají základní poznatky o
přírodních zákonitostech, které mohou uplatnit v praktickém životě. Seznamují se s vlivy
lidské činnosti na stav životního prostředí a se závislostí člověka na přírodních zdrojích. Žáci
se učí využívat získané základní přírodovědné znalosti k ochraně přírody.
Vede žáka k
o rozvíjení schopnosti vnímat přírodní zákonitosti a získané poznatky využít v praxi
o seznámení s příčinami přírodních jevů
o vnímání vztahů a souvislostí mezi činnostmi lidí, životním prostředím a přírodou
o podílení se svým chováním na ochraně životního prostředí
o získávání praktických zkušeností s přírodními i umělými látkami a materiály
o získávání elementárního povědomí o existenci různých zemí, o planetě Zemi, o
vesmíru
o utváření a využívání dovedností v situacích ohrožujících životy, zdraví, majetek nebo
životní prostředí
5.9.1

Člověk a příroda

Vyučovací předmět Člověk a příroda vychází ze vzdělávací oblasti RVP Člověk a příroda a
navazuje na předmět Člověk a jeho svět, který přibližuje žákům přírodovědné učivo na 1.
stupni. Zahrnuje základní poznatky a dovednosti z fyziky, chemie, přírodopisu a zeměpisu a
je vyučován ve všech ročnících 2. stupně.
Tento vyučovací předmět dává žákům příležitost poznávat přírodu jako společenství, jehož
součásti jsou vzájemně propojeny, působí na sebe a ovlivňují se. Žáci získávají základ pro
pochopení a porozumění přírodních zákonitostí a poznatků, které mohou uplatnit
v praktickém životě. Seznamují se s vlivy lidské činnosti na stav životního prostředí a se
závislostí člověka na přírodních zdrojích. Získané vědomosti a dovednosti žáci využijí
především ve prospěch svého zdravého tělesného a duševního vývoje.
Skládá se z učiva:
Fyziky
Chemie
Přírodopisu
Zeměpisu
5.9.1.1 Metody a formy práce
Výuka probíhá ve třídách, v ostatních prostorách školy i mimo školu. V hodinách je využíváno
názorných pomůcek. Žáci pracují kolektivně, ve skupinkách či individuálně. Jsou vedeny
k teamové spolupráci v rámci třídy i celé školy.
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Žáci jsou vzděláváni dle svých individuálních vzdělávacích plánů a dle potřeb pracují
s dopomocí asistenta nebo se speciálními pomůckami a úpravami. Je brán zřetel na
specifické a individuální zvláštnosti žáka.
5.9.1.2 Výchovné a vzdělávací strategie
Kompetence k učení
o ve vyučování jsou preferovány prožitkové, multisenzoriální učení.
o učitel používá dostatečné množství názorných pomůcek, které učivo žákům přiblíží.
o žáci jsou pro učení motivováni zejména tím, že jim jsou předkládány zajímavé situace,
podněty, experimenty a pokusy v nichž žák prožívá radost z učení.
o do výuky je zařazena práce s internetem a dalšími informačními zdroji.
o je veden k poznání, že lidské počínání se odráží na životním prostředí a samotné
přírodě
o žáci se seznamují s příčinami přírodních jevů.
o učitel zajišťuje žákům povědomí o tom co se děje kolem naší Země
Kompetence k řešení problémů
o učitel podporuje a oceňuje různé přijatelné způsoby řešení problémů.
o vyučování je vedeno v souvislostech, tzn., že neučí se izolovaná data dle oboru, ale
žákům je vytvářen co nejucelenější obraz reálného světa.
o do výuky jsou řazeny modelové situace, ve kterých se žáci učí řešit jednoduché
problémy, včetně dovednosti umět požádat o radu a přivolat potřebnou pomoc.
o v hodinách je podporována týmová spolupráce při řešení problémů.
o žáci jsou vedeni k tomu, aby se při řešení problému nenechali odradit případným
počátečním nezdarem.
Kompetence komunikativní
o žák se učí pravidlům telefonního styku.
o učitel přirozeně rozvíjí komunikační zdatnost prostřednictvím diskuze.
o žák se učí prezentovat své názory a myšlenky, mimo jiné tím, že se podílí na vydávání
školního časopisu, ve kterém publikují své příspěvky.
Kompetence sociální a personální
o učitel vede žáka k povědomí o základních mravních hodnotách v rodině i společnosti.
o učitel volí kooperativní vyučování, formy práce, které pojímají různorodý kolektiv
třídy a umožňují vzájemnou inspiraci.
o žáci jsou vedeni k uvědomění si nebezpečí možného psychického i fyzického
zneužívání vlastní osoby – jsou upozorňováni na nebezpečí, na možnosti jejich
ochrany, na možnosti řešení situací.
o učitel vede žáky k ochraně životního prostředí.
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Kompetence občanské
o učitel dbá na dodržování pravidel chování žáků ve škole, která jsou dána školním
řádem.
o u žáků je vytvářeno povědomí o ochraně životního prostředí (mj. třídění odpadu,
ekologické vycházky, ...).
o do vyučování jsou průběžně řazeny aktivity související s výchovou ke zdravému
životnímu stylu.
Kompetence pracovní
o učitel žáky důsledně vede k dodržování hygienických návyků.
o žáci mají možnost uplatnit své přednosti a přirozeně se tak rozdělí do sociálních rolí
(vůdce skupiny, organizátor, …).
o učitel hodnotí jak celek, tak jednotlivé části společné práce.
5.9.1.3 Mezipředmětové vztahy
Učivo předmětu Člověk a příroda prolíná především do dalších „technických“ oblastí –
Matematika a Informační a komunikační technologie. Zařazujeme ale témata z této oblasti i
do Umění a kultury a Člověk a svět práce – znalosti o vlastnostech materiálů a jejich
zpracování, práce s přírodninami.
5.9.1.4 Rozpis výsledků vzdělávání a obsahu učiva předmětu Člověk a příroda
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Předmět: Člověk a příroda
Ročník: 7.
Učivo

Výstupy – žák by měl:
o
o

rozpoznat jednotlivá skupenství
rozpoznat všechna skupenství vody – EVO – Základní
podmínky života – voda, ovzduší

Chemie
význam vody pro lidský život
voda v přírodě – řeky, přehrady,
rybníky, jezera, potoky a prameny
pitná a užit. voda, odpadní vody
ochrana vody
vzduch, kyslík jako jedna ze složek
vzduchu
znečištění ovzduší
mimořádné události
záchranný systém
Přírodopis

o
o
o
o
o

zdůvodnit, proč je voda důležitá pro život
vědět, kde můžeme vodu v přírodě najít
rozlišovat druhy vody- pitná, užitková, odpadní
vědět možnosti znečištění vodních zdrojů
vědět o kyslíku jako složce vzduchu a jeho nezbytnosti
pro život člověka, zvířat i rostlin
uvést příklady znečištění ovzduší
umět použít čísla záchranného systému

roční období – přírodní děje

o
o
o
o
o
o

Fyzika

základní fyzikální vlastnosti látek
přeměny skupenství, tání a tuhnutí;
teplota varu kapaliny
skupenství vody

funkce rostlin
stavba a tvar těla vyšších rostlin
význam jednotlivých částí těla
vyšších rostlin (kořen, stonek, list,
květ, semeno, plod)

o
o

o

o
o

péče o rostliny

o

pokojové rostliny

o

získat základní vědomosti o dění v přírodě během
ročních období
vysvětlit funkci rostlin
popsat stavbu těla vyšších rostlin
vysvětlit funkci jednotl. částí těla vyšších rostlin
vědět o způsobu péče o venkovní rostliny během roku
vědět o způsobu péče o pokojové rostliny
zdůvodnit význam lesa, společenství stromů, rostlin a
hub
nesbírat plody jedovatých rostlin
dodržovat základní pravidla bezpečného chování při
poznávání přírody
být seznámen s významem vodních zdrojů - řeky,
rybníky, moře – EVO – Ekosystémy, vodní zdroje, moře
být seznámen s významem čistoty vody, ovzduší a půdy

les

plody jedovatých rostlin
praktické poznávání přírody
Zeměpis

o vědět, co je to mapa
o orientovat se na mapě podle barev, rozlišit vodstvo,
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základní druhy map
horstvo, nížiny
orientace na mapě podle barev
vodstvo, horstvo, nížiny
Česká republika - státní hranice
dopravní prostředky
zásady bezpečného pohybu a pobytu
ve volné přírodě

o ukázat na mapě hranice České republiky, její
sousední státy, vědět, co jsou státní hranice
o pojmenovat základní dopravní prostředky v našem
městě
o uplatňovat v praxi zásady bezpečného pohybu a
pobytu ve volné přírodě
o adekvátně jednat při nebezpečí živelní pohromy a
ohrožení života – přivolat dospělého člověka

orientace v krajině
ochrana člověka při ohrožení zdraví
a života, živelní pohromy; chování a
jednání při nebezpečí živelných
pohrom
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Předmět: Člověk a příroda
Ročník: 8.
Učivo
Fyzika

Výstupy – žák by měl:
o
o

energie – formy a druhy (elektrická,
jaderná)
o
ochrana lidí před radioaktivním
zářením

rozeznat zdroje tepla
seznámit se s možnostmi využití různých zdrojů energie a
jejich vlivem na životní prostředí - EVO – Základní
podmínky života – energie, přírodní zdroje
rozpoznat jednotlivá skupenství, seznámit se s jejich
přeměnami – tání a tuhnutí, var

přeměny skupenství,
Chemie
vliv teploty a míchání na rychlost
rozpouštění pevné látky

o
o
o

voda, voda v přírodě

o

rozlišovat druhy vody – pitná, užitková, odpadní
chápat důležitost ochrany vodních zdrojů
seznámit se s kyslíkem – složka vzduchu, nezbytnost
k životu člověka, fauny a flory
vědět o znečišťování vody a vzduchu ve svém nejbližším
okolí – továrny, auta

vzduch, kyslík jako jedna ze složek
vzduchu,
čistota ovzduší, smog
Přírodopis

o

význam rostlin a jejich ochrana.

o

využití hospodářsky významných
rostlin

o
o

chráněné a léčivé rostliny
plody jedovatých rostlin
houby - jedlé, jedovaté
zásady první pomoci
les
Zeměpis
světadíly, moře, oceány

státy EU
ochrana člověka při ohrožení zdraví
a života, živelné pohromy

o
o

o

vědět o významu hospodářsky důležitých rostlin a jejich
pěstování
seznámit se s vybranými chráněnými a léčivými
rostlinami – EVO – Ekosystémy – les, pole
být seznámen s jedovatými plody, a nebezpečím při
jejich požití
poznat jedlé a jedovaté houby (vybrané běžně se
vyskytující)
znát zásady sbírání hub (sbírám jen ty, které znám,
apod.) a jejich konzumace
zvládat přiměřeně svým schopnostem a možnostem
zajistit první pomoci při otravě (telefonát, přeprava,
apod.)
znát význam lesa, společenství stromů, rostlin, hub –
EVO – Ekosystémy - les

o najít a rozlišit na mapě pevninu a oceán
o být seznámen se zeměpisnou polohou států EU
o uplatňovat v praxi zásady bezpečného pohybu
a pobytu ve volné přírodě
o adekvátně jednat při nebezpečí živelné pohromy
a ohrožení života
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Předmět: Člověk a příroda
Ročník: 9.
Učivo
Fyzika

Výstupy – žák by měl:
o
o

rozeznat zdroje zvuku
vědět o vlivu nadměrného hluku na životní prostředí a
zdraví člověka

o

pojmenovat přírodní produkty vytvářející látky pro
člověka – bílkoviny, tuky, sacharidy a vitamíny
znát druhy paliv a jejich využití – EVO – Základní
podmínky života – energie, přírodní zdroje
znát druhy stavebních pojiv a jejich využití v praxi a
bezpečnost při práci s nimi

Vlastnosti zvuku, vznik a zdroje
zvuku, ozvěna, hudební nástroje.
Škodlivost nadměrného hluku.
Chemie
Přírodní látky - bílkoviny, tuky,
sacharidy, vitaminy a jejich zdroje,
vliv na zdraví člověka

o
o

paliva - ropa, uhlí, zemní plyn
tavební pojiva - cement, vápno,
sádra, užití v praxi, bezpečnost
Přírodopis
významní zástupci vybraných skupin
živočichů podle životního prostředí
(voda, vzduch, země)

o
o
o
o

znát vybrané zástupce živočichů
seznámit se s ohroženými živočišnými druhy
poznat a pojmenovat hospodářská zvířata
vědět o způsobu péče o zvířata během roku

rozšíření, význam a ochrana
živočichů
hospodářsky významné druhy zvířat
kriticky ohrožené druhy zvířat
Zeměpis

o najít na mapě zeměpisnou polohu České republiky a její

Česká republika – zeměpisná poloha,
členitost, přírodní poměry

sousední státy
o vědět o druzích a způsobech dopravy na území ČR, do
zahraničí – EVO – Ekosystémy – lidské sídlo – město –
vesnice, kulturní krajina

kraje, města, doprava
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Předmět: Člověk a příroda
Ročník: 10.
Učivo
Fyzika
elektrické spotřebiče
světlo – vlastnosti, zdroje
zrcadla, optické přístroje
pohyb Země kolem své osy a kolem
Slunce, měsíční fáze
Chemie
plasty, použití, likvidace.
označování a symboly nebezpečných
látek
hořlaviny, zásady zacházení

