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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.
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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Praktická škola dvouletá

1810073501

6

Školní družina

110032357

16

Školní výdejna

110100468

40

Středisko volného času

110032365

neuvádí se

2.2.2

Vybavení školy – Praktická škola dvouletá

Škola je umístěna v nově zrekonstruované části bezbariérového objektu v upravené zahradě
v oploceném pozemku na kraji města. Pavilon střední školy prošel celkovou rekonstrukcí
v roce 2015 a na začátku roku 2016 tak, aby prostory plně vyhovovaly podmínkám středního
vzdělávání a žáci měli k dispozici veškeré potřebné vybavení v souladu se školním
vzdělávacím programem.
Třída je vybavena novým nábytkem, který respektuje potřeby vzdělávaných žáků, je
přizpůsoben specifikům výuky v Praktické škole dvouleté. Sestavení nábytku podporuje
spolupráci žáků a dle zásad moderního vyučování také podporuje výuku v centrech
(kuchyňské centrum, centrum ručních prací, centrum informačních technologií, 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. Studenti Praktické školy dvouleté 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 studentům 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. Studenti se v rámci své výuky 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 dvouleté školy praktické (a dalšími učebnami pro
základní školu, základní školu speciální a mateřskou školu) – prostorové uspořádání
třídy a pracovních míst respektující nároky na žáky se speciálními vzdělávacími
potřebami, v kmenové učebně je umístěna jednotlivá pracoviště pro výuku
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,
o místnostmi terapeutů (logopedie, fyzioterapie, ergoterapie, pracovna psychologa),
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o místností SPC, kde probíhají také Odborné komise a je také zázemím školního
poradenského pracoviště,
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
V naší škole se mohou potkávat děti s různorodým postižením, a tak vedle sebe mohou
vyrůstat děti s různými stupni tělesného, mentálního, řečového postižení, s autismem, děti
s ADHD, s 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.
Z potřeb našich žáků vyplynula i potřeba rozšířit naše služby i o střední vzdělávání – tedy
Praktickou školu dvouletou – tak, aby mohli navázat dalším vzděláváním naši absolventi
základního vzdělání.
Praktickou školu dvouletou navštěvují žáci, jejichž rozumové schopnosti spadají do pásma
střední mentální retardace, případně lehké mentální retardace v kombinaci s dalším
zdravotním postižením, a také žáci, jejichž zdravotní stav nedovoluje vzdělávání v běžných
středních školách v regionu (jedná se především o žáky s progredujícími onemocněními).
Většina je v péči neurologa, psychiatra, ortopeda, rehabilitačního lékaře a dalších lékařských
specialistů dle specifik jednotlivých zdravotních postižení.
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.
Při přijímání dětí do středního vzdělávání se berou v úvahu hygienické, provozní a personální
podmínky pro konkrétní školní rok. Naším cílem je zajistit optimální podmínky pro rozvoj dětí
s přihlédnutím k jejich speciálním vzdělávacím potřebám.

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.
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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.

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, 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.
Název „Pod jednou střechou“ jsme tedy vybrali proto, že z něho vyplývá zaměření celé naší
školy i zaměření našeho ŠVP. Tento školní vzdělávací program je již třetím v pořadí v našem
zařízení, „Pod jednou střechou I.“ je ŠVP pro základní školu, „Pod jednou střechou II.“ je ŠVP
pro základní školu speciální.
Střední vzdělávání rozvíjí vědomosti, dovednosti, schopnosti, postoje a hodnoty získané
v základním vzdělávání důležité pro osobní rozvoj žáků a poskytuje obsahově širší vzdělání
spojením všeobecného a odborného vzdělávání. Vytváří předpoklady pro plnoprávný osobní
a občanský život a přípravu na výkon povolání nebo pracovní činnosti.
Praktická škola dvouletá dává možnost získat střední vzdělání žákům se středně těžkým
mentálním postižením, popřípadě s lehkým mentálním postižením nebo zdravotním
postižením, které jim znemožňuje vzdělávání na jiném typu středních škol. Praktická škola
dvouletá doplňuje a rozšiřuje všeobecné vzdělání dosažené v průběhu povinné školní
docházky. Vzdělávací proces je zaměřen na získání základních pracovních dovedností a
návyků, pracovních postupů potřebných v každodenním i budoucím pracovním životě.
Poskytuje základy odborného vzdělání a manuálních dovedností dle zaměření přípravy a
vedoucích k profesnímu uplatnění a zvýšení možností sebeobsluhy v budoucím životě.
3.1.1

Zdravotní požadavky

V praktické škole dvouleté se vzdělávají žáci s různou mírou závažnosti rozličných
zdravotních postižení. Vzhledem k tomu musí být zdravotní způsobilost žáků ke vzdělávání
v odborných činnostech posouzena odborným lékařem. Na základě jeho doporučení jsou
stanoveny požadavky na žáky, které důsledně respektují jejich individuální zvláštnosti,
zdravotní stav a specifické problémy vyplývající ze stupně a povahy postižení.
3.1.2

Způsob ukončování vzdělávání a doklad o dosaženém vzdělání

Vzdělávání se ukončuje závěrečnou zkouškou, dokladem o dosažení stupně vzdělání je
vysvědčení o závěrečné zkoušce. Závěrečná zkouška se skládá z ústní teoretické zkoušky
z odborných předmětů a z praktické zkoušky z odborných předmětů. Obsah a organizace
závěrečné zkoušky se řídí platnými předpisy. Úspěšným ukončením vzdělávacího programu
žák získá střední vzdělání.
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3.1.3