Výstupy – žák by měl:
o
o
o
o

být informován o zdrojích elektrického proudu
znát zásady bezpečnosti při práci s elektrickými přístroji
rozpoznat, zda těleso je či není zdrojem světla
být seznámen s pohyby planety Země a jejich důsledky –
střídání dne a noci, střídání ročních období

o
o

poznat různé látky podle etikety a jejich využívání
pracovat bezpečně s běžně používanými chemickými
látkami v domácnosti
seznámit se se zásadami první pomoci při poleptání,
popálení
získat základní vědomosti o léčivech a návykových
látkách

o
o

první pomoc při popálení nebo
poleptání.
léčiva a návykové látky
Přírodopis
ochrana přírody a životního
prostředí, chráněná území
praktické poznávání přírody
lidské tělo - stavba a funkce
jednotlivých částí
Zeměpis
regiony České republiky, kraj
místního regionu
místní region - zeměpisná poloh,
přírodní zajímavosti regionu
zásady ochrany přírody a životního
prostředí
doprava v místním regionu.
pozorování v terénu v místní krajině

o
o
o
o
o

vědět, které činnosti přírodnímu prostředí pomáhají a
které ho poškozují
dodržovat základní pravidla bezpečného chování při
poznávání přírody
vědět, jak chránit přírodu na úrovni jedince
znát jednotlivé části lidského těla a umět je pojmenovat
vědět o základních životních funkcích

o vyhledat na mapě České republiky kraj (region) podle
o
o
o
o

o

bydliště nebo místa školy
vědět o přírodních zvláštnostech a kulturních
zajímavostech
orientovat se na mapě města podle významných bodů –
EVO – Ekosystémy – kulturní krajina, lidské sídlo – město
- vesnice
vědět o druzích a způsobech dopravy v regionu
vědět, které činnosti přírodnímu prostředí pomáhají a
které ho poškozují EVO – Základní podmínky života –
čistota vody, čistota ovzduší, přírodní zdroje, ochrana
biologických druhů
uplatňovat v praxi zásady bezpečného pohybu a pobytu
ve volné přírodě
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5.10 Terapeutická hodina
Tento předmět vznikl na naší škole vzhledem k potřebám našich žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami. Jedná se o předmět s časovou dotací 1 hodina týdně. Je zařazen do
všech vzdělávacích programů na naší škole a do všech ročníků. Vzdělávací obsah předmětu je
přizpůsoben věku, možnostem i zařazení dětí ve vzdělávacím programu.
Terapie probíhají v učebnách jednotlivých tříd, tělocvičně, na školní zahradě za dopomoci
osobních a pedagogických asistentů.
Tento předmět vznikl z potřeb a podnětů našich žáků, učitelů a rodičů. Jeho cílem je
napomáhat lepšímu zapojení do běžného života, pomoci dětem lépe poznat samy sebe i
druhé, lépe se vyrovnat s handicapem, poznat různé metody relaxace a odpočinku. Danou
terapii vede kvalifikovaný odborník. Zároveň do této hodiny zařazujeme okruhy aktuálních
problémů současného světa z průřezových témat. Terapeutická hodina zahrnuje různé
terapie a témata, která jsou volena dle aktuální potřeby a problémů žáků.
Součástí předmětu Terapeutická hodina je hodina ŠKOLA HROU (s tématy osobnostní a
sociální výchovy), která je zařazena do předmětu vždy jednou za pět týdnů.
Ve školním roce 2016/2017 budou zařazeny terapie: Muzikoterapie, Canisterapie,
Feuersteinova metoda, přírodní terapie Reiki.
CANISTERAPIE

Při canisterapii dochází k blahodárnému působení psa na člověka. Jde o přirozený kontakt
člověka se psem. U některých žáků lze provádět terapii skupinovou, ale někteří žáci zvládají
pouze terapii individuální.
Canisterapie pomáhá žákům při:
o rozvoji rozumových schopností cílenou hrou
o rozvoji citových schopností (hlazení, mazlení, hra)
o rozvoji pohybových schopností (hrubá, jemná motorika)
o relaxaci a navození duševní pohody a rovnováhy
o podněcování verbální a neverbální komunikace
o nácviku koncentrace a paměti
o rozvíjení sociálního cítění a poznávání
o podněcování ke hře a k pohybu
Zaměřuje se na zlepšování kvality života a aktivizaci žáků (zlepšení komunikace, odbourání
strachu ze psa, navození dobrého vztahu ke zvířatům, celkové zklidnění).
U tělesně postižených žáků využíváme polohování se psem. Dochází tak prohřívání celého
těla či jeho částí a též k uvolnění svalového napětí u spastických žáků.
REIKI

Reiki je léčitelská metoda vycházející z východních filozofií. Je to učení práce s vesmírnou
energií, jež ze své vlastní podstaty původu nemůže ublížit nebo být zneužita. Rei v překladu
znamená vesmírný, životodárný a Ki znamená energii. Reiki je bezpečná, jemná a nenásilná
metoda praktického uzdravování. Zvyšuje energii, zmírňuje bolest, umožňuje hlubokou
relaxaci a navozuje pocit harmonie. Aktivuje samoléčebný mechanismus člověka a zlepšuje
též mimosmyslové vnímání. Reiki působí nejen na fyzické úrovni, ale i na úrovni duševní a
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duchovní. Reiki energii může přijímat každý a předávat ji může pouze člověk zasvěcený do
určitého stupně reiki od reiki mistra.
Reiki předpokládá existenci vitální energie, existenci příslušných energetických center čaker
a drah (meridiánů), kterými může tato energie proudit. Pokud jsou čakry vyrovnané
a v meridiánech proudí energie bez překážek, člověk je zdravý a vitální. Reiki předpokládá
také existenci aury jako duchovního pole lidského těla, které s tímto energetickým
prouděním souvisí. Hlavním smyslem je rozvíjení duchovních principů, jako jsou: svobodná
vůle jedince, rozvoj osobnosti, hlubší porozumění smyslu života a především pomáhání
potřebným.
Reiki je vhodnou doplňkovou terapií k lékařské péči.
FEUERSTEINOVA METODA – učíme se učit

Metoda, která akceleruje naše myšlení, zvýší efektivitu učení, naučí pracovat s chybou,
přinese radost a klid do práce. Při práci s Feuersteinovou metodou je kladen důraz na
rozvíjení řeči. Řeč je nástrojem každé intelektuální činnosti. Jedinec řečí kontroluje a
upřesňuje informace, které dostává. Musí umět vyjádřit řečí každý myšlenkový pochod,
každou strategii, kterou používá. Pomocí řeči určitou informaci ale i strategii zvnitřní, to
znamená, že si ji osvojí natolik, že ji používá i za jiných okolností. Konečně musí umět
adekvátně a přesně odpovědět na danou otázku nebo vyřešit daný úkol. Systematicky
se proto pěstuje nejen slovní zásoba, ale i obsahově i formálně přesné vyjadřování.
U dětí se podporuje vnitřní motivace k učení prostřednictvím slovní formulace: „Rozmysli si
to.“ V logu celého programu stojí: „Nechte mě, já si to rozmyslím…“ Jedinci jsou k tomu
vybízeni u každého úkolu, takže se to postupně stává součástí jejich strategie. Tím je také
kontrolována a omezována jejich hyperaktivita. Jedinec kromě toho přijímá podíl
odpovědnosti z učení. Učitel má působit proti pasivitě žáků, má demonstrovat, že jsou
schopní a mohou podat výkon. Nehodnotí se známkami, děti se nedělí na dobré a špatné.
Mají být motivovány způsobem práce. Každému dítěti se má umožnit, aby bylo úspěšné. Jsou
stimulovány otázkami. Nepoužívá se soutěžení, protože se respektuje osobnostní tempo
každého dítěte. Je to vyjádřeno i třemi tečkami na konci loga. Klade se důraz na spolupráci
a naslouchání. Feuerstein mluví o vzájemném sdílení myšlenek, přístupů k úkolu. Obsahem
sdílení je i strategie řešení úkolů. Předpokládá se dokonce, že každé dítě může vidět určitý
problém ze svého úhlu pohledu, který je dán jeho zkušeností, který je ovlivněn kulturou
a sociálním prostředím, v kterém vyrostlo. Tak se mají děti učit věcné a intelektuálně
opodstatněné toleranci k druhým
Jedinci se mají naučit reflektovat své myšlení a vhled. Mají se naučit hodnotit své poznávací
dovednosti. Zobecnit způsoby uvažování. Intervenční program je možné aplikovat nejen u
hendikepovaných dětí, ale i u dětí výrazně nadaných, dokonce i u dospělých osob.
MUZIKOTERAPIE
Muzikoterapie je metoda, která používá jako terapeutický prostředek hudbu.
Muzikoterapeut s pomocí individuálního přístupu a prostřednictvím speciálních hudebních
aktivit umožňuje žákům dosáhnout vnitřní relaxace, snaží se podporovat rozvoj kladných
interpersonálních vztahů. Prostřednictvím hudby se u žáků rozvíjí také schopnosti motorické,
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řečové, roste jejich schopnost umění vnímat, cítit k němu nějaký vztah. Při muzikoterapii se
rozvíjí muzikálnost žáků - aby dokázali vnímat pozitivní a negativní pocity při poslechu hudby,
uměli projevit svůj prožitek z hudby a přijímali ji jako prostředek k vyjádření svých emocí.
ŠKOLA HROU

(Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova)
Jedná se o prakticky zaměřenou hodinu, do které zařazujeme vhodné hry, cvičení, modelové
situace a příslušné diskuse. Mnohdy to jsou situace dotýkající se osobní existence, tudíž musí
učitel počítat s tím, že žáci budou mít různé názory, může se objevit odmítání technik či
ostych. Právě tyto okamžiky bývají velmi užitečné, neboť vybízejí k příležitosti přemýšlet o
tom, co se děje
Tématické okruhy jsme rozčlenili do tří částí:
osobnostní rozvoj
mravní rozvoj
sociální rozvoj.
Témata zaměřená na osobnostní rozvoj
Hry a cvičení zaměřené na rozvoj schopností poznávání
o cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění
o cvičení dovedností zapamatování a řešení problémů
o dovednosti pro učení a studium
Hry a cvičení zaměřené na sebepoznání a sebepojetí
o získávání informací o sobě i o druhých, co o sobě vím a co ne
o můj vztah ke mně samému, můj vztah k druhým lidem
o utváření zdravého sebepojetí
Hry a cvičení zaměřené na seberegulaci a sebeorganizaci
o organizování vlastního času
Témata zaměřená na sociální rozvoj
Hry a cvičení zaměřené na poznávání lidí
o vzájemné poznávání se ve třídě,
o rozvíjení pozornosti vůči odlišnostem u dětí (např. handicap atd.)
o hledání výhod v odlišnostech
Hry a cvičení zaměřené na mezilidské vztahy
o chování podporující dobré vztahy
o práce s přirozenou dynamikou třídy jako sociální skupiny, řešení aktuálních problémů
ve třídě
Hry a cvičení zaměřené na rozvoj komunikace
o komunikace v různých situacích – odmítání, omluva, prosba, přesvědčování, řešení
konfliktů, vysvětlování, žádost…
o komunikační obrana proti agresi a manipulaci
o pravda, lež a předstírání v komunikaci
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Témata zaměřená na morální rozvoj
Hry a cvičení zaměřené na hodnoty, postoje a praktickou etiku
o vytváření povědomí o kvalitách typu odpovědnost, spolehlivost, spravedlnost,
respektování, pomáhající a prosociální chování (člověk neočekává protislužbu)
Konkrétní témata zahrnuta v hodině ŠKOLA HROU:
Rozvoj schopností poznávání, Sebepoznání a sebepojetí, Seberegulace a sebeorganizace,
Psychohygiena, Kreativita, Poznávání lidí, Mezilidské vztahy, Komunikace, Kooperace a
kompetice, Řešení problémů, Hodnoty a postoje.
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6 Učební osnovy pro žáky s těžkým mentálním postižením a
souběžným postižením více vadami
Žákům s nejtěžším mentálním postižením náleží nejvyšší míra podpůrných opatření. Těžiště
práce spočívá v komplexním speciálně pedagogickém působení na tělesný a duševní vývoj
žáků s respektováním jejich individuálních potřeb. Vyučování je uspořádáno jako otevřený
variabilní proces. Z toho vyplývá i jiná organizace vzdělávání zohledňující speciální vzdělávací
potřeby žáků.
Vzdělávací obsah základního vzdělávání žáků s nejtěžšími formami mentálního postižení je
rozdělen do pěti vzdělávacích oblastí, které jsou pojaty odlišně, stejně jako metody práce i
speciálně upravené podmínky. Jednotlivé vzdělávací oblasti jsou tvořeny jedním vzdělávacím
oborem nebo více obsahově blízkými vzdělávacími obory, které lze spojovat a vyučovat v
blocích:
o Člověk a komunikace (Rozumová výchova, Řečová výchova)
o Člověk a jeho svět (Smyslová výchova)
o Umění a kultura (Hudební výchova, Výtvarná výchova)
o
Člověk a zdraví (Pohybová výchova, Zdravotní tělesná výchova nebo
Rehabilitační tělesná výchova)
o Člověk a svět práce (Pracovní výchova)

6.1 Člověk a komunikace
Vzdělávací oblast Člověk a komunikace má stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím
procesu. Umožňuje žákům najít a rozvíjet vhodnou formu komunikace s okolím. Prostředkem
vzdělávání není psané slovo a často ani mluvená řeč. Jsou využívány různé formy
augmentativní a alternativní komunikace, které vedou k osvojení dovedností dorozumívání
se s okolím a vytváření pocitu jistoty a bezpečí, který kontakt se sociálním okolím přináší.
Obsah vzdělávací oblasti Člověk a komunikace se realizuje ve vzdělávacích oborech
Rozumová výchova a Řečová výchova.
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím,
že vede žáka k:
o rozvíjení rozumových schopností na optimální možnou úroveň
o uplatňování základních hygienických a sebeobslužných dovedností a rozvíjení
samostatnosti při každodenních činnostech
o rozvíjení řečových schopností, případně osvojení komunikačních dovedností za
použití netradičních metod komunikace (např. sociální čtení, piktogramy, nonverbální
komunikační metody)
o osvojení základů orientace
o rozvíjení poznávacích schopností
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o osvojení základů psaní hůlkového písma
6.1.1

Rozumová výchova

Obsah vzdělávacího oboru Rozumová výchova je rozdělen na tematické okruhy:
o Rozvíjení poznávacích schopností
o Rozvíjení logického myšlení a paměti
o Rozvíjení grafických schopností
Ve výuce se vzdělávací obsah jednotlivých okruhů vzájemně prolíná. V Rozumové výchově je
snaha o dosažení a rozvíjení rozumových schopností žáků na optimální možné úrovni.
6.1.1.1 Metody a formy práce
Výuka probíhá většinou ve třídách, na zahradě školy, v přírodě a různých místech dle potřeby
výuky. Žáci pracují individuálně s asistentem nebo ve dvojicích s asistentem. V hodinách je
využíváno názorných pomůcek a principu multisenzoriálního přístupu ke vzdělávání. Žáci
pracují dle svých schopností, popř. dle svých individuálních vzdělávacích plánů a dle potřeb
pracují s dopomocí asistenta.
6.1.1.2 Výchovné a vzdělávací strategie
Kompetence k učení
Žák dle svých individuálních možností a schopností
o chápe a používá předměty, pojmy a grafické symboly
o pozná známé předměty ve třídě a ve svém nejbližším okolí
o rozliší známá velká tiskací písmena
Výchovné a vzdělávací strategie
Učitel
o rozvíjí řečové schopnosti, myšlení, emocionální a estetické vnímání
o používá obrazový materiál, piktogramy
o zařazuje cvičení prováděná v rámci sluchového a zrakového vnímání
o aplikuje vhodné metody k rozlišení velkých tiskacích písmen
Kompetence k řešení problémů
Žák dle svých individuálních možností a schopností
o pomocí nápodoby řeší známé situace, umí požádat o pomoc
o dokáže reagovat na jednoduché úkoly, pokyny
o známé opakující se činnosti zařadí dle časové posloupnosti v rámci dne
Výchovné a vzdělávací strategie
Učitel
o vede žáky k řešení problémů, dokončování úkolů, učí je vyjádřit jednoduché závěry
o rozvíjí jejich tvořivost a vlastní nápady
o vede žáky k překonávání nezdaru, překážek a k vzájemné pomoci
o učí žáky orientovat se v časovém sledu dne pomocí vizualizace denních činností
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Kompetence komunikativní
Žák dle svých individuálních možností a schopností
o reaguje na osoby ve svém blízkém okolí, dle svých možností a schopností komunikuje
o vyjadřuje své postoje souhlasem či nesouhlasem
o reaguje na oslovení
o umí pozdravit
Výchovné a vzdělávací strategie
Učitel
o upevňuje srozumitelné vyjadřování se ústní formou, popř. jinou formou
o motivuje kladnou pochvalou k získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti a k
dodržování základních pravidel slušného chování
o kultivuje žákův projev, dorozumívání se v běžných společenských situacích, sdělování
nároků
o vede žáky ke komunikaci a vyjádření jejich postojů
o nacvičuje adekvátní reakci na oslovení, vede žáka, aby si pamatoval svoje jméno
o vede žáky, aby dokázali pozdravit a reagovali na pozdrav správným způsobem
Kompetence sociální a personální
Žák dle svých individuálních možností a schopností
o dle svých možností a schopností komunikuje se známými osobami
o zapojuje se do činností ve třídě
o rozlišuje pohlaví
Výchovné a vzdělávací strategie
Učitel
o rozvíjí pozitivní vztah k mateřskému jazyku, chápání a poznávání rozdílů mezi lidmi
o upevňuje tolerantní jednání a chování, spolupráci při řešení zadaných úkolů a
vzájemné pomoci
o zapojuje žáky do kulturního dění školy
o automatizuje chování v situacích ohrožení vlastního zdraví a bezpečnosti druhých
o učí rozeznávat rozdíly mezi chlapcem, dívkou, mužem, ženou
Kompetence pracovní
Žák dle svých individuálních možností a schopností
o zná předměty denní potřeby a umí je účelně používat
o třídí předměty podle velikosti, barvy, tvaru a druhu
Výchovné a vzdělávací strategie
Učitel
o učí žáky používat a manipulovat s předměty
o každodenním nácvikem připravuje žáky k rozlišování předmětů podle různých kritérií
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6.1.1.3 Rozpis výsledků vzdělávání a obsahu učiva předmětu Rozumová výchova

Předmět: Rozumová výchova
Ročník: 1.- 3.
Učivo
ROZVÍJENÍ POZNÁVACÍCH
SCHOPNOSTÍ

Výstupy – žáky by měl
o
o
o
o
o
o
o
o

o

uvědomovat si části svého těla
reagovat na oslovení jménem
reagovat na členy své rodiny
reagovat na své spolužáky i učitele
vnímat různé podněty a reagovat na ně
orientovat se v prostředí třídy
seznamovat se s předměty denní potřeby
seznamovat se základními hygienickými a sebeobslužnými
činnostmi
vnímat a uspokojovat základní životní potřeby, sdělit své
pocity
udržet oční kontakt na předmět

ROZVÍJENÍ LOGICKÉHO MYŠLENÍ A
PAMĚTI

o
o
o
o
o
o
o

reagovat na podnět
manipulovat s předměty
orientovat se v režimu dne
cíleně manipulovat s předměty
reagovat na mluvenou řeč
reagovat na hlas
mít základní představu o množství, rozlišit je a není

ROZVÍÁJENÍ GRAFICKÝCH
SCHOPNOSTÍ

o
o
o
o
o
o

spolupracovat při stimulaci prstů, dlaně
uchopit vytvarovanou houbičku
vytvořit barevnou stopu vytvarovanou houbičkou
reakce na tištěná velká hůlková písmena svého jména
poznat některé možnosti počítače
manipulovat se základními geometrickými tvary

o
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Předmět: Rozumová výchova
Ročník: 4.- 6.
Učivo
ROZVÍJENÍ POZNÁVACÍCH
SCHOPNOSTÍ

Výstupy – žáky by měl
o
o
o
o
o
o

o

reagovat jednotlivými částmi svého těla
poznat vlastní jméno
znát členy své rodiny
poznat své spolužáky i učitele
zaměřovat pozornost na různé podněty a reagovat na ně
orientovat se v prostředí školy, v denním časovém
rozvrhu
poznat a používat předměty denní potřeby, uplatňovat
základní hygienické a sebeobslužné činnosti
vnímat a uspokojovat základní životní potřeby, sdělit své
pocity a upozornit na zdravotní potíže
udržovat oční kontakt na předmět obrázek

ROZVÍJENÍ LOGICKÉHO MYŠLENÍ A
PAMĚTI

o
o
o
o
o
o
o

krátkodobě se koncentrovat se na činnost
třídit předměty podle zadaných kritérií
orientovat se v režimu dne
orientovat se v prostoru
koncentrovat se na souvislou řeč
napodobovat zvuky
přiřazovat právě jeden prvek

ROZVÍÁJENÍ GRAFICKÝCH
SCHOPNOSTÍ

o
o
o
o

uchopit podaný předmět
uchopit rehabilitační barevnou kuličku
vytvořit stopu rehabilitační barevnou kuličkou
koncentrace pozornosti na jednotlivá velká hůlková
písmena svého jména
pracovat na upravené klávesnici
rozlišovat základní geometrické tvary

o
o

o
o
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Předmět: Rozumová výchova
Ročník: 7.- 10.
Učivo
ROZVÍJENÍ POZNÁVACÍCH
SCHOPNOSTÍ

Výstupy – žáky by měl
o
o
o
o

o

pojmenovat části svého těla, případně na ně ukázat
reagovat na oslovení jménem, znát své jméno
znát členy své rodiny
poznat své spolužáky i učitele, znát jejich jména případně
je oslovovat
vnímat různé podněty a reagovat na ně
orientovat se ve vztazích k nejbližšímu prostředí, denním
časovém rozvrhu; vnímat prostor
poznat a používat předměty denní potřeby, uplatňovat
základní hygienické a sebeobslužné činnosti
vnímat a uspokojovat základní životní potřeby, sdělit
jednoznačně své pocity a upozornit na zdravotní potíže
řadit obrázky podle zadaných kritérií

ROZVÍJENÍ LOGICKÉHO MYŠLENÍ A
PAMĚTI

o
o
o
o
o
o
o

cíleně se koncentrovat na určitou činnost
rozlišovat velikost a tvary předmětů, dvojic obrázků
zvládnout složení dějových obrázků
orientovat se na vodorovné ploše
znát význam jednotlivých piktogramů
opakovat zvuky, slabiky, slova
rozlišovat číslici 1 a 2

ROZVÍJENÍ GRAFICKÝCH
SCHOPNOSTÍ

o
o
o
o
o
o

uchopit a podržet podaný předmět
uchopit rehabilitační štětec
vytvořit barevnou stopu rehabilitačním štětcem
poznat grafickou podobu svého jména
napsat své jméno pomocí počítače
poznat základní geometrické tvary

o
o
o
o
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Řečová výchova

Vzdělávací obor Řečová výchova zahrnuje tematický okruh Rozvíjení komunikačních
dovedností, který je nástrojem funkčního dorozumívání žáků. Vede žáky k rozvíjení slovní
zásoby, řečových schopností, komunikačních dovedností, k vnímání a chápání různých
jazykových sdělení. Rozvíjení řečových dovedností 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. Tyto systémy jim napomáhají překonávat komunikační bariéry, dorozumívat se a
komunikovat se svým okolím, vyjadřovat svoje pocity, přání a reagovat na podněty.
Využití netradičních speciálních metod a technik umožňuje žákům přístup ke vzdělání a jeho
zvládnutí v rámci individuálních možností.
6.1.2.1 Metody a formy práce
Výuka probíhá většinou ve třídách, na zahradě školy, v přírodě a různých místech dle potřeby
výuky. Žáci pracují individuálně s asistentem nebo ve dvojicích s asistentem. V hodinách je
využíváno názorných pomůcek a principu multisenzoriálního přístupu ke vzdělávání.
Pokud je to možné, pracují žáci v hodinách Řečové výchovy pod vedením logopeda, výuku
tedy vede vysokoškolsky vzdělaný logoped.
Žáci pracují dle svých schopností, popř. dle svých individuálních vzdělávacích plánů a dle
potřeb pracují s dopomocí asistenta.
6.1.2.2 Výchovné a vzdělávací strategie
Kompetence k učení:
o ve velké míře užíváme názorných učebních pomůcek / obrázky, knihy,
fotografie…/
o vytváříme situace, v nichž má žák radost z učení
o získané zkušenosti spojujeme s využitím v praktickém životě
Kompetence k řešení problémů:
o připravujeme žáky na problémy v běžných životních situacích a předcházíme
komunikačním problémům
o nabízíme žákům dostatek příležitostí k poznávání a řešení známých situací
o učíme žáky překonávat komunikační bariéry
Kompetence komunikativní:
o klademe důraz na verbální či neverbální komunikaci s vrstevníky a s dospělými
o pro rozvoj komunikace využíváme augmentativní a alternativní komunikační
systémy
o učíme se pojmenovávat základní pocity a vhodně prožívat silné emocionální
zážitky
o vytváříme prostor pro komunikaci
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Kompetence sociální a personální:
o rozvíjíme komunikaci v rámci různých sociálních vztahů a situací
o v modelových a praktických situacích upozorňujeme na vhodné a nevhodné chování
Kompetence občanské:
o rozvíjíme základní prvky sociální komunikace
o navazuje kontakt a adekvátně se dorozumívá s okolím
o spolupracuje se svými učiteli a spolužáky
o chová se zdrženlivě k neznámým osobám
6.1.2.3 Rozpis výsledků vzdělávání a obsahu učiva předmětu Řečová výchova
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Předmět: Řečová výchova
Ročník: 1.- 3.
Učivo

Výstupy – žáky by měl

ROZVÍJENÍ VNÍMÁNÍ
ZVUKOVÉ STRÁNKY ŘEČI

o

zkoušet reagovat na hlas a intonaci dospělé osoby

ROZVÍJENÍ FYZIOLOGICKÉHO
DÝCHÁNÍ

o

pokusit se o nácvik správného dýchání

PODPORA VYJÁDŘENÍ
SOUHLASU ČI NESOUHLASU

o

pokusit se vyjádřit souhlas či nesouhlas – verbálně, gesty

PODPORA ZTOTOŽNĚNÍ SE
S VLASTNÍM JMÉNEM

o

reagovat na své jméno

POZNÁVÁNÍ OSOB Z OKOLÍ
(RODINA, ŠKOLA, …)

o

postupně se učit znát jména nejbližších osob a spolužáků

o

osvojovat si základy slušného chování

o

pokusit se sdělit svá přání a potřeby verbálním či nonverbálním
způsobem

o

snažit se využívat komunikační počítačové hry

OSVOJENÍ SI PRVKŮ
SLUŠNÉHO CHOVÁNÍ
.
PODPORA VYJÁDŘENÍ
VLASTNÍCH PŘÁNÍ A POTŘEB
ROZVÍJENÍ POČÍTAČOVÝCH
DOVEDNOSTÍ
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Předmět: Řečová výchova
Ročník: 4.- 6.
Učivo

Výstupy – žáky by měl

ROZVÍJENÍ VNÍMÁNÍ
ZVUKOVÉ STRÁNKY ŘEČI
o

učit se reagovat na hlas a intonaci dospělé osoby

o

snažit se o správné dýchání

o

učit se vyjádřit souhlas či nesouhlas – verbálně, gesty

o

naučit se poznat své jméno a reagovat na oslovení jménem

o

naučit se postupně znát jména nejbližších osob a spolužáků

o

osvojovat si prvky slušného chování

o

snažit se sdělit svá přání a potřeby – verbálním nebo
nonverbálním způsobem

o

snažit se využívat komunikační počítačové hry

ROZVÍJENÍ FYZIOLOGICKÉHO
DÝCHÁNÍ

PODPORA VYJÁDŘENÍ
SOUHLASU ČI NESOUHLASU
PODPORA ZTOTOŽNĚNÍ SE
S VLASTNÍM JMÉNEM

POZNÁVÁNÍ OSOB Z OKOLÍ
(RODINA, ŠKOLA, …)