Možnosti pracovního uplatnění absolventa

Absolventi Praktické školy dvouleté jsou připravováni pro jednoduché pracovní činnosti
v oblasti služeb a výroby, případně k pokračování v dalším vzdělání. Přihlížíme vždy
k individuálním schopnostem a speciálním vzdělávacím potřebám každého žáka.
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 středního vzdělání vyjadřují
požadavky na vzdělanostní a osobnostní rozvoj žáků a záměr školy. Jejich naplnění závisí na
míře využívání podpůrných opatření u žáků se zdravotním postižením a zdravotním
znevýhodněním, 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 celoživotní vzdělávání. Dosažení cílů
znamená posílení předpokladů integrace žáků do společnosti.
V praktické škole dvouleté se usiluje o naplnění těchto cílů:
o rozšiřovat a prohlubovat u žáků poznatky získané v základním vzdělávání,
o upevňovat a dále rozvíjet klíčové kompetence žáků, zkvalitnit jejich vědomosti,
dovednosti a formovat jejich postoje,
o podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a samostatnému řešení
problémů,
o vést žáky k využívání komunikativních dovedností (případně alternativních forem
komunikace), používat účinnou a otevřenou komunikaci,
o rozvíjet tělesné, duševní a specifické dovednosti a schopnosti žáků,
o rozvíjet vnímavost, vztahy k lidem, prostředí, přírodě a směřovat je k jednání
v souladu se strategií udržitelného rozvoje,
o formovat u žáků odpovědný postoj k plnění svých povinností a respektování
stanovených pravidel,
o vést žáky k pečlivému přístupu k týmové i samostatné práci,
o vést žáky k osvojování poznatků a pracovních postupů a připravovat je k vykonávání
pracovních činností pro uplatnění na trhu práce.

3.2 Výchovné a vzdělávací strategie
Vzdělávání v praktické škole dvouleté se uskutečňuje v denní formě vzdělávání. Vzhledem ke
speciálním vzdělávacím potřebám žáků organizujeme výuku tak, aby byly respektovány
individuální zvláštnosti a schopnosti žáků po stránce psychické, fyzické i sociální.
K tomu, aby škola zajistila rozvoj klíčových kompetencí, uplatňuje tyto společné postupy:
o využívání různých zdrojů informací,
o kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní (práce s různými druhy
informací – elektronická, tištěná forma apod.),
o volba metod a organizačních forem výuky, která důsledně respektuje individuální
zvláštnosti, možnosti a osobnostní vlastnosti žáků (moderní pedagogické trendy,
skupinová práce, projekty, odborné pracovní činnosti, relaxace, terapeutické hodiny,
besedy),
o na praktické činnosti lze žáky dělit do skupin, zejména s ohledem na bezpečnost a
ochranu zdraví při práci a na hygienické požadavky dle platných právních předpisů,
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o vytváření podmínek pro osvojení požadovaných praktických dovedností a činností
formou odborných činností realizovaných ve výukových centrech,
o zařazujeme sportovní a relaxační aktivity podporující zdravý vývoj žáků,
o vhodně upravené nestresující a přátelské prostředí vycházející vstříc specifikům
různých stupňů a míry zdravotního postižení a znevýhodnění,
o vhodně vybrané učebnice a učební pomůcky a další výukové materiály pro praktickou
výuku,
o spolupráce s rodiči a dalšími institucemi – pedagogické fakulty, pedagogickopsychologická poradna, speciálně pedagogická centra, místní a regionální kulturní a
další instituce.
Klíčové kompetence jsou soubory vědomostí, dovedností a postojů, které lze široce
uplatňovat v rozmanitých profesích a životních situacích. Umožňují žákům přizpůsobovat se
měnícímu se prostředí, usnadňovat celoživotní vzdělávání a maximální zapojení jedince do
společnosti. Vzdělávání v praktické škole dvouleté rozvíjí klíčové kompetence získané na
úrovni základního vzdělávání a utváří odborné kompetence podle zaměření přípravy.
Rozvíjení klíčových kompetencí vychází z osobnostních dispozic, fyzických předpokladů žáků
a důsledně respektuje jejich individuální zvláštnosti.
Ve výuce se klíčové kompetence neváží na konkrétní vyučovací předměty, lze je však rozvíjet
prostřednictvím všeobecného i odborného vzdělávání, v teoretickém a praktickém
vyučování, ale i prostřednictvím různých dalších aktivit doplňujících výuku, kterých se žáci
sami aktivně účastní. Žáci získávají dovednosti na různě dlouhou dobu a na rozdílné úrovni
v závislosti na jejich individuálních speciálních potřebách a dispozicích.
3.2.1

Kompetence k učení

Usilujeme o to, aby si žáci osvojili poznatky obsažené ve vzdělávacím programu, své znalosti
uplatňovali k rozšiřování a prohlubování vědomostí a dovedností a využívali vhodně naučené
metody a techniky učení. Snažíme se, aby uměli reagovat na hodnocení ze strany druhých,
přijímali radu i oprávněnou kritiku. Používali základní pojmy z různých vzdělávacích oblastí a
pracovních činností a dokázali vyhledávat informace, které budou využívat v praktickém
životě.
Učitel zajistí pro vyučování odborný materiál, seznámí žáky s různými zdroji informací a vede
je k jejich posuzování. Využívá mezipředmětových vztahů, projektového vyučování,
podněcuje diskuzi, předkládá různé způsoby vyhodnocování, návodními otázkami vede žáky
k pochopení. Pomáhá žákům určovat priority, dává prostor pro samostatnou práci i práci ve
skupině, vede k zodpovědnosti, sebehodnocení a pomáhá s vytvořením pravidel pro
hodnocení. Také navozuje praktické situace, které praktickou formou prověří dovednosti a
schopnosti žáků.
3.2.2

Kompetence k řešení problémů

Učíme žáky rozpoznávat problémy a hledat způsob jejich řešení. Překonávat běžné životní
překážky, řešit běžné životní situace přiměřeně ke svým možnostem, popřípadě za pomoci
druhé osoby. Umět přijímat důsledky svých rozhodnutí. Dokázat přivolat pomoc v případě
ohrožení vlastní nebo jiné osoby.
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Učitel zařazuje práci s encyklopediemi, časopisy, různými informačními zdroji, podněcuje
diskuzi. Umožňuje žákům vystupovat před třídou, dát jim možnost prezentovat a obhajovat
své názory. Učitel povzbuzuje, chválí, oceňuje, pomáhá, kriticky hodnotí při řešení problémů.
Vede žáky k toleranci, asertivnímu chování. Výukové programy, exkurze, výlety pořádá tak,
aby si žáci ověřili teoretické poznatky v praxi. Pozoruje činnost žáků a usměrňuje ji vzhledem
k jejich individuálním schopnostem. Vede žáky k správnému řešení problémů, poskytuje jim
rady, pomůcky a materiály.
3.2.3