OSVOJENÍ SI PRVKŮ
SLUŠNÉHO CHOVÁNÍ
.
PODPORA VYJÁDŘENÍ
VLASTNÍCH PŘÁNÍ A POTŘEB

ROZVÍJENÍ POČÍTAČOVÝCH
DOVEDNOSTÍ
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Předmět: Řečová výchova
Ročník: 7.- 10.
Učivo

Výstupy – žáky by měl

ROZVÍJENÍ VNÍMÁNÍ
ZVUKOVÉ STRÁNKY ŘEČI
o

reagovat na hlas a intonaci dospělé osoby

o

snažit se o správné dýchání

o

vyjádřit souhlas či nesouhlas – verbálně, gesty

o

znát své jméno a reagovat na oslovení jménem

o

znát jména nejbližších osob a spolužáků

o

umět pozdravit, poděkovat – verbálně nebo gesty

o

sdělit svá přání a potřeby – verbálním nebo nonverbálním
způsobem

o

využívat komunikační počítačové hry

ROZVÍJENÍ FYZIOLOGICKÉHO
DÝCHÁNÍ
PODPORA VYJÁDŘENÍ
SOUHLASU ČI NESOUHLASU
PODPORA ZTOTOŽNĚNÍ SE
S VLASTNÍM JMÉNEM

POZNÁVÁNÍ OSOB Z OKOLÍ
(RODINA, ŠKOLA, …)
OSVOJENÍ SI PRVKŮ
SLUŠNÉHO CHOVÁNÍ
.
PODPORA VYJÁDŘENÍ
VLASTNÍCH PŘÁNÍ A POTŘEB

ROZVÍJENÍ POČÍTAČOVÝCH
DOVEDNOSTÍ
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6.2 Člověk a jeho svět
Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět pomáhá žákům poznávat své nejbližší okolí a utvářet si k
němu citový vztah. Žáci si osvojují vhodné chování a jednání, učí se chápat rozdílnosti mezi
jednotlivci, tolerovat je, navzájem si pomáhat a spolupracovat.
Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět rozvíjí psychické funkce prostřednictvím smyslového
vnímání. Cílevědomým vytvářením vztahů smyslového vnímání, myšlení a řeči rozvíjí
jednotlivé smyslové analyzátory a jejich funkce, které jsou podmínkou správného vnímání,
koncentrace pozornosti, prostorové, směrové a časové orientace a základem pro vytváření
představ a pojmů.
Vzdělávání v této vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím,
že vede žáka k:
o uspokojování základních životních potřeb
o upevňování hygienických a stravovacích návyků
o orientaci v nejbližším okolí
o vytváření základních schopností manipulace s předměty
o poznávání a pojmenovávání základních barev
o rozlišování, poznávání a třídění předmětů podle velikosti, tvaru, barev a zvuku
o napodobování předváděných pohybů
o napodobování a rozlišování různých zvuků
o rozlišování a určování chuťových vlastností látek
6.2.1

Smyslová výchova

Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět se realizuje vzdělávacím oborem Smyslová výchova,
která systematicky procvičuje zrakové, sluchové, čichové a chuťové vnímání, hmatové
vnímání, vizuomotoriku a prostorovou orientaci vždy v konkrétních situacích. Prolíná všemi
vzdělávacími obory a vytváří předpoklady pro zvládání jejich vzdělávacích obsahů.
Vzdělávací obor je členěn do tematických okruhů:
o Rozvíjení zrakového vnímání
o Rozvíjení sluchového vnímání
o Rozvíjení hmatového vnímání
o Prostorová a směrová orientace
o Rozvíjení čichového a chuťového vnímání
6.2.1.1 Metody a formy práce
Výuka probíhá většinou ve třídách, na zahradě školy, v přírodě a různých místech dle potřeby
výuky. Žáci pracují individuálně s asistentem nebo ve dvojicích s asistentem. V hodinách je
využíváno názorných pomůcek a principu multisenzoriálního přístupu ke vzdělávání.
Žáci pracují dle svých schopností, popř. dle svých individuálních vzdělávacích plánů a dle
potřeb pracují s dopomocí asistenta.
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6.2.1.2 Výchovné a vzdělávací strategie

Kompetence k učení
Žák dle svých individuálních možností a schopností
o chápe význam konkrétních předmětů, pojmů, pokynů a požadavků
Výchovné a vzdělávací strategie
Učitel
o vede žáky k pochopení funkcí předmětů, výrazů a piktogramů
o vede žáky k rozlišování známých předmětů, zvuků, vůní a chutí
Kompetence k řešení problému
Žák dle svých individuálních možností a schopností
o zvládá pocit strachu
o orientuje se ve známém prostření
Výchovné a vzdělávací strategie
Učitel
o snaží se žáky zapojovat do různých činností a vedeme je k překovávání strachu z
nových předmětů
o ve známém prostření usiluje o samostatný pohyb žáka
Kompetence komunikativní
Žák dle svých individuálních možností a schopností
o verbálními i nonverbálními prostředky vyjadřuje své potřeby a pocity
Výchovné a vzdělávací strategie
Učitel
o motivuje žáky k vyjadřování svých potřeb a pocitů
Kompetence sociální a personální
Žák dle svých individuálních možností a schopností
o uvědomuje si své tělo a svoji osobu
o rozlišuje a identifikuje osoby z nejbližšího okolí
o reaguje adekvátně na neznámé osoby
Výchovné a vzdělávací strategie
Učitel
o pomocí stimulace umožňuje žákům uvědomovat si své tělo
o u žáků rozvíjí vazby nejbližšími osobami a vede jej k jejich poznávání
o učí žáky, aby se chovali k neznámým osobám přiměřeně
Kompetence pracovní
Žák dle svých individuálních možností a schopností
o pracuje s různými materiály a respektuje jednoduché pracovní postupy
o třídí předměty podle barvy, tvaru a druhu
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Výchovné a vzdělávací strategie
Učitel
o nabízí žákům manipulaci a používání různých předmětů
o každodenním nácvikem připravuje žáky k rozlišování předmětů podle různých kritérií
6.2.1.3 Rozpis výsledků vzdělávání a obsahu učiva předmětu Smyslová výchova
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Předmět: Smyslová výchova
Ročník: 1.- 3.
Učivo

Výstupy – žáky by měl

ROZVÍJENÍ ZRAKOVÉHO
VNÍMÁNÍ

o
o
o
o
o
o
o
o

vnímat prostor oběma očima
pokusit se o úchop
pozorovat předměty
poznat pozorovaný předmět
poznat předmět na obrázku
poznat členy své rodiny
rozpoznat denní dobu podle činnosti
napodobit jednoduché předvedené pohyby

ROZVÍJENÍ SLUCHOVÉHO
VNÍMÁNÍ

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

rozvíjet sluchové vnímání
poslouchat různé zvuky ze svého okolí
poslouchat hlas rodičů a učitele
poslouchat reprodukované zvuky
poznat základní zvuky školního prostředí
snažit se o spolupráci při sebeobslužných činnostech
přijímat podávané předměty z různých materiálů
snažit se uchopovat předměty ve svém nejbližším okolí
zajímat se o předměty ve svém okolí
snažit se s předměty manipulovat
snažit se vnímat prostor ve známém prostředí
vnímat základní orientační body ve známém prostoru
vnímat prostor své třídy, školy a nejbližšího okolí
aktivně vnímat změny směru při pohybu
vnímat změnu polohy předmětu v prostoru i na ploše
snažit se manipulovat s předměty na pracovní ploše
vnímat s pomocí názoru charakteristické znaky daného ročního
období
rozvíjet chuťovou percepci
rozvíjet čichovou percepci

ROZVÍJENÍ HMATOVNÉHO
VNÍMÁNÍ

PROSTOROVÁ A
SMĚROVÁ ORIENTACE

ROZVÍJENÍ ČICHOVÉHO A
CHUŤOVÉHO VNÍMÁNÍ

o
o
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Předmět: Smyslová výchova
Ročník: 4.- 6.

Učivo

Výstupy – žáky by měl

ROZVÍJENÍ ZRAKOVÉHO
VNÍMÁNÍ

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

sledovat pohledem předměty
snažit se uchopit předměty
rozlišovat předměty podle barvy
poznat základní předměty
řadit předměty do řady
rozlišovat předměty podle velikosti
přiřadit k obrázku reálný předmět
poznat pedagogy ve třídě
rozpoznat denní dobu podle činnosti a obrázku
napodobit předvedené pohyby

ROZVÍJENÍ SLUCHOVÉHO
VNÍMÁNÍ

o
o
o
o
o
o

reagovat na oslovení
poznat a rozlišit zvuky
poznat podle hlasu rodiče a pedagogy
poznávat domácí zvířata a jejich zvuky
rozlišovat zvuky školního prostředí
zapojovat se do sebeobslužných činností dle svých
individuálních možností
snažit se pomocí hmatu poznávat uchopený předmět
snažit se podávané předměty rozlišit podle velikosti a tvaru
aktivně přijímat oblíbené předměty ze svého okolí
a manipulovat s nimi
snažit se pomocí hmatu poznávat vlastnosti předmětů (tvrdost,
teplotu)
vnímat prostor, rozlišit směrovou orientaci ve známém
prostředí a aktivně reagovat na změnu směru
snažit se aktivně poznávat svou třídu, školu a nejbližší okolí
ukazovat vpravo a vlevo s pomocí další osoby a s využitím
názorných pomůcek
s pomocí druhé osoby rozlišovat v prostoru a na ploše nahoře –
dole, před – za, vedle
s pomocí druhé osoby manipulovat s předměty a umísťovat je
na ploše dle pokynů
snažit se s pomocí názoru a s využitím svých smyslů poznávat
charakteristické znaky ročních období
poznat základní chutě
poznat aromatické potraviny čichem podle vůně
poznat základní vůně a pachy
poznat zkažené potraviny a nebezpečné látky

ROZVÍJENÍ HMATOVNÉHO
VNÍMÁNÍ

o
o
o
o

PROSTOROVÁ A
SMĚROVÁ ORIENTACE

o
o
o
o
o
o

ROZVÍJENÍ ČICHOVÉHO A
CHUŤOVÉHO VNÍMÁNÍ

o
o
o
o
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Předmět: Smyslová výchova
Ročník: 7.- 10.

Učivo
ROZVÍJENÍ ZRAKOVÉHO
VNÍMÁNÍ

Výstupy – žáky by měl
o
o
o
o
o
o
o

ROZVÍJENÍ SLUCHOVÉHO
VNÍMÁNÍ

o
o
o
o
o

ROZVÍJENÍ HMATOVNÉHO
VNÍMÁNÍ

o
o
o
o
o

PROSTOROVÁ A
SMĚROVÁ ORIENTACE

ROZVÍJENÍ ČICHOVÉHO A
CHUŤOVÉHO VNÍMÁNÍ

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

uchopit a manipulovat s předměty
rozlišovat tvary a barvy předmětů
podle svých možností poznat, řadit, skládat a třídit předměty
podle velikosti, barevné a tvarové odlišnosti
třídit obrázky, rozeznat reálné a vyobrazené předměty
poznat osoby ze svého okolí a své spolužáky
rozpoznat denní dobu podle činnosti, obrázku nebo piktogramu
napodobit předvedené pohyby
reagovat na své jméno, na oslovení, na zavolání
poznat, rozlišit a snažit se napodobit různé zvuky
poznat podle hlasu osoby ze svého nejbližšího okolí
poznat a rozlišit různé zvuky a hlasy zvířat podle zvukové
nahrávky
rozlišit zvuky spojené s denním životem a nebát se
nepříjemných zvuků podle svých možností
zvládat základní sebeobslužné dovednosti dle svých
individuálních možností
poznat hmatem velikost, tvar a povrch známých a oblíbených
předmětů
třídit známé předměty na základě hmatu – podle velikosti a
tvaru
poznat známé předměty podle hmatu
rozlišit hmatem základní fyzikální vlastnosti známých
a oblíbených předmětů (tvrdost, teplotu)
vnímat prostor, rozlišit směrovou orientaci ve známém
prostoru
orientovat se ve třídě, ve škole a svém nejbližším okolí
rozlišovat vpravo – vlevo
rozlišovat nahoře – dole, před – za., vedle
řadit, skládat a umístit předměty na určené místo podle pokynu
rozeznat roční období podle základních znaků
rozlišit jednotlivé chutě
poznat předměty čichem podle vůně
rozlišit vůně a pachy
poznat zkažené potraviny a nebezpečné látky
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6.3 Umění a kultura
Vzdělávací oblast Umění a kultura provází žáky po celou dobu povinné školní docházky.
Přispívá ke kultivaci osobnosti žáků, působí na jejich chování, posiluje jejich sebevědomí,
rozvíjí estetické cítění tím, že dává prostor pro uplatnění tvořivých schopností a
zprostředkování zážitků prostřednictvím vlastní tvorby a recepce. Má značný rehabilitační a
relaxační význam, naplňuje přirozenou potřebu projevit se. Prostřednictvím výuky je možné
přiblížit žákům hudební i výtvarné umění a působit tak na jejich estetické vnímání. Získané
dovednosti mohou značně obohatit jejich život. Vzdělávací oblast se realizuje ve vzdělávacích
oborech Hudební výchova a Výtvarná výchova.
Vzdělávání v této vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím,
že vede žáka k:
o rozvíjení individuálních schopností při vlastní tvorbě, vnímání a komunikaci
o napodobování a rozlišování různých nehudebních a hudebních zvuků
o rozlišování vybraných hudebních nástrojů podle zvuku
o zvládání hry na tělo a jednoduché rytmické nástroje
o soustředění na poslech krátkých skladeb
o rozlišování základních barev a jejich používání ve výtvarném vyjádření
o vyjadřování vlastních zkušeností přiměřenými prostředky a postupy
6.3.1

Hudební výchova

Hudební výchova vytváří u žáků kladný vztah k hudbě, rozvíjí jejich hudebnosti, podporuje
schopnost hudbu emocionálně prožít. Prostřednictvím hudební výchovy rozvíjíme i sluchové
vnímání, procvičujeme motoriku mluvidel a výrazně tím přispíváme k rozvoji řečových
dovedností. Hudební činnosti napomáhaní žákům k odreagování napění, překonání únavy,
zlepšení nálady, zlepšují mezilidské vztahy a schopnost teamové práce.
6.3.1.1 Metody a formy práce
Výuka probíhá většinou ve třídách, na zahradě školy, v přírodě a různých místech dle potřeby
výuky. Žáci pracují individuálně s asistentem nebo ve dvojicích s asistentem. V hodinách je
využíváno názorných pomůcek a principu multisenzoriálního přístupu ke vzdělávání.
Žáci pracují dle svých schopností, popř. dle svých individuálních vzdělávacích plánů a dle
potřeb pracují s dopomocí asistenta.
6.3.1.2 Výchovné a vzdělávací strategie
Kompetence k učení
Žák dle svých individuálních možností a schopností
o manipuluje se známými předměty ve třídě a ve svém okolí
Výchovné a vzdělávací strategie
Učitel
o vede žáky k samostatnosti v manipulaci s hudebními nástroji
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Kompetence k řešení problému
Žák dle svých individuálních možností a schopností
o dokáže reagovat na jednoduché úkoly, pokyny
Výchovné a vzdělávací strategie
Učitel
o dle schopností zapojuje žáky do jednoduchých činností
Kompetence komunikativní
Žák dle svých individuálních možností a schopností
o verbálními i neverbálními prostředky vyjadřuje své potřeby a pocity
Výchovné a vzdělávací strategie
Učitel
o motivuje žáky, aby pomocí hudby vyjádřily své pocity
Kompetence sociální a personální
Žák dle svých individuálních možností a schopností
o zapojuje se do činnosti ve třídě
Výchovné a vzdělávací strategie
Učitel
o pomocí společné hry na hudební nástroje podporujeme vztahy v kolektivu
o společným emocionálním prožitkem upevňujeme vztahy mezi dětmi
Kompetence pracovní
Žák dle svých individuálních možností a schopností
o pracuje s různými materiály a ovládá jednoduché postupy hry na tyto nástroje
Výchovné a vzdělávací strategie
Učitel
o učíme žáky manipulovat s hudebními nástroji
o vedeme žáky k nápodobě různých pohybů ve hře na hudební nástroje a pohybového
doprovodu k písním a básním
6.3.1.3 Rozpis výsledků vzdělávání a obsahu učiva předmětu Hudební výchova
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Předmět: Hudební výchova
Ročník: 1.- 3.
Učivo

Výstupy – žáky by měl

PĚVECKÉ AKTIVITY

o
o

seznamovat se se správným dýcháním při vytváření zvuků, tónů
seznamovat se se zpěvem jednoduchých písní s doprovodem hudebního
nástroje

HRA NA HUDEBNÍ
NÁSTROJE

o

pokusit se o správný úchop jednotlivých nástrojů a vytvoření zvuku

HUDEBNĚ POHYBOVÉ
HRY, POHYBOVÉ
VYJÁDŘENÍ

o

podle svých možností se pohybově vyjádřit

POSLECHOVÉ
ČINNOSTI

o
o

rozlišovat hudební a nehudební zvuky
umět naslouchat po určitou dobu hudební produkci

Předmět: Hudební výchova
Ročník: 4.- 6.
Učivo

Výstupy – žáky by měl
o
o
o

podle svých schopností rozvíjet správné dýchání a intonaci
pokusit se o zpěv alespoň části jednoduchých písní
umět si vybrat konkrétní nástroj a pokusit se o hru na něj

HUDEBNĚ POHYBOVÉ
HRY, POHYBOVÉ
VYJÁDŘENÍ

o

podle svých schopností pohybem vyjádřit náladu písně či skladby

POSLECHOVÉ
ČINNOSTI

o

soustředit se na poslech relaxační hudby a jednoduché krátké skladby

PĚVECKÉ AKTIVITY
HRA NA HUDEBNÍ
NÁSTROJE
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Předmět: Hudební výchova
Ročník: 7.- 10.

Učivo

Výstupy – žáky by měl
o
o
o

zvládat správné dýchání, snažit se o správnou intonaci a melodii
zvládat zpěv jednoduchých písní s doprovodem hudebního nástroje
doprovodit sebe i spolužáky na jednoduché rytmické hudební nástroje

HUDEBNĚ POHYBOVÉ
HRY, POHYBOVÉ
VYJÁDŘENÍ

o

zvládat jednoduchá rytmická cvičení a pohyb podle rytmického
doprovodu

POSLECHOVÉ
ČINNOSTI

o

soustředit se na poslech relaxační hudby a delší skladby

PĚVECKÉ AKTIVITY
HRA NA HUDEBNÍ
NÁSTROJE
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Výtvarná výchova

Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti a dovednosti, rozvíjí fantazii a sebevyjádření.
Pomáhá k vyjádření emocí, podporuje vnímání okolního světa a jeho osobité ztvárnění.
Podporuje rozvoj jemné motoriky, zrakového vnímání, vnímání detailů a seznamuje žáky
s různými druhy výtvarných technik, materiálů, pomůcek a využití předmětů, které nás
obklopují.
6.3.2.1 Metody a formy práce
Výuka probíhá většinou ve třídách, na zahradě školy, v přírodě a různých místech dle potřeby
výuky. Žáci pracují individuálně s asistentem nebo ve dvojicích s asistentem. V hodinách je
využíváno názorných pomůcek a principu multisenzoriálního přístupu ke vzdělávání.
Žáci pracují dle svých schopností, popř. dle svých individuálních vzdělávacích plánů a dle
potřeb pracují s dopomocí asistenta.
6.3.2.2 Výchovné a vzdělávací strategie
Kompetence k učení
Žák dle svých individuálních možností a schopností
o chápe význam konkrétních předmětů a pojmů
o manipuluje se známými předměty ve třídě a ve svém nejbližším okolí
Výchovné a vzdělávací strategie
Učitel
o vytváří situace vedoucí k prožití úspěchu z vykonané práce
o rozvíjí poznávání různého matriálu, výtvarných pomůcek a předmětů spojených s
pracovní a výtvarnou výchovou
o učí žáky rozlišit, poznat a pojmenovat jednotlivé činnosti a přiřadit předměty a
piktogramy k pracovním postupům
Kompetence k řešení problému
Žák dle svých individuálních možností a schopností
o pomocí nápodoby řeší známé situace, umí požádat o pomoc
o orientuje se ve známém prostředí
Výchovné a vzdělávací strategie
Učitel
o upevňuje reakci na jednoduché úkoly a pokyny
o učí žáky ve známém prostředí používat známý pracovní postup
Kompetence komunikativní
Žák dle svých individuálních možností a schopností
o verbálními i neverbálními prostředky vyjadřuje své potřeby a pocity
Výchovné a vzdělávací strategie
Učitel
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o v rámci dobrých vztahů mezi spolužáky nacvičuje nabízení pomoci
o motivuje žáky k vyjádření svých potřeb
Kompetence sociální a personální
Žák dle svých individuálních možností a schopností
o zapojují se do činností ve třídě
Výchovné a vzdělávací strategie
Učitel
o vede žáky k respektování společně dohodnutých pravidel chování
o upevňuje vztahy mezi žáky a zapojení se do kolektivu pomocí společných prací a
tvorby
Kompetence pracovní
Žák dle svých individuálních možností a schopností
o zvládá základy osobní hygieny a sebeobslužných činností
o zapojuje se do jednoduchých praktických činností
Výchovné a vzdělávací strategie
Učitel
o vede žáky k zvládání jednoduchých praktických činností
o snaží se, aby žáci dokončovali práce v dohodnutém čase, kvalitě a utvářeli si pracovní
návyky
o vede žáky k zvládání jednoduchých samostatných i týmových činnosti, dodržování
vymezených pravidel a bezpečnému používání pomůcek a vybavení školy
6.3.2.3 Rozpis výsledků vzdělávání a obsahu učiva předmětu Výtvarná výchova

Předmět: Výtvarná výchova
Ročník: 1. - 3.
Učivo
VÝTVARNÉ
ČINNOSTI

Výstupy – žáky by měl
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

seznámit se se základními dovednostmi pro vlastní tvorbu
provádět uvolňovací cvičení, cvičení očního kontaktu a prostorové
orientace
pracovat s prstovými barvami
seznámit se s výtvarnými prostředky a sledovat výtvarné postupy pasivní sledování
nacvičovat rozlišování barev, třídění barev
nacvičovat vyjádření příjemných a nepříjemných vjemů
sledovat používané postupy a prostředky
vnímat rozdíly mezi barvami a základními kontrasty (světlo a tma)
vyjádřit příjemné a nepříjemné pocity
rozvíjet vlastní fantazii a představivost při výtvarných činnostech
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Předmět: Výtvarná výchova
Ročník: 4. - 6.
Učivo
VÝTVARNÉ ČINNOSTI

Výstupy – žáky by měl

o nacvičit základní dovednosti pro vlastní tvorbu
o nacvičit úchop výtvarných pomůcek
o pracovat s prstovými barvami, prostorově tvořit
a modelovat (papír, stavebnice, modelovací hmoty)
o pracovat s přírodninami – poznávat přírodní materiál (šišky,
listí,…)
o ukazovat požadované barvy
o rozlišování a třídění základních tvar
o rozvíjet hmatové vnímání a představivosti při výtvarných
činnostech.
o
o
o
o

napodobovat postupy a používání vhodných prostředků
rozlišit základní barvy a tvary
vyjádřit vlastní vnímání a představy
rozvíjet vlastní fantazii a představivost při výtvarných činnostech

Předmět: Výtvarná výchova
Ročník: 7. - 10.
Učivo
VÝTVARNÉ ČINNOSTI

Výstupy – žáky by měl

o zvládat základní dovednosti pro vlastní tvorbu
o
o
o
o
o
o

aktivně používat na elementární úrovni prostředky a postupy
modelovat, volit vhodné pracovní postupy, využívat různorodé
materiály
vnímat základní vztahy mezi barvami (barevné kontrasty) a tvary
manipulovat s objekty
vyjádřit vlastní vjemy, představy a pocity pomocí vybraných
výtvarných prostředků a postupů
uplatňovat vlastní fantazii a představivost při výtvarných
činnostech, muzikomalba
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6.4 Člověk a zdraví
Vzdělávací oblast Člověk a zdraví učí žáky základním poznatkům, které mohou využívat v
každodenním životě. Respektuje celistvost osobnosti žáků, rovnoměrně rozvíjí fyzické i
psychické schopnosti, pohybové dovednosti i sociální adaptaci. Umožňuje jim rozvíjení
zdravotních předpokladů pohybových možností. K osvojení potřebných dovedností a návyků
je třeba využívat vhodné motivace a činnosti, které posilují zájem žáků.
Vzdělávací obsah oblasti Člověk a zdraví prolíná do ostatních vzdělávacích oblastí, které jej
doplňují, rozšiřují a využívají. Obsah vzdělávací oblasti se realizuje ve vzdělávacích oborech
Pohybová výchova, Zdravotní tělesná výchova nebo Rehabilitační tělesná výchova.
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím,
že vede žáka k:
o uplatňování preventivních činností podporujících zdraví
o dodržování zdravého způsobu života a ochrany zdraví, péči o své zdraví a snaze o jeho
zlepšení a posílení
o zvýšení koncentrace pozornosti, odreagování napětí a překonávání únavy, fyzickému i
psychickému uvolnění
o rozvíjení aktivní hybnosti a využívání pohybových schopností a dovedností
o poznávání vlastních fyzických a zdravotních předpokladů pohybových možností a
omezení
o odstraňování mimovolních pohybů a stimulaci jednotlivých svalových skupin
o vnímání prožitků z pohybové činnosti
6.4.1

Pohybová výchova

Pohybová výchova je zaměřena na zvládnutí základních pohybových dovedností a rozvíjení
pohybové kultury. Pohybové aktivity napomáhají ke zmírnění důsledků zdravotního postižení
žáků, rozvoji řečových schopností, odreagování napění, překonávání únavy, zlepšování
nálady, koncentrace pozornosti a vytváří u žáků kladný vztah k pohybovým aktivitám.
6.4.1.1 Metody a formy práce
Výuka probíhá v tělocvičně, rehabilitační místnosti, na zahradě školy, v přírodě a různých
místech dle potřeby. Žáci pracují individuálně s asistentem nebo ve dvojicích s asistentem.
V hodinách je využíváno názorných pomůcek a principu multisenzoriálního přístupu ke
vzdělávání.
Žáci pracují dle svých schopností, popř. dle svých individuálních vzdělávacích plánů a dle
potřeb pracují s dopomocí asistenta.
6.4.1.2 Výchovné a vzdělávací strategie
Kompetence k učení
Žák dle svých individuálních možností a schopností
o chápe význam konkrétních předmětů, pojmů, pokynů a požadavků
o používá předměty, pojmy a piktogramy
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Výchovné a vzdělávací strategie
Učitel
o vede žáky k zvládání různých poloh, pohybů a činností
o učí žáky pracovat s různými druhy tělocvičného nářadí
Kompetence k řešení problému
Žák dle svých individuálních možností a schopností
o dokáže reagovat na jednoduché úkoly, pokyny
Výchovné a vzdělávací strategie
Učitel
o motivuje žáky k co největší snaze o samostatný pohyb, čímž získají základ pro splnění
jednoduchých činností
o vede žáky ke správné reakci na dané pokyny
Kompetence komunikativní
Žák dle svých individuálních možností a schopností
o reaguje na osoby ve svém blízkém okolí, dle svých možností a schopností komunikuje
Výchovné a vzdělávací strategie
Učitel
o v rámci cvičení podporuje dobré vztahy s ostatními spolužáky
Kompetence sociální a personální
Žák dle svých individuálních možností a schopností
o uvědomuje si své tělo a svoji osobu
Výchovné a vzdělávací strategie
Učitel
o pomocí cvičení motivuje žáky k poznání sebe sama
o používá základní stimuly k uvědomování si svého těla
Kompetence pracovní
Žák dle svých individuálních možností a schopností
o zvládá základy osobní hygieny a sebeobslužných činností (oblékání, obouvání)
Výchovné a vzdělávací strategie
Učitel
o vede žáky pomocí nácviku různých poloh a pohybů k tomu, aby zvládly základy osobní
hygieny a sebeobslužných činností
6.4.1.3 Rozpis výsledků vzdělávání a obsahu učiva předmětu Pohybová výchova