Kompetence komunikativní

Vedeme žáky k rozvíjení komunikačních dovedností, aby se v rámci svých možností dokázali
srozumitelně vyjadřovat ústní, písemnou nebo jinou alternativní formou. Motivujeme je
k naslouchání druhým, rozumět obsahu sdělení a adekvátně na ně reagovat. Podporujeme je
k vyjadřování svých názorů a postojů a vhodnou formou se snažit obhájit svůj názor. Učíme
žáky využívat pro komunikaci běžné informační a komunikační prostředky a také získané
komunikativní dovednosti využívat k vytváření vztahů a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi.
Učitel umožní žákům vyjádřit své myšlenky, využívá prvků dramatické výchovy,
v simulovaných situacích vede s žáky řízený rozhovor. Vede žáky k obohacování a rozšiřování
slovní zásoby, dává příklad sám svým kultivovaným projevem. Motivuje žáka k vhodné
komunikaci v různých situacích běžného života. Vede žáky k sebekontrole, sebeovládání,
zařazuje skupinovou práci a prezentaci výsledků, učí žáky respektovat ostatní i jejich odlišné
názory. Využívá a zařazuje různé druhy komunikačních prostředků a různé formy textů, vede
žáky k porovnávání a formulaci vlastními slovy.

3.2.4

Kompetence sociální a personální

Naší snahou je, aby se žáci orientovali v základních mravních hodnotách a uplatňovali
základní pravidla společenského chování. Uvědomovali si nebezpečí možného psychického a
fyzického zneužití své osoby, aby jednali zodpovědně vůči své vlastní osobě i druhým a
respektovali práva a povinnosti své i ostatních, čímž přispívají k vytváření vstřícných
mezilidských vztahů. Chceme, aby se dokázali přiměřeně chovat v krizových situacích
ohrožujících život podle pokynů kompetentních osob a uplatňovat osvojené dovednosti a
postupy.
Učitel seznámí žáky s právy a povinnostmi, zopakuje zásady slušného chování a jejich
dodržování. Povzbuzuje k aktivitě ty, kteří to potřebují, cíleně střídá role ve skupině. Pomocí
dramatické výchovy, filmových ukázek upozorní na nebezpečí psychického a fyzického
zneužívání. Učitel naslouchá skupině i jednotlivcům, vytváří bezpečné prostředí a svým
jednáním vzbuzuje důvěru. Podněcuje k vytvoření pravidel práce ve skupině, koriguje tvorbu
pravidel a vede k jejich dodržování, stanoví pravidla hodnocení. Za nedodržování pravidel
jasně stanoví sankce. Chválí i slabší žáky za sebemenší pokrok, povzbuzuje, motivuje, dává
zažít dobrý pocit ze sebemenšího úspěchu. Učitel vytváří zdravé klima v kolektivu žáků,
diagnostikuje třídu, mapuje dosažené výsledky.
3.2.5

Kompetence občanské

Vedeme žáky k respektování základních práv a povinností občanů, společenských norem a
pravidel soužití. K zvládnutí běžné komunikace s úřady, zdůvodnění významu zdravého
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životního stylu, k ochraně zdraví svého i ostatních lidí. Žáci se podílejí na ochraně životního
prostředí a jednají v souladu se strategií udržitelného rozvoje. Učíme je respektovat a chránit
naše tradice s kulturní i historické dědictví. Rozpoznávat nevhodné a rizikové chování,
uvědomovat si jeho možné důsledky.
Učitel seznamuje žáky s právním systémem, ukazuje na možné následky porušování práv,
buduje zodpovědnost a vede k uvědomělému respektování práv. Organizuje výlety, besedy,
exkurze. Učitel může zařadit projektové dny, vede k toleranci, empatii pomocí situačních her,
demonstruje ukázky z práce. Učitel vytváří modelové situace, spolupracuje s jinými subjekty
– hasiči, záchranáři, knihovna, muzeum, navazuje na kulturní dědictví regionu. Podněcuje
k aktivnímu sledování dění nejen v blízkém okolí, ale i ve světě.
3.2.6

Kompetence pracovní

Usilujeme o to, aby si žáci osvojili základní pracovní dovednosti, návyky a postupy pro
každodenní běžné pracovní činnosti. Chápali význam práce a možnost vlastního zapojení do
pracovního procesu. Vedeme žáky k plnění stanovených povinností, schopnosti spolupráce a
respektování práce své i druhých. Znát možnost využívání poradenských a
zprostředkovatelských služeb, řídit se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci i
hygieny práce.
Učitel seznámí žáky s bezpečnostními pravidly, dohlíží na jejich dodržování, vede žáky
k pochopení návody, plánů. Zařazuje do učebního procesu exkurze, návštěvy, vycházky,
simulace různých situací pomocí dramatické výchovy. Volí vhodné strategie a postupy
k pochopení a osvojení základních pracovních dovedností a návyků.
3.2.7