231

PROINTEPO – Střední škola, Základní škola a Mateřská škola s.r.o.
ŠVP: „Pod jednou střechou II“
Dle RVP ZŠS

Předmět: Pohybová výchova
Ročník: 1.- 3.
Učivo
POHYBOVÁ
VÝCHOVA

Výstupy – žáky by měl
o
o
o
o
o
o
o
o

seznámit se s průběhem pohybové aktivity a motorické činnosti
učit se základní pohyby, spojovat je
učit se rozpoznat vhodné oblečení na pohybovou aktivitu
porozumět pokynu k pohybové aktivitě
reagovat, snažit se navázat oční kontakt při pokynu, povelu k pohybové
aktivitě
učit se napodobit pohybové činnosti, dovednosti, částečně se orientovat
v prostoru dle svých individuální možností a schopností
učit se rozvíjet hrubou i jemnou motoriku pomocí pohybových aktivit
snažit se uvědomovat si své tělo a vnitřně prožívat svoji pohybovou
činnost

Předmět: Pohybová výchova
Ročník: 4.- 6.
Učivo
POHYBOVÁ
VÝCHOVA

Výstupy – žáky by měl
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

aktivně se zapojovat do pohybových aktivit a motorických činností
seznamovat se s cvičebními pomůckami a učit se s nimi manipulovat
s pomocí poznat vhodné oblečení na pohybovou aktivitu, rozumět
pokynům k danému pohybu či aktivitě
postupně si osvojovat schopnost reagovat na pokyny,
povely k dané pohybové činnosti
postupně si osvojovat základní pohybové činnosti, dovednosti a
prostorovou orientaci podle individuálních předpokladů
seznamovat se s řešením pohybových situací na základě nápodoby
snažit se rozvíjet hrubou i jemnou motoriku
a koordinaci pohybů a poloh
postupně si osvojit uvolnění a zklidnění organismu

Předmět: Pohybová výchova
Ročník: 4.- 6.
Učivo
POHYBOVÁ
VÝCHOVA

Výstupy – žáky by měl
o
o
o
o
o
o

získat kladný vztah k motorickému cvičení a pohybovým aktivitám
zvládat podle pokynu přípravu na pohybovou činnost
reagovat na pokyny a povely k dané pohybové činnosti
mít osvojeny základní pohybové činnosti, dovednosti a prostorovou
orientaci podle individuálních předpokladů
rozvíjet motoriku a koordinaci pohybů a poloh
zvládnout uvolnění a zklidnění organismu

232

6.4.2

PROINTEPO – Střední škola, Základní škola a Mateřská škola s.r.o.
ŠVP: „Pod jednou střechou II“
Dle RVP ZŠS
Zdravotní tělesná výchova a Rehabilitační tělesná výchova

Pro pohybové vzdělávání žáků je důležité nejen rozvíjení pohybových dovedností,
spontánních i cíleně zaměřených pohybových aktivit, ale zároveň i korekce zdravotních
oslabení. Vzdělávací obor Zdravotní tělesná výchova aktivně rozvíjí hybnost žáků, správné
držení těla a zvyšuje tělesnou zdatnost. Zaměření musí odpovídat jejich fyzickým, psychickým
a zdravotním možnostem, zdravotnímu stavu a specifice postižení.
U žáků s těžkým mentálním postižením, u kterých je vzhledem k závažnosti postižení výrazně
omezená hybnost, se zařazuje jako alternativa ke Zdravotní tělesné výchově Rehabilitační
tělesná výchova. Jejím úkolem je prostřednictvím pohybových aktivit přispívat k rozvíjení
hybnosti žáků s nejtěžším postižením a tím současně rozvíjet i jejich rozumové schopnosti a
zmírňovat důsledky mentálního postižení.
Výuka je zařazena po konzultaci a pod supervizí odborného lékaře a v našem zařízení ji
provádí fyzioterapeut – žáci docházejí na individuální nebo skupinové rehabilitace dle
indikace lékaře.
6.4.2.1 Rozpis výsledků vzdělávání a obsahu učiva
Žák by měl:
o uplatňovat správné způsoby držení těla v různých polohách
o zaujímat správné základní cvičební polohy
o zvládat jednoduchá speciální cvičení
o zvládat základní techniku speciálního cvičení podle pokynů
Rozpis je ilustrativní, probíhající fyzioterapie a ergoterapie se vždy řídí aktuálními potřebami
žáků, které jsou vyspecifikovány doporučením lékaře.
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6.5 Člověk a svět práce
Vzdělávací oblast Člověk a svět práce je jednou ze stěžejních vzdělávacích oblastí také v
základním vzdělávání žáků s nejtěžším mentálním postižením. 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 a systematicky je ovlivňuje. Současně dochází i k rozvíjení
komunikativních dovedností při verbalizaci prováděných činností.
Vzdělávání v této vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím,
že vede žáka k :
o získání základních hygienických a sebeobslužných návyků
o rozvoji motoriky, získání základních manuálních zručností a pracovních dovedností
o vnímání radostných prožitků z pracovních činností, které pomáhají seberealizaci
o osvojení dovedností při používání a zacházení s pomůckami a drobným nářadím
o získání schopností obsluhovat základní domácí spotřebiče
o porozumění jednoduchým pracovním postupům
o poznání pracovních činností, které napomáhají vytváření možných zálib
o dodržování hygienických a bezpečnostních pravidel při práci
6.5.1

Pracovní výchova

Pracovní výchova se zaměřuje na oblasti sebeobsluhy, práci s drobným materiálen, montáž a
demontáž, pěstitelské práce a práce v domácnosti. Přispívá i k rozvoji komunikačních
dovedností a slovní zásoby.
6.5.1.1 Metody a formy práce
Výuka probíhá v tělocvičně, rehabilitační místnosti, na zahradě školy, v přírodě a různých
místech dle potřeby. Žáci pracují individuálně s asistentem nebo ve dvojicích s asistentem.
V hodinách je využíváno názorných pomůcek a principu multisenzoriálního přístupu ke
vzdělávání.
Žáci pracují dle svých schopností, popř. dle svých individuálních vzdělávacích plánů a dle
potřeb pracují s dopomocí asistenta. Výuka se realizuje dle konkrétním možností žáka.
6.5.1.2 Výchovné a vzdělávací strategie
Kompetence k učení
Žák dle svých individuálních možností a schopností
o chápe význam konkrétních předmětů a pojmů
o manipuluje se známými předměty ve třídě a ve svém nejbližším okolí
Výchovné a vzdělávací strategie
Učitel
o vytváří situace vedoucí k prožití úspěchu z vykonané práce
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o rozvíjí poznávání různého matriálu, výtvarných pomůcek a předmětů spojených s
pracovní a výtvarnou výchovou
o učí žáky rozlišit, poznat a pojmenovat jednotlivé činnosti a přiřadit předměty a
piktogramy k pracovním postupům
Kompetence k řešení problému
Žák dle svých individuálních možností a schopností
o pomocí nápodoby řeší známé situace, umí požádat o pomoc
o orientuje se ve známém prostředí
Výchovné a vzdělávací strategie
Učitel
o upevňuje reakci na jednoduché úkoly a pokyny
o učí žáky ve známém prostředí používat známý pracovní postup
Kompetence komunikativní
Žák dle svých individuálních možností a schopností
o verbálními i neverbálními prostředky vyjadřuje své potřeby a pocity
Výchovné a vzdělávací strategie
Učitel
o v rámci dobrých vztahů mezi spolužáky nacvičuje nabízení pomoci
o motivuje žáky k vyjádření svých potřeb
Kompetence sociální a personální
Žák dle svých individuálních možností a schopností
o zapojují se do činností ve třídě
Výchovné a vzdělávací strategie
Učitel
o vede žáky k respektování společně dohodnutých pravidel chování
o upevňuje vztahy mezi žáky a zapojení se do kolektivu pomocí společných prací a
tvorby
Kompetence pracovní
Žák dle svých individuálních možností a schopností
o zvládá základy osobní hygieny a sebeobslužných činností
o zapojuje se do jednoduchých praktických činností
Výchovné a vzdělávací strategie
Učitel
o vede žáky k zvládání jednoduchých praktických činností
o snaží se, aby žáci dokončovali práce v dohodnutém čase, kvalitě a utvářeli si pracovní
návyky
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o vede žáky k zvládání jednoduchých samostatných i týmových činnosti, dodržování
vymezených pravidel a bezpečnému používání pomůcek a vybavení školy
6.5.1.3 Rozpis výsledků vzdělávání a obsahu učiva předmětu Pracovní výchova
Předmět: Pracovní výchova
Ročník: 1.- 3.

Učivo
SEBEOBSLUHA

Výstupy – žáky by měl
o
o
o
o

PRÁCE S DROBNÝM
MATERIÁLEM

o
o
o
o
o
o
o
o

PRÁCE MONTÁŽNÍ A
DEMONTÁŽNÍ
PĚSTITELSKÉ PRÁCE
PRÁCE V DOMÁCNOSTI

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

pozorovat sebeobslužné činnosti a při jednotlivých
činnostech spolupracovat
zkoušet pracovat podle názorného přikladu
zkoušet pracovat podle slovního návodu
snažit se zvládnout základní hygienické návyky
a sebeobslužné činnosti (oblékání, obouvání)
dodržovat klid a čistotu při stravování
seznámit se s používáním příboru
snažit se udržovat pořádek ve svých věcech a ve svém okolí
pozorovat pracovní činnost
spolupracovat při činnosti
zkoušet pracovat podle názorného přikladu
seznamovat se s různými materiály a pomůckami, se
základními manuálními dovednostmi
seznamovat se s tradičními i netradičními materiály, vytvářet
různé předměty
snažit se pracovat podle slovního návodu
seznamovat se s udržováním čistoty pracovního místa
dotýkat se předmětů
seznamovat se a manipulovat s jednoduchými stavebnicemi
provádět pozorování přírody v jednotlivých ročních obdobích
pozorovat péči o pokojové a užitkové rostliny
seznamovat se s domácími pracemi
snažit se zapojovat do činnosti
seznamovat se s prostíráním stolu pro běžné stolování
seznamovat se s nakupováním a uložením základních
potravin
spolupracovat při přípravě jednoduchých pokrmů podle
pokynů
dodržovat zásady hygieny a bezpečnosti při práci
v domácnosti

236

PROINTEPO – Střední škola, Základní škola a Mateřská škola s.r.o.
ŠVP: „Pod jednou střechou II“
Dle RVP ZŠS

Předmět: Pracovní výchova
Ročník: 4.- 6.
Učivo
SEBEOBSLUHA

PRÁCE S DROBNÝM
MATERIÁLEM

Výstupy – žáky by měl
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

PRÁCE MONTÁŽNÍ A
DEMONTÁŽNÍ
PĚSTITELSKÉ PRÁCE

o
o
o

o
o
o
o

PRÁCE V DOMÁCNOSTI

o
o
o
o
o

spolupracovat při činnosti
zvládnout základní hygienické návyky a sebeobslužné
činnosti (oblékání, obouvání)
dodržovat klid a čistotu při stravování
umět používat příbor
udržovat pořádek ve svých věcech a ve svém okolí
spolupracovat při činnosti
zkoušet pracovat podle názorného přikladu
seznamovat se s různými materiály
rozvíjet základní manuální dovednosti při práci
s jednoduchými materiály a pomůckami
jednoduchými postupy, s pomocí, vytvářet různé předměty
z tradičních i netradičních materiálů
snažit se pracovat podle slovního návodu
s pomocí udržovat pracovní místo v čistotě
rozvíjet elementární dovednosti a činnosti při práci
s jednoduchými stavebnicemi a konstruktivními hrami
provádět pozorování přírody v jednotlivých ročních obdobích
seznamovat se s pěstováním, ošetřováním a pečováním o
nenáročné pokojové i užitkové rostliny
používat podle druhu pěstitelských činností správné
pomůcky a náčiní (s pomocí)
s pomocí dodržovat zásady hygieny a bezpečnosti práce při
práci na zahradě
s pomocí provádět drobné domácí práce – základní úklid,
mytí nádobí
snažit se prostřít stůl pro běžné stolování
rozvíjet dovednost nakupování a ukládání základních
potravin
s pomocí připravit jednoduchý pokrm
dodržovat zásady hygieny a bezpečnosti při práci
v domácnosti
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Předmět: Pracovní výchova
Ročník: 7.- 10.

Učivo
SEBEOBSLUHA

PRÁCE S DROBNÝM
MATERIÁLEM

PRÁCE MONTÁŽNÍ A
DEMONTÁŽNÍ
PĚSTITELSKÉ PRÁCE

Výstupy – žáky by měl
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o

PRÁCE V DOMÁCNOSTI

o
o
o
o
o

zvládnout základní hygienické návyky a sebeobslužné
činnosti (oblékání, obouvání)
ukládat věci na své místo
dodržovat klid a čistotu při stravování
umět používat příbor
udržovat pořádek ve svých věcech a ve svém okolí
zvládat základní manuální dovednosti při práci
s jednoduchými materiály a pomůckami
vytvářet jednoduchými postupy různé předměty z tradičních
i netradičních materiálů
pracovat podle slovního návodu
udržovat pracovní místo v čistotě
zvládat elementární dovednosti a činnosti při práci
s jednoduchými stavebnicemi a konstruktivními hrami
provádět pozorování přírody v jednotlivých ročních
obdobích
pěstovat, ošetřovat a pečovat o nenáročné pokojové
i užitkové rostliny
používat podle druhu pěstitelských činností správné
pomůcky a náčiní
dodržovat zásady hygieny a bezpečnosti práce při práci na
zahradě
provádět drobné domácí práce – základní úklid, mytí nádobí,
mytí podlahy
prostřít stůl pro běžné stolování
zvládnout nákup a uložení základních potravin
připravit jednoduchý pokrm podle pokynů
dodržovat zásady hygieny a bezpečnosti při práci
v domácnosti
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6.6 Terapeutická hodina
Tento předmět vznikl na naší škole vzhledem k potřebám našich žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami. Jedná se o předmět s časovou dotací 1 hodina týdně. Je zařazen do
všech vzdělávacích programů na naší škole a do všech ročníků. Vzdělávací obsah předmětu je
přizpůsoben věku, možnostem i zařazení dětí ve vzdělávacím programu.
Terapie probíhají v učebnách jednotlivých tříd, tělocvičně, na školní zahradě za dopomoci
osobních a pedagogických asistentů.
Tento předmět vznikl z potřeb a podnětů našich žáků, učitelů a rodičů. Jeho cílem je
napomáhat lepšímu zapojení do běžného života, pomoci dětem lépe poznat samy sebe i
druhé, lépe se vyrovnat s handicapem, poznat různé metody relaxace a odpočinku. Danou
terapii vede kvalifikovaný odborník. Zároveň do této hodiny zařazujeme okruhy aktuálních
problémů současného světa z průřezových témat. Terapeutická hodina zahrnuje různé
terapie a témata, která jsou volena dle aktuální potřeby a problémů žáků.
Součástí předmětu Terapeutická hodina je hodina ŠKOLA HROU (s tématy osobnostní a
sociální výchovy), která je zařazena do předmětu vždy jednou za pět týdnů.
Ve školním roce 2016/2017 budou zařazeny terapie: Muzikoterapie, Canisterapie,
Feuersteinova metoda, přírodní terapie Reiki.
CANISTERAPIE

Při canisterapii dochází k blahodárnému působení psa na člověka. Jde o přirozený kontakt
člověka se psem. U některých žáků lze provádět terapii skupinovou, ale někteří žáci zvládají
pouze terapii individuální.
Canisterapie pomáhá žákům při:
o rozvoji rozumových schopností cílenou hrou
o rozvoji citových schopností (hlazení, mazlení, hra)
o rozvoji pohybových schopností (hrubá, jemná motorika)
o relaxaci a navození duševní pohody a rovnováhy
o podněcování verbální a neverbální komunikace
o nácviku koncentrace a paměti
o rozvíjení sociálního cítění a poznávání
o podněcování ke hře a k pohybu
Zaměřuje se na zlepšování kvality života a aktivizaci žáků (zlepšení komunikace, odbourání
strachu ze psa, navození dobrého vztahu ke zvířatům, celkové zklidnění).
U tělesně postižených žáků využíváme polohování se psem. Dochází tak prohřívání celého
těla či jeho částí a též k uvolnění svalového napětí u spastických žáků.
REIKI

Reiki je léčitelská metoda vycházející z východních filozofií. Je to učení práce s vesmírnou
energií, jež ze své vlastní podstaty původu nemůže ublížit nebo být zneužita. Rei v překladu
znamená vesmírný, životodárný a Ki znamená energii. Reiki je bezpečná, jemná a nenásilná
metoda praktického uzdravování. Zvyšuje energii, zmírňuje bolest, umožňuje hlubokou
relaxaci a navozuje pocit harmonie. Aktivuje samoléčebný mechanismus člověka a zlepšuje
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též mimosmyslové vnímání. Reiki působí nejen na fyzické úrovni, ale i na úrovni duševní a
duchovní. Reiki energii může přijímat každý a předávat ji může pouze člověk zasvěcený do
určitého stupně reiki od reiki mistra.
Reiki předpokládá existenci vitální energie, existenci příslušných energetických center čaker
a drah (meridiánů), kterými může tato energie proudit. Pokud jsou čakry vyrovnané
a v meridiánech proudí energie bez překážek, člověk je zdravý a vitální. Reiki předpokládá
také existenci aury jako duchovního pole lidského těla, které s tímto energetickým
prouděním souvisí. Hlavním smyslem je rozvíjení duchovních principů, jako jsou: svobodná
vůle jedince, rozvoj osobnosti, hlubší porozumění smyslu života a především pomáhání
potřebným.
Reiki je vhodnou doplňkovou terapií k lékařské péči.
FEUERSTEINOVA METODA – učíme se učit
Jedná se o metodu – program rozvoje osobnosti, která zvyšuje efektivitu učení a přináší tak více klidu
a rozvahy do školní práce i běžného života. Metoda pracuje s uceleným systémem pracovních listů,
které rozvíjejí poznávací funkce a schopnost projít učivem v souvislostech. Žák se tak naučí efektivně
vytvářet strategii řešení úkolu, upevňuje si sebedůvěru, zmírňuje impulzivitu a strach z chyby, rozvíjí
vyjadřovací schopnosti a respektování jiného názoru. Feuersteinovo instrumentální obohacení je
založeno na dvou hlavních elementech: jedním je sada materiálů, tzv. „instrumentů“, a druhým
propracovaný učební systém založený na zkušenosti zprostředkovaného učení, které je podmínkou
správného využití instrumentů. Název „instrumenty“ poukazuje na to, že nejde v první řadě o
zvládnutí úkolů, které jsou v nich obsaženy, ale mají být nástrojem, prostředkem k rozvoji schopností
myšlení a učení, které zasahují do všech oblastí života jedince. Každý z instrumentů má svůj název,
který vyjadřuje jeho specifický obsah (Uspořádání bodů, Orientace v prostoru, Porovnávání,
Analytické vnímání, Kategorizace…) a je tvořen pracovními listy s úkoly seřazenými od jednodušších
ke složitějším.
Hlavním záměrem programu je pomoci žákovi naučit se, jak získávat více informací, jak s nimi naložit,
jak se lépe adaptovat na nové situace, jak získávat a zlepšovat nové dovednosti. Daného cíle chce
program dosáhnout několika prostředky:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nápravou deficitních kognitivních funkcí.
Rozvíjením slovní zásoby a myšlenkových operací.
Zprostředkováním vnitřní motivace skrze vytváření návyků.
Zprostředkováním vhledu a hloubavého myšlení.
Vytvářením motivace pro řešení úkolu.
Zprostředkováním posunu sebepojetí od pasivního příjemce informací k aktivnímu původci
informací.
Typická struktura lekce z instrumentálního obohacování má zpravidla sedm částí:
1. Představení tématu lekce.
2. Seznámení s úkolem a s podobou dané strany z instrumentu, analýza informací a materiálů,
které jsou pro řešení úkolu k dispozici, formulace problému, jejž úkol obsahuje, příprava na
samostatnou práci na řešení úkolu.
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Samostatná práce žáků: řešení úkolů, případně individuální podpora učitele jednotlivým
žákům.
Diskuse nad postupy a strategiemi, které žáci pro řešení používali, identifikace problémů,
které při řešení objevily, diskuse nad možným řešením problémů (v této fázi lekce je možné
se také vrátit k samostatné práci).
Zobecnění zásad a principů, které se ukázaly jako vhodné a užitečné a jež mohou žáci použít i
mimo tuto lekci, zhodnocení práce žáků a zdůraznění významných poznatků.
Přenos (Feuersteinovými slovy „přemostění“) poznatků nebo principů z lekce do situací
běžného života, aplikace poznatků do situací v jednotlivých školních předmětech apod.
Shrnutí průběhu lekce, zdůraznění toho, co se žáci naučili, připomenutí nových poznatků
nebo dovedností, které si žáci v průběhu lekce osvojili.

MUZIKOTERAPIE
Muzikoterapie je metoda, která používá jako terapeutický prostředek hudbu.
Muzikoterapeut s pomocí individuálního přístupu a prostřednictvím speciálních hudebních
aktivit umožňuje žákům dosáhnout vnitřní relaxace, snaží se podporovat rozvoj kladných
interpersonálních vztahů. Prostřednictvím hudby se u žáků rozvíjí také schopnosti motorické,
řečové, roste jejich schopnost umění vnímat, cítit k němu nějaký vztah. Při muzikoterapii se
rozvíjí muzikálnost žáků - aby dokázali vnímat pozitivní a negativní pocity při poslechu hudby,
uměli projevit svůj prožitek z hudby a přijímali ji jako prostředek k vyjádření svých emocí.
ŠKOLA HROU

(Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova)
Jedná se o prakticky zaměřenou hodinu, do které zařazujeme vhodné hry, cvičení, modelové
situace a příslušné diskuse. Mnohdy to jsou situace dotýkající se osobní existence, tudíž musí
učitel počítat s tím, že žáci budou mít různé názory, může se objevit odmítání technik či
ostych. Právě tyto okamžiky bývají velmi užitečné, neboť vybízejí k příležitosti přemýšlet o
tom, co se děje
Tématické okruhy jsme rozčlenili do tří částí:
osobnostní rozvoj
mravní rozvoj
sociální rozvoj.
Témata zaměřená na osobnostní rozvoj
Hry a cvičení zaměřené na rozvoj schopností poznávání
o cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění
o cvičení dovedností zapamatování a řešení problémů
o dovednosti pro učení a studium
Hry a cvičení zaměřené na sebepoznání a sebepojetí
o získávání informací o sobě i o druhých, co o sobě vím a co ne
o můj vztah ke mně samému, můj vztah k druhým lidem
o utváření zdravého sebepojetí
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Hry a cvičení zaměřené na seberegulaci a sebeorganizaci
o organizování vlastního času
Témata zaměřená na sociální rozvoj
Hry a cvičení zaměřené na poznávání lidí
o vzájemné poznávání se ve třídě,
o rozvíjení pozornosti vůči odlišnostem u dětí (např. handicap atd.)
o hledání výhod v odlišnostech
Hry a cvičení zaměřené na mezilidské vztahy
o chování podporující dobré vztahy
o práce s přirozenou dynamikou třídy jako sociální skupiny, řešení aktuálních problémů
ve třídě
Hry a cvičení zaměřené na rozvoj komunikace
o komunikace v různých situacích – odmítání, omluva, prosba, přesvědčování, řešení
konfliktů, vysvětlování, žádost…
o komunikační obrana proti agresi a manipulaci
o pravda, lež a předstírání v komunikaci
Témata zaměřená na morální rozvoj
Hry a cvičení zaměřené na hodnoty, postoje a praktickou etiku
o vytváření povědomí o kvalitách typu odpovědnost, spolehlivost, spravedlnost,
respektování, pomáhající a prosociální chování (člověk neočekává protislužbu)
Konkrétní témata zahrnuta v hodině ŠKOLA HROU:
Rozvoj schopností poznávání, Sebepoznání a sebepojetí, Seberegulace a sebeorganizace,
Psychohygiena, Kreativita, Poznávání lidí, Mezilidské vztahy, Komunikace, Kooperace a
kompetice, Řešení problémů, Hodnoty a postoje.
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7 Hodnocení žáků a autoevaluace školy
Hodnocení žáků chápeme jako zpětnou vazbu, kterou žáci, jejich zákonní zástupci, ale i
pedagogové získávají informace o tom, jak se žákům daří na jejich vzdělávací cestě.
V hodnocení vždy zohledňujeme osobnost každého žáka, jeho individuální možnosti i
případné zdravotní, osobní, rodinné a další problémy. Základním způsobem hodnocení na
naší škole je proto hodnocení slovní.
Vysvědčení za první i druhé pololetí má ve všech vyučovacích předmětech a všech ročnících
podobu slovního hodnocení.
7.1.1 Obecné zásady hodnocení
o Hodnocení směřuje vždy k cíli, kterého chceme vyučováním dosáhnout.
o Hlavním naším cílem je zapojení všech žáků do výuky, postupný rozvoj klíčových
kompetencí a motivace žáků pro „celoživotní učení“.
o Upřednostňujeme pozitivní hodnocení žáků, a to nejen při ověřování vědomostí a
hodnocení dosažené úrovně klíčových kompetencí, ale v celém procesu učení.
o Věnujeme jim individuální pozornost (každý žák musí mít prostor být aktivní a
úspěšný).
o Umožňujeme žákům poznání, že se chyba může vyskytovat v každé lidské činnosti, ale
může mít však pro člověka různé následky podle své závažnosti.
o Hodnocení by mělo být pro žáky motivující, mělo by vést k podpoře sebedůvěry žáka.
o Součástí procesu hodnocení má být i sebehodnocení žáka (jako jedna z významných
kompetencí, kterou chceme žáka naučit).
o Pro pedagoga je nezbytné, aby k hodnocení a klasifikaci přistupoval: s přiměřenou
náročností a pedagogickým taktem; se zřetelem na individuální možnosti a
schopnosti každého žáka; s přihlédnutím na doporučení školského poradenského
zařízení, lékaře.
o Pedagogičtí pracovníci zajišťují, aby žáci a jejich zákonní zástupci byli včas
informováni o průběhu a výsledcích vzdělávání.
o Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení, za první pololetí lze místo vysvědčení
vydat výpis z vysvědčení.
o
7.1.2 Kritéria pro hodnocení žáků
o individuální pokrok každého žáka;
o zvládnutí výstupů jednotlivých vyučovacích předmětů v rámci individuálních
schopností a možností žáka
o schopnost řešit problémové situace odpovídající mentální úrovni žáka;
o schopnost vykonávat různé činnosti, aplikace vědomostí v praxi;
o schopnost samostatné práce a práce ve skupině;
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o úroveň komunikačních dovedností odpovídající zdravotnímu stavu žáka.
7.1.3 Sebehodnocení žáků
Cílem sebehodnocení je postupné přebírání zodpovědnosti žáka za vlastní učení a práci.
Naším úkolem je naučit žáka hodnotit své znalosti a dovednosti. Žák je veden k tomu, aby
uměl dokázat odhadnout své možnosti a samostatně se v rámci jeho možností rozhodnout.
Probíhá formou:
o ústního sebehodnocení (komunikační kruh – co se budu učit a jak jsem to
zvládl, vlastní zhodnocení);
o portfolia - umožňuje vidět práci žáka za určité časové období (sešity, pracovní
listy, výrobky, diplomy, fotografie apod.).
7.1.4 Způsob získávání podkladů pro hodnocení
Při hodnocení přihlíží učitel k úsilí vynaloženému žákem, jeho postojům k učení, snaze žáka a
míře jeho postižení. Podklady pro hodnocení získává vyučující zejména:
o soustavným diagnostickým pozorováním žáka;
o sledováním jeho výkonů a připravenosti na vyučování;
o různými druhy zkoušek (učitel upřednostňuje tu formu zkoušky, která danému žákovi
odpovídá s ohledem na jeho věk, možnosti a postižení);
o analýzou výsledků dalších činností žáků;
o konzultacemi s ostatními vyučujícími;
o podle potřeby konzultacemi i s psychologickými a zdravotnickými pracovníky.
7.1.5 Způsoby hodnocení žáka
7.1.5.1 Hodnocení žáka během školního roku:
o slovní hodnocení - takové hodnocení, které je pro žáky motivující (pochvaly);
o klasifikace (známky vyjádřené stupnicí 1 – 5) - pokud používáme klasifikaci
známkou během vyučování, má to především charakter motivační a je to
odměna za dobře vykonanou práci;
o alternativní způsob – hodnocení formou razítek, samolepek (obrázků) - vždy
po dohodě se zákonnými zástupci.
7.1.5.2 Hodnocení žáka na vysvědčení:
Výsledky vzdělávání žáka se hodnotí slovně. Hodnocení má vyjádřit míru zvládnutí
vědomostí, dovedností a stupně samostatnosti žákovy činnosti v daném ročníku. Hodnocení
by mělo být pozitivní a vyjadřovat to, co už žák zvládl. Žáci jsou hodnoceni podle školního
vzdělávacího programu „Pod jednou střechou II.“, dle RVP ZŠS. Učitel hodnotí žáka v
jednotlivých předmětech dle níže uvedeného slovního hodnocení, výběrem z daných
možností. Chování hodnotí popisem kladných projevů žáka. Žáci vyučováni dle IVP jsou
hodnoceni podle plnění tohoto plánu, který vychází z daného vzdělávacího programu.
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Výchovná opatření:
Třídní učitel může po předchozím projednání s ředitelem školy udělit pochvalu. Udělení
pochvaly se zaznamenává do třídního výkazu.
Při opakovaném, či zvlášť závažném porušení povinností, stanovených školním řádem, může
být žákovi dle závažnosti uloženo: napomenutí třídního učitele, důtka třídního učitele až
důtka ředitele školy. Uložení důtky třídního učitele učitel neprodleně oznámí řediteli školy.
Důtku ředitele školy lze uložit pouze po projednání v pedagogické radě. Udělení výchovného
opatření se zaznamenává do třídního výkazu.
Je třeba brát v úvahu, že žák nemůže odpovídat za jednání, které mu nelze přičítat a rovněž
za jednání, které nemohl posoudit či ovlivnit vzhledem ke svému věku a míře rozumové a
volní vyspělosti.
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7.2 Tabulka pro hodnocení předmětů formalizovaným slovním hodnocením – pro žáky ZŠ speciální se středním