Odborné kompetence

Vztahují se k výkonu pracovních činností. Tvoří je soubor odborných vědomostí a dovedností,
postojů a hodnot požadovaných u žáků praktické školy dvouleté. Odborné kompetence by
měly být dosažitelné pro většinu žáků:
o Dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – vedeme žáky k dodržování
právních předpisů z oblasti BOZP, hygienických předpisů a předpisů požární ochrany.
Používat osobní ochranné pracovní prostředky podle prováděných činností a
spolupodílet se na vytváření bezpečného pracovního prostředí.
o Usilovat o kvalitu své práce, výrobků a služeb – učíme žáky dodržovat stanovené
normy a předpisy, pracovat podle instrukcí nebo návodu, popřípadě za pomoci druhé
osoby, pracovat v souladu s technologickými postupy. Zvolit vhodné materiály, vybrat
a použít správné pracovní nástroje, pomůcky a technické vybavení podle vykonané
pracovní činnosti. Zkontrolovat a zhodnotit kvalitu své vykonané činnosti.
o Jednat ekonomicky a v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje – snažíme se,
aby žáci znali význam, účel a užitečnost vykonané práce, její finanční i společenské
ohodnocení. Aby uměli posuzovat v pracovním procesu prováděné činnosti z pohledu
jejich vlivu na životní prostředí, nakládat s materiály, energiemi, odpady, vodou a
jinými látkami s ohledem na životní prostředí.
o Usilovat o kvalitu své práce, výrobků a služeb – učíme žáky dodržovat stanovené
normy a předpisy, pracovat podle instrukcí nebo návodu, popřípadě za pomoci druhé
osoby, pracovat v souladu s technologickými postupy. Zvolit vhodné materiály, vybrat
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a použít správné pracovní nástroje, pomůcky a technické vybavení podle vykonávané
pracovní činnosti. Zkontrolovat a zhodnotit kvalitu své vykonané činnosti.
Učitel zajistí pro výuku odborný materiál, dbá na používání ochranných pracovních
prostředků podle prováděných činností. Seznamuje žáky s různými zdroji informací, vede je
k jejich posuzování. Volí vhodné materiály, vede žáky k používání správných pracovních
nástrojů a pomůcek, kontroluje kvalitu vykonané činnosti. Seznámí žáky s bezpečnostními
pravidly, dohlíží na jejich dodržování. Seznamuje žáky s bezpečnostními řády, dohlíží na jejich
dodržování. Motivuje žáky, podporuje jejich zvídavost, vede je k sebehodnocení a hodnocení
jejich práce na základě předem stanovených kritérií. Do učebního procesu zahrne exkurze,
besedy, návštěvy pracovišť.

3.3 Zabezpečení výuky žáků s kombinací postižení
Při plánování a realizaci vzdělávacího procesu vycházíme z konkrétního zjištění a popisu
speciálních vzdělávacích potřeb a možností žáků. Podle potřeb žáků lze obsah vzdělávání
rozložit do více ročníků, je možné zvolit odlišnou délku vyučovací hodiny nebo vzdělávat žáka
na základě individuálního vzdělávacího plánu.
Pro úspěšné vzdělávání žáků s kombinací postižení zabezpečujeme tyto podmínky:
o uplatňujeme zdravotní hlediska a respektujeme individualitu a potřeby žáka,
o uplatňujeme princip diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při
organizaci činnosti, při stanovování obsahu, forem i metod vzdělávání,
o zajišťujeme uplatňování speciálně pedagogických postupů a alternativních metod
výuky (metoda sociálního učení – hry, rozhovory, hry s úkoly, dramatická výchova,
terapeutické hodiny),
o zabezpečujeme možnost způsobu úpravy vzdělávacího programu (délka studia,
učební plány, vzdělávací obsah, organizace výuky),
o uplatňujeme alternativní formy komunikace,
o zohledňujeme druh, stupeň a míru postižení při hodnocení výsledků vzdělávání a
v praktických činnostech,
o školní prostředí je bezbariérové, moderně vybavené, přátelská atmosféra navozující
pocit bezpečí,
o upravíme vzdělávání tak, aby byly pro žáky reálné a splnitelné v rámci jejich možností,
přizpůsobujeme výběr učiva konkrétním možnostem každého žáka,
o spolupracujeme se zákonnými zástupci žáka a školskými poradenskými zařízeními, se
sociálními partnery v regionu, s úřadem práce,
o upravujeme a formulujeme očekávané výstupy vzdělávacích oborů v jednotlivých
obdobích tak, aby byly pro tyto žáky z hlediska jejich možností reálné a splnitelné a
těmto výstupům přizpůsobujeme i výběr učiva,
o v souladu s právními předpisy zajišťujeme působení asistenta pedagoga a v případě
potřeby i osobního asistenta,
o podporujeme zájmy žáka vytvářením vhodné vzdělávací nabídky vzhledem
k sociálnímu uplatnění absolventa,
o zabezpečujeme kompenzační a didaktické pomůcky, výukové programy,
o využíváme všech podpůrných opatření při vzdělávání,
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o škola vytváří podmínky pro relaxaci, zapojení do sportovních a kulturních aktivit a
zájmových kroužků,
o podporujeme další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblastech speciálně
pedagogické péče.
3.3.1

Speciálně pedagogická péče

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.
3.3.1.1 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

3.3.1.2 Organizace výuky

Naším cílem je poskytování potřebné podpory žákovi i jeho rodině, ve spolupráci celého
týmu školy i dalších subjektů vytvořit ve škole takové podmínky, které budou všestranně
rozvíjet žáka. Při plánování a realizaci vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatření
máme na zřeteli fakt, že se žáci ve svých individuálních vzdělávacích potřebách liší. Účelem
podpory vzdělávání je jejich plné zapojení a maximální využití vzdělávacího potenciálu
každého našeho žáka s ohledem na jeho individuální možnosti a schopnosti. Pedagogové
tomu přizpůsobují své vzdělávací strategie v souladu se stanovenými podpůrnými
opatřeními.
Třídy je malotřídní, složena z obou ročníků, dle potřeb jsou utvářeny pracovní skupiny. Výuka
probíhá v souladu s doporučeními školského poradenského zařízení.
3.3.1.3 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
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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 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.
3.3.1.4 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:
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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.
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.
3.3.1.5 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.
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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.

3.4 Začlenění průřezových témat
Tematické celky průřezových témat procházejí napříč vzdělávacími oblastmi a umožňují tím
propojení vzdělávacích obsahů jednotlivých vzdělávacích okruhů. Přispívají tak ke
komplexnosti vzdělávání a pozitivně ovlivňují proces utváření a rozvíjení klíčových
kompetencí žáků.
Ve vzdělávání v praktické škole dvouleté jsou vymezena tato průřezová témata:
o
o
o
o
o
3.4.1

Osobnostní a sociální výchova
Výchova demokratického občana
Enviromentální výchova
Mediální výchova
Výchova k práci a zaměstnanosti
Osobnostní a sociální výchova

Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova reflektuje osobnost žáka, jeho individuální
potřeby a zvláštnosti, je prakticky zaměřené a má každodenní využití v běžném životě. Jeho
smyslem je pomáhat každému žákovi utvářet praktické životní dovednosti. Téma nabízí
možnosti rozvoje emocionálních vztahů, osobních postojů a praktických dovedností ve
vztahu k přírodnímu prostředí, pomáhá získat dovednosti vztahující se k zdravému
duševnímu a sociálnímu životu. Přispívá také ke zdokonalování dovedností týkajících se
spolupráce a komunikace v týmu.
Přínos průřezového tématu k naplňování cílů vzdělávání:
o směřuje k porozumění sobě samému i druhým a napomáhá k zvládání nežádoucích
forem vlastního chování,
o přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů,
o rozvíjí dovednosti komunikace a vzájemné spolupráce a vede k uvědomování si
hodnoty spolupráce a pomoci,
o umožňuje získat sociální dovednosti pro řešení různých situací (např. konfliktů),
o vede k akceptaci různých typů lidí, názorů a přístupů k řešení problémů,
o pomáhá k uvědomování si mravních rozměrů různých způsobů lidského chování,
o přispívá k primární prevenci sociálně patologických jevů, rizikového chování a
možného zneužívání vlastní osoby.
3.4.2

Výchova demokratického občana

Výchova demokratického občana má vybavit žáka úrovní občanské gramotnosti, která
vyjadřuje způsobilost orientovat se ve složitostech, problémech a konfliktech otevřené a
demokratické společnosti. Prostupuje všemi vzdělávacími oblastmi, v nichž se objevují
témata vztahující se ke společenskému a politickému životu ve společnosti. Při realizaci
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vychází z osobních zkušeností žáků, jejich prožitků a snažíme se rozvíjet jejich kritické
myšlení. Využíváme také aktuálního dění v České republice ale i na celém světě tak, aby žáci
dovedli realisticky zpracovat informace.
Přínos průřezového tématu k naplňování cílů vzdělávání:
o podílí se na pochopení významu zákonů pro fungování demokratické společnosti,
o rozvíjí disciplinovanost a sebekritiku, učí sebeúctě, sebedůvěře a samostatnosti,
o přispívá k utváření hodnot, jako je spravedlnost, svoboda, solidarita, tolerance a
odpovědnost,
o prohlubuje schopnost aktivního naslouchání a spravedlivého posuzování,
o motivuje k ohleduplnosti a ochotě pomáhat druhým,
o vede k respektování kulturních, etnických a jiných odlišností.
3.4.3

Enviromentální výchova (Člověk a životní prostředí)

Průřezového téma Člověk a životní prostředí vede jedince k účasti na ochraně a utváření
prostředí a ovlivňuje životní styl a hodnotovou orientaci žáků. Zdůrazňuje pochopení
základních přírodních zákonitostí a souvislostí, postavení člověka v přírodě a funkce
ekosystémů ve vztahu k lidské společnosti, tj. pro zachování podmínek života., pro získávání
obnovitelných zdrojů energie. Téma se také dotýká problematiky vlivů prostředí na vlastní
zdraví i na zdraví ostatních lidí. V souvislosti s problémy současného světa vede k poznání
důležitosti péče o přírodu a poukazuje na vlivy lidských činností na prostředí.
Přínos průřezového tématu k naplňování cílů vzdělávání:
o vede k uvědomování si podmínek života a možností jejich ohrožování a umožňuje
pochopení souvislostí mezi lokálními a globálními problémy,
o poskytuje znalosti, dovednosti a pěstuje návyky nezbytné pro každodenní žádoucí
jednání občana vůči prostředí, rozvíjí porozumění vztahům člověka a prostředí a
důsledkům lidských činností na prostředí,
o ukazuje příklady žádoucího i nežádoucího jednání z hlediska udržitelného rozvoje,
vede k odpovědnosti k ochraně přírody a přírodních zdrojů,
o napomáhá rozvíjení spolupráce v péči o životní prostředí na místní i regionální úrovni,
o vede k vnímavému a citlivému přístupu k přírodě a přírodnímu a kulturními dědictví,
o směřuje k využívání poznatků z jednotlivých vzdělávacích oblastí při řešení
regionálních environmentálních problémů.
Z nabídky průřezových témat v RVP PRŠ vybíráme tři výše uvedené tematické okruhy. Jejich
integrace do vyučovacích předmětů je uvedena v následujících tabulkách.
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Název tematického okruhu

2. ročník

1. ročník
Osobnostní rozvoj

Rozvoj schopnosti poznávání

ČJ, Aj, M, Vzd, Th

ČJ, Aj, M, Vzd, Th

Sebepoznání a sebepojetí

ZSV, Th

Aj, Th

Seberegulace a
sebeorganizace

ZSV, Th

ZSV, Th

Psychohygiena

Vpp, Vzd, Th

Vpp, Th

Sociální rozvoj
Poznávací schopnosti

Rv, Pc, Th

Pc, Th

Mezilidské vztahy

Rv, Th

Rv, Th

Komunikace

ČJ, Aj, Th

ČJ, Aj, Th

Spolupráce

ČJ, Th

ZSV, Th
Morální rozvoj

Řešení problémů

M, Th

M, Rv, Th

ČLOVĚK A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Název tematického okruhu

2. ročník

1. ročník

Ekosystém

ZPV, Rp

ZPV, Rp

Základní podmínky života

ZPV, Rp, Vpp

ZPV, Rp

Vztah člověka k prostředí

Pc, ZPV, Rp

Pc

Lidské aktivity a problémy

Vpp

Vpp

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Název tematického okruhu

2. ročník

1. ročník
Občanská společnost, stát a škola

Občanská společnost a škola

ZSV

Čj

Občan, občanská společnost
a stát

ZSV

Čj, ZSV
Lidské vztahy

Kulturní rozdíly

Hv

Čj

Lidské vztahy

Rv, ZSV

Rv

Etnický původ

ZSV

ZSV
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4

Učební plán

4.1 Tabulace učebního plánu
Vzdělávací
oblasti

Vzdělávací okruhy

Jazyk a jazyková
komunikace

Český jazyk a
literatura
Cizí jazyk (Anglický
jazyk)

Matematika a
její aplikace
Informační a
komunikační
technologie
Člověk a
společnost
Člověk a příroda

Počet hodin
I.ročník

Počet hodin
II.ročník

3 (2+1)

3 (2+1)

1

1

Matematika

2

2

Práce s počítačem

2 (1+1)

2 (1+1)

1

1

2 (1+1)

2 (1+1)

Hudební výchova

1

1

Výtvarná výchova

1

1

Výchova ke zdraví

2 (1+1)

2 (1+1)

Tělesná
výchova/Zdravotní
tělesná výchova

2

2

Rodinná výchova

3

3

5 (4+1)

5 (4+1)

6

6

P

P

1 (0+1)

1 (0+1)

32

32

Základy
společenských věd
Základy přírodních
věd

Umění a kultura

Člověk a zdraví

Odborné
činnosti

Výživa a příprava
pokrmů
Odborné obory podle
zaměření školy: ruční
práce

Průřezová
témata
Terapeutická hodina
Celkem
Celkem

64
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4.2 Poznámky k učebnímu plánu
4.2.1

Disponibilní hodiny

Disponibilní hodiny jsou v tabulaci učebního plánu uvedeny za znaménkem + a v následující tabulce.

Vzdělávací
oblasti

Vzdělávací okruhy

Jazyk a jazyková
komunikace

Český jazyk a
literatura
Cizí jazyk (Anglický
jazyk)

Matematika a
její aplikace
Informační a
komunikační
technologie
Člověk a
společnost
Člověk a příroda

Počet hodin za
studium

Disponibilní
hodiny

4

2

2

Matematika

4

Práce s počítačem

2

Základy
společenských věd
Základy přírodních
věd

2

2
2

Hudební výchova

2

Výtvarná výchova

2

Výchova ke zdraví

2

Tělesná
výchova/Zdravotní
tělesná výchova

4

Rodinná výchova

6

2

Umění a kultura

Člověk a zdraví

Odborné
činnosti

Výživa a příprava
pokrmů
Odborné obory podle
zaměření školy: ruční
práce

Průřezová
témata

2

8

2

12
P

Terapeutická hodina
Celkem

2
52

Celkem

12
64
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4.2.2

Přehled využití týdnů v období září – červen školního roku

Činnost

1.ročník

2.ročník

Vyučování dle rozpisu

32

30

Škola v přírodě

1

1

Závěrečné zkoušky

0

2

Časová rezerva*

9

7

Celkem týdnů

42

40

*časová rezerva: opakování učiva, exkurze, výchovně vzdělávací akce, prázdniny, státní
svátky
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5 Učební osnovy
5.1 Jazyk a jazyková komunikace
Vzdělávací proces Jazyk a jazyková komunikace má stěžejní postavení ve výchovněvzdělávacím procesu. Vzdělávací oblast rozvíjí u žáků komunikativní funkci jazyka, především
osvojením a správným používáním ústní i písemné podoby spisovného jazyka a rozvíjení
čtenářské gramotnosti. Zahrnuje učivo zaměřené na rozvoj smyslového a citového vnímání,
vyjadřovacích schopností, čtení s porozuměním, práce s literárním textem, psaní a základy
jednoduché konverzace v cizím jazyce. Je respektována snížená úroveň rozumových
schopností žáků a jsou podporovány především poznávací a komunikační schopnosti žáků.
5.1.1

Český jazyk a literatura

Vyučovací předmět Český jazyk a literatura byl vytvořen ze vzdělávací oblasti Jazyk a
jazyková komunikace. Zahrnuje v sobě učivo:
1. Jazyková výchova
2. Komunikační a slohová výchova
3. Literární výchova
V Jazykové výchově a Komunikační a slohové výchově jsou žáci vedeni ke zvládnutí
vyjadřovat se podle individuálních možností ústní, písemnou nebo alternativní a
augmentativní formou komunikace, správně vnímat sdělení a rozumět jim. Úkolem je naučit
žáky samostatně tvořit jednoduché mluvené i písemné nebo neverbální projevy. V Literární
výchově se prostřednictvím literárních děl rozvíjí čtenářské, vyjadřovací a tvořivé dovednosti.
Žáci se učí chápat rozdíl mezi poezií a prózou, poznávají hlavní postavy - jejich popis a
charakteristiku. Učí se vnímat hlavní myšlenku díla. Ve vyučovacím předmětu Český jazyk a
literatura se těsně prolínají všechny složky - jazyková výchova, komunikační a slohová
výchova a literární výchova.
Výuka respektuje individuální zvláštnosti žáka. Žáci jsou vedeni ke spolupráci i k
samostatnosti ve výuce i v získávání informací. K výuce jsou využívány učebnice, výukové
programy, pracovní listy, Pravidla Českého jazyka, názorné pomůcky a audiovizuální
technika. Výuka je prováděna formou hromadné, individuální i skupinové výuky pomocí
informačně receptivních a reproduktivních metod, diskuze řízené učitelem, výkladu,
vysvětlováním, práce s knihou, písemnou a praktickou metodou.

5.1.1.1 Výchovné a vzdělávací strategie a klíčové kompetence

Kompetence k učení
Žák dle svých individuálních možností a schopností:
o ovládá mateřský jazyk pro osobní a společenský život,
o vyhledává informace v učebnicích, časopisech, literatuře a na internetu, hledá
společně s učitelem souvislosti mezi získanými informacemi,
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o uplatňuje osvojené dovednosti v praktickém životě.
Výchovné a vzdělávací strategie:
Učitel:
o vede žáky k pochopení významu mateřského jazyka pro jejich osobní i společenský
život,
o předkládá žákům různorodý materiál ke studiu, nabízí možnosti k získávání informací,
o pomáhá žákům uplatnit získané znalosti v praxi.
Kompetence k řešení problémů
Žák dle svých individuálních možností a schopností
o vybírá podstatné informace,
o překonává nezdary a překážky, hájí svá rozhodnutí,
o vyhledává informace, pracuje s nimi a hledá pomocí nich řešení problémů.
Výchovné a vzdělávací strategie:
Učitel:
o ukazuje žákovi jak naslouchat, vnímat, chápat a respektovat názory jiných lidí,
o povzbuzuje a motivuje k činnostem,
o ukazuje žákovi cesty řešení problémů a nabádá k dalším krokům ke zdárnému řešení
problémů.
Kompetence komunikativní
Žák dle svých individuálních možností a schopností:
o si rozšiřuje svoji aktivní i pasivní slovní zásobu,
o formuluje vlastní myšlenky, názory, požadavky, prosby, přání pokud možno v
souvislých větách a srozumitelně,
o zvládá základní pravidla komunikace – respektuje pravidla slušného chování, přijímá
názor druhých, aktivně naslouchá,
o s rozvahou řeší konflikty a nedorozumění, reaguje adekvátně na danou situaci.
Výchovné a vzdělávací strategie:
Učitel:
o vytváří příležitosti pro rozvíjení slovní zásoby a vzájemnou komunikaci,
o navozuje verbální situace, nutí žáky k samostatnému verbálnímu projevu,
o volí modelové situace k procvičování vzájemné komunikace,
o vytváří prostřednictvím dramatizace, situačních her a scének vhodné zázemí.
Kompetence sociální a personální
Žák dle svých individuálních možností a schopností:
o se podílí na utváření dobrých vztahů, dokáže se vcítit do problémů druhých,
respektuje je,
o pracuje v týmu,
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o má možnost projevit svůj názor, vlastní zkušenost, podílí se na vytváření příjemné
atmosféry pro práci.
Výchovné a vzdělávací strategie:
Učitel:
o pomáhá žákovi hledat cestu k sobě i okolí prostřednictvím rozhovorů a
povídání, napomáhá spolupráci a vzájemné pomoci,
o učí žáky komunikovat ve skupině.
Kompetence občanské
Žák dle svých individuálních možností a schopností
o chápe význam mezilidských vztahů pro harmonický rozvoj osobnosti
(solidarita, neočekávat protislužbu),
o poznává a chápe rozdíly mezi lidmi, respektuje názory druhých.
Výchovné a vzdělávací strategie:
Učitel:
o vytváří časté modelové situace, využívá aktuálně vzniklých situací k rozvoji
harmonických vztahů,
o využívá všech dostupných prostředků (literatura, dramatizace, osobní
zkušenosti) k rozvoji empatie u žáků.
Kompetence pracovní
Žák dle svých individuálních možností a schopností
o posiluje sebedůvěru při řešení přiměřených situací,
o utváří pracovní návyky v samostatné i týmové činnosti, chápe přínos
spolupráce, dodržuje vymezená pravidla.
Výchovné a vzdělávací strategie:
Učitel:
o umožňuje žákům prezentovat výsledky své práce,
o využívá pozitivní motivaci a důsledně vede žáky k dodržování vymezených
pravidel,
o při výuce vytváří podnětné a tvořivé pracovní prostředí
5.1.1.2 Mezipředmětové vztahy

Vzdělávací obsah předmětu Český jazyk a literatura svoji podstatou výchovy ke kvalitní ústní i
písemné komunikaci zasahuje do všech předmětů. K propojování učiva dochází především
v rámci předmětů: Základy společenských věd, Základy přírodních věd, Cizí jazyk (Anglický
jazyk), Práce s počítačem, vzdělávací oblast Umění a kultura, Výchova ke zdraví.
5.1.1.3 Metody a formy práce

o Práce s učebnicí, práce ve dvojicích, skupinová práce, samostatná práce, práce se
slovníky, práce s jazykovými příručkami, doplňovací cvičení, testy, projektové
vyučování, práce s literárním textem, recitace vhodných textů, audio a video
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o
o
o
o
o

nahrávky, práce s časopisy, vlastní tvorba jednoduchých literárních forem, divadelní a
filmová představení, práce na počítači (psaní, interaktivní cvičení apod.)
Práce s knihou, návštěvy knihovny
Kulturní deník pro zápis o přečtené literatuře, kulturních akcích
Didaktické pomůcky (soubory obrázků, leporela, puzzle, skládačky, manipulační
pomůcky, výukové karty)
Námětové hry, dramatizační hry, hra v roli, pantomima, práce se zvuky a materiály,
aplikace využití verbálné i neverbální složky řeči
Hračky pro rozvoj konkrétní názorové představy v dramatizačních hrách (loutky
apod.)

5.1.1.4 Rozpis výsledků vzdělávání a učiva
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Název vyučovacího předmětu: Český jazyk a literatura
Ročník: 1.
Výsledky vzdělávání

Tematický celek/Učivo
1. Jazyková výchova
-

Žák by měl:
-

-

rozlišovat spisovný a nespisovný
jazyk
uplatňovat znalosti českého
pravopisu v písemném projevu
využívat poznatky z tvarosloví
v písemném i mluveném projevu
používat adekvátně slovní zásobu
včetně příslušné odborné
terminologie

-

-

národní jazyk a jeho útvary (spisovná
a nespisovná čeština, běžný hovorový
jazyk, slang, nářečí)
postavení češtiny mezi evropskými
jazyky
jazyková kultura (úroveň jazykového
vyjádření, jazykovědné příručky,
jazyk v různém prostředí)
slovní zásoba a její styl, odborná
terminologie
pravopis (opakování stavby slova,
procvičování psaní a výslovnosti slov
s předponami a předložkami,
spodoba, pravopis bě/bje, pě/pje,
vě/vje, mě/mně, dělení slov)
pravopis ve vyjmenovaných slovech
tvarosloví – slovní druhy
OSV (Osobnostní rozvoj – Rozvoj
schopnosti poznávání)

2. Komunikační a slohová výchova
-

vyjadřovat se správně a srozumitelně
dokázat komunikovat ústní i
jednoduchou písemnou formou
popsat předměty a činnosti vztahující
se k odborným činnostem
reprodukovat a dramatizovat
jednoduchý příběh

-

-

ústní a písemné projevy
společenského styku – dopisy
soukromé a úřední
grafická a formální úprava
jednoduchých písemných projevů
popis, charakteristika
reprodukování kratších textů,
vypravování a dramatizace – OSV
(Sociální rozvoj – komunikace)
nácvik konkrétních situací – OSV
(Sociální rozvoj – spolupráce)

3. Literární výchova
-

reprodukovat přiměřený text
poznat a formulovat rozdíl mezi
poezií a prózou
orientovat se v odborném textu

-
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nácvik techniky čtení, přednes,
reprodukce přečteného textu
(tempo, melodie, tiché čtení,
zážitkové čtení, říkadla, jazykolamy)
literární žánry, poezie, próza (román,
povídka, novela, pohádka, báje,
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-

-

-
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mýtus, sci-fi, detektivní román,
fejeton, komiks, lyrická a epická
poezie)
četba a výklad ukázek z naší i světové
literatury
seznámit se s vybranými autory (I.
Olbracht, J. Žáček, O. Pavel, A. de
Saint – Exupéry, J. Hašek, M.
Macourek, E. Petiška, K. J. Erben)
filmové zpracování literárních děl
(Kytice)
kniha, knihovna, encyklopedie,
časopisy – návštěva knihovny, práce
s knihou, péče o knihu, nabídka
tiskovin
oblíbená kniha, oblíbený hrdina
(ukázka, prezentace)
svět pohádek, bájí a pověstí (mýty,
dobro a zlo, fantastické příběhy
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Název vyučovacího předmětu: Český jazyk a literatura
Ročník: 2.
Výsledky vzdělávání

Tematický celek/Učivo
1. Jazyková výchova
-

Žák by měl:
-

-

rozlišovat spisovný a nespisovný
jazyk
uplatňovat znalosti českého
pravopisu v písemných projevech
využívat poznatky z tvarosloví
v písemném i mluveném projevu
používat adekvátně slovní zásobu
včetně příslušné odborné
terminologie

-

jazyková kultura
slovní zásoba a její styl, odborná
terminologie
prohloubení učiva pravopisu ve
vyjmenovaných a příbuzných slovech
prohloubení učiva o tvarosloví –
slovní druhy
velká písmena ve vlastních jménech a
názvech
skladba – druhy vět z hlediska
komunikačního a gramatického
základní větné členy
shoda přísudku s podmětem
sestavování vět, pořádek slov ve větě
práce s odbornými texty

2. Komunikační a slohová výchova
-

-

vyjadřovat se správně a srozumitelně
dokázat komunikovat jednoduchou
písemnou a mluvenou formou
zvládnout vyplnění jednoduchých
tiskopisů, žádostí a napsat životopis
aplikovat zadaný pracovní postup
popsat předměty a činnosti vztahující
se k odborným činnostem
napsat jednoduchý příběh

-

-

-

ústní a písemné projevy
společenského styku – žádost,
životopis, inzerát, dotazník,
objednávka, telefonický rozhovor OSV (Sociální rozvoj – komunikace)
vyplňování tiskopisů, administrativní
postupy – VDO (Občanská společnost
a škola)
reprodukování kratších textů,
dramatizace
praktická cvičení konkrétních situací,
přijímací pohovor – VDO (Občan,
občanská společnost a stát)
situační hry, křížovky, kvízy,
doplňovačky

3. Literární výchova
-

reprodukovat přiměřený text
rozlišit jednotlivé literární žánry
orientovat se a vyhledávat
v odborném textu
zjišťovat potřebné informace
z dostupných zdrojů

-

-

32

zdokonalování techniky čtení,
přednesu, reprodukce přečteného
textu
četba a výklad ukázek z naší i světové
literatury – VDO (Kulturní rozdíly –
četba o jiných kulturách)
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seznámit se s vybranými autory
(písničkáři, autoři literatury pro děti a
mládež, knihy dle zájmu žáků)
filmové zpracování literárních děl
dramatizace literární tvorby
knihovna, denní tisk, odborná
literatura vztahující se k odbornému
zaměření
čtení návodů a pracovních postupů
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5.1.2

Cizí jazyk - Anglický jazyk

Vzdělávací okruh Cizí jazyk umožňuje žákům navázat na jazykové znalosti a komunikativní
dovednosti získané v základním vzdělávání a rozšířit je. Osvojení základních praktických
řečových dovedností jim umožňuje přístup k informačním zdrojům a současně přispívá
k formování jejich osobnosti a podílí se na přípravě žáků na život v multikulturní společnosti.
Tomu je přizpůsoben i rozsah slovní zásoby. Důraz je kladen na zvukovou podobu jazyka,
v písemné formě jde o schopnost porozumění jednoduchému textu. S gramatikou se žáci
seznamují jen okrajově. Pokud se žák s výukou cizího jazyka v předchozím vzdělávání
nesetkal, seznámí se pouze se základními jazykovými funkcemi a základní slovní zásobou.
5.1.2.1 Výchovné a vzdělávací strategie a klíčové kompetence

Kompetence k učení
Žák dle svých individuálních možností a schopností:
o vyhledává informace ve slovníku,
o uplatňuje osvojené dovednosti v praktickém životě.
Výchovné a vzdělávací strategie:
Učitel:
o vede žáky k pochopení významu anglického jazyka pro jejich osobní i společenský
život,
o pomáhá žákům uplatnit získané znalosti v praxi.
Kompetence k řešení problémů
Žák dle svých individuálních možností a schopností:
o vyhledává informace na internetu, pracuje s nimi,
o překonává problémy přiměřeně ke svým možnostem,
o řeší známé a opakující se situace na základě nápodoby a vlastních zkušeností.
Výchovné a vzdělávací strategie:
Učitel:
o povzbuzuje a motivuje k činnostem,
o ukazuje žákovi cesty řešení problémů a nabádá k dalším krokům ke zdárnému
řešení problémů,
o navozuje modelové situace k překonávání překážek,
o poskytuje častou pozitivní zpětnou vazbu.
Kompetence komunikativní
Žák dle svých individuálních možností a schopností:
o si rozšiřuje svoji aktivní i pasivní slovní zásobu,
o formuluje vlastní myšlenky, názory, požadavky, prosby, přání,
o zvládá základní pravidla komunikace – respektuje pravidla slušného chování,
přijímá názor druhých, aktivně naslouchá,
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o řeší s rozvahou konflikty a nedorozumění, reaguje adekvátně na danou
situaci.
Výchovné a vzdělávací strategie:
Učitel:
o vytváří příležitosti pro rozvíjení slovní zásoby a vzájemnou komunikaci,
o navozuje verbální situace, nutí