mentálním postižením
Jednotlivé předměty je možné hodnotit dle souhrnného hodnocení, které je vždy v prvním řádku u daného předmětu. Žák nemusí splňovat
všechna uvedená kritéria. Nemusíme tedy použít celé hodnocení, které je u dané známky uvedené.
V předmětu Český jazyk je pro žáky píšící prostřednictvím alternativních pomůcek vyčleněno zvláštní hodnocení. Není-li v případě hudební
výchovy schopen z fyziologických důvodů danou aktivitu vykonávat, není třeba ji hodnotit. Učitel vybírá vždy takový způsob hodnocení, který
výkony žáka co nejvíce charakterizují, ale zároveň jsou dostatečně motivační.

předmět

1

Český jazyk – čtení,
psaní

čte a píše samostatně (s čte a píše s částečnou
porozuměním)
pomocí

čte výborně
s porozuměním,
píše samostatně bez
chyb

2

3

4

5

čte a píše s pomocí

čte a píše pouze
s trvalou pomocí

učivo doposud
nezvládá

písmena poznává jen
částečně (nečte),
písmena obtahuje
s pomocí

písmena nezná, nečte,
nepíše

čte pomalejším tempem, poznává písmena,
píše s částečnou pomocí hláskuje bez
porozumění, opisuje
s pomocí,

snaží se dosahovat
výborných výsledků

o čtení a psaní jeví zájem ke čtení a psaní vyžaduje ke čtení a psaní vyžaduje o čtení a psaní nejeví
motivaci
větší motivaci
zájem

píše samostatně a
úhledně (s
porozuměním)

píše čitelně s částečnou
pomocí

píše pouze s trvalou
pomocí

učivo doposud
nezvládá

píše samostatně

píše s částečnou pomocí píše s pomocí s využitím píše pouze s trvalou

učivo doposud
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s využitím alternativních s využitím alternativních alternativních pomůcek
pomůcek
pomůcek (s
porozuměním)

pomocí s využitím
alternativních pomůcek

nezvládá

čte samostatně (s
porozuměním)

čte s částečnou pomocí

čte s pomocí

čte pouze s trvalou
pomocí

učivo doposud
nezvládá

Počty

počítá samostatně (a
pohotově)

počítá s částečnou
pomocí

počítá s pomocí

počítá pouze s trvalou
pomocí

učivo doposud
nezvládá

Člověk a jeho svět

učivu rozumí a správně
ho reprodukuje

učivu rozumí (na otázky
správně odpovídá)

učivo částečně zvládá

učivo zvládá pouze
s trvalou pomocí

učivo doposud
nezvládá

Člověk a společnost

učivu rozumí a správně
reprodukuje

učivu rozumí (na otázky
správně odpovídá)

učivo částečně zvládá

učivo zvládá pouze
s trvalou pomocí

učivo doposud
nezvládá

Člověk a příroda

učivu rozumí a správně
reprodukuje

učivu rozumí (na otázky
správně odpovídá)

učivo částečně zvládá

učivo zvládá pouze
s trvalou pomocí

učivo doposud
nezvládá

Pracovní a výtvarná
výchova

pracuje rád a
samostatně, je tvořivý

pracuje rád s částečnou
pomocí, je tvořivý

pracuje rád s pomocí

pracuje rád s trvalou
pomocí

práce se mu zatím
nedaří

zapojuje se do činností
aktivně

zapojuje se do činností

při práci vyžaduje vedení při práci potřebuje
trvalou pomoc a vedení

nezapojuje se do
činností

pěkně zpívá,
soustředěně poslouchá
hudbu, hraje rytmicky na
nástroje, zvládá
jednoduché pohybové
prvky

rád zpívá a poslouchá
hudbu, hraje na nástroje
a zvládá jednoduché
pohybové prvky

rád poslouchá hudbu a rád poslouchá hudbu,
zpívá, s pomocí hraje na spontánně reaguje na
hudební podněty
nástroje a s pomocí se
snaží o jednoduché
pohybové prvky

dosud nemá vztah
k hudbě a hudebním
činnostem

zpívá intonačně čistě a
dbá na výslovnost

aktivně a s chutí zpívá,
dobře vyslovuje

rád zpívá, snaží se dobře snaží se zpívat,
vyslovovat
výslovnost není příliš

nechce zpívat, ani se o
to nesnaží

Hudební výchova
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dobrá
soustředěně poslouchá
hudbu, vyhledává
vybrané jevy

rád poslouchá hudbu

ovládá hru na nástroje, na nástroje hraje
doprovází zpěv i hudbu v samostatně, umí je
rytmu
použít k doprovodu
hudby a zpěvu

na nástroje hraje
s částečnou pomocí

k hudbě nemá doposud
vztah
na nástroje hraje jen
s trvalou pomocí

hru na nástroje
neovládá

samostatně zvládá
pohybové a taneční
s pomocí se snaží o
jednoduché pohybové a prvky zvládá s částečnou jednoduché pohybové
taneční prvky
slovní dopomocí
taneční prvky

spontánně reaguje
pohybem na hudbu

nezvládá žádné
pohybové prvky

Počítače

učivo dobře zvládá

učivo zvládá

učivo zvládá s pomocí

učivo zvládá pouze
s trvalou pomocí

učivo doposud
nezvládá

Tělesná výchova

cvičí samostatně a
obratně, dle slovních
pokynů

cvičí s chutí dle
návodných pokynů

cvičí s pomocí, snaží se

cvičí s trvalou pomocí

při cvičení potřebuje
velkou pomoc

Řečová výchova

zapojuje se do činností
aktivně

zapojuje se do činností

při práci vyžaduje vedení při práci potřebuje
trvalou pomoc a vedení

nezapojuje se do
činností

Terapeutická hodina

zapojuje se do činností
aktivně

zapojuje se do činností

při práci vyžaduje vedení při práci potřebuje
trvalou pomoc a vedení

nezapojuje se do
činností
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7.3 Tabulka pro hodnocení předmětů formalizovaným slovním hodnocením v ZŠ Speciální – pro žáky s těžkým

mentálním postižením
Žáci, kteří jsou na vysvědčení hodnoceni formalizovaným slovním hodnocením, jsou hodnoceni kombinací různých stupňů hodnocení
(slovní popis) dle tabulky. V hodnocení lze tudíž stupeň aktivity, motivaci k činnostem, stupeň zvládnutí učiva a míru dopomoci
kombinovat z různých škál hodnocení. Každý předmět má více možností hodnocení s ohledem k druhu a stupni postižení žáka, využívá se
vždy to, které nejvíce vystihuje dosažené výsledky žáka s ohledem na jeho možnosti.

Předmět

Rozumová
výchova

Smyslová
výchova

Hudební
výchova

1

2

3

4

5

do práce se zapojuje s
velkou chutí

do práce se zapojuje s
chutí

do práce se zapojuje

do práce se zapojuje méně

do práce se dosud
nezapojuje

do práce se nechá lehce
namotivovat

do práce se nechá
namotivovat

do práce se nechá hůře
namotivovat

do práce se nechá těžce
namotivovat

do práce se nenechá
namotivovat

učivo dobře zvládá

učivo zvládá s drobnou
pomocí

učivo zvládá s pomocí

učivo zvládá pouze s
trvalou pomocí

učivo dosud nezvládá

do práce se zapojuje s
velkou chutí

do práce se zapojuje s
chutí

do práce se zapojuje

do práce se zapojuje méně

do práce se dosud
nezapojuje

do práce se nechá lehce
namotivovat

do práce se nechá
namotivovat

do práce se nechá hůře
namotivovat

do práce se nechá těžce
namotivovat

do práce se nenechá
namotivovat

učivo dobře zvládá

učivo zvládá s drobnou
pomocí

učivo zvládá s pomocí

učivo zvládá pouze s
trvalou pomocí

učivo dosud nezvládá

zpracovává smyslové
podněty

reaguje na smyslové
podněty

vnímá smyslové podněty

přijímá smyslové podněty

smyslové podněty
dosud nepřijímá

hudbu má rád, aktivně se
zapojuje, pěkně rytmizuje

hudbu má rád, nechá se
motivovat k rytmickým
projevům

hudbu má rád, s pomocí
rytmizuje

vnímá hudbu

dosud nemá vztah k
hudbě
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výchova

Pracovní
výchova

Terapeutická
hodina

Řečová
výchova

Zdravotní
tělesná
výchova
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do práce se zapojuje s
do práce se zapojuje
do práce se zapojuje méně
chutí

do práce se dosud
nezapojuje

do práce se nechá lehce
namotivovat

do práce se nechá
namotivovat

do práce se nechá hůře
namotivovat

do práce se nechá těžce
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7.4 Autoevaluace
Autoevaluce je prováděna v následujících krocích:
o Definování, popř. upřesnění sledovaných oblastí důležitých pro školu
o Určení vhodného nástroje evaluace
o Vypracování evaluační zprávy
o Stanovení úkolů, opatření popř. změn
Naše škola si vymezila následující oblasti, pro naši školu důležité, které bude jednou za dva
roky vyhodnocovat:
o Soulad realizovaného vzd. programu se ŠVP POD JEDNOU STŘECHOU (naplňování cílů
ŠVP)
o Podmínky ke vzdělávání (materiální, technické, ekonomické)
o Průběh vzdělávání (výuka a práce učitelů, zohledňování individuálního přístupu,
efektivita a rozmanitost metod a forem výuky)
o Výsledky vzdělávání (vědomosti, dovednosti a postoje žáků klasifikace a hodnocení
žáků)
o Spolupodílení se na vzdělávání (spolupráce školy s rodinou, úroveň vztahů škola-žákrodina a jejich vliv na vzdělávání)
o Zájem veřejnosti o školu (např. Zápis, Den otevřených dětí, příjem nových klientů,
články…)
o Klima školy (motivující, přátelské, bezpečné, přítomnost šikany…)
o Vedení školy (kvalita personální práce, zázemí a klima pro práci zaměstnanců,
možnost dalšího vzdělávání pracovníků, nakládání s prostředky a zdroji)
o Úroveň výsledků práce školy (podmínky vzdělávání, nakládání s prostředky a zdroji)
7.4.1

Nástroje evaluace

Naše škola si vymezila následující Evaluační nástroje (výčet není uzavřený, přizpůsobujeme
se aktuální situaci). Neexistuje žádný univerzální autoevaluační nástroj, výsledné
sebehodnocení školy je mozaikovým obrazem, tj. výsledkem pohledů z mnoha úhlů, užití
mnoha nástrojů:
o Pozorování
o Sebehodnocení žáků, učitelů, vedení školy
o Hospitace
o Dotazníky pro rodiče, pro žáky, pro zaměstnance
o Swot analýza
o Testy, práce a činnosti žáků
o Úspěchy v soutěžích
o Úspěchy absolventů a následná integrace
o Diskuse, porady, rozhovory
o Pedagogické rady
o Odborné komise
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o
o
o
o
o

Stanovení a plnění plánů (např. roční plán)
Individuální vých.vzd. plány dětí
Rozbor školní dokumentace (např. zápisy v ŽK, tematické plány, schránka důvěry…)
Pedagogická tvořivost (metodické materiály, učebnice, projekty, ….
Další vzdělávání pedagogických pracovníků
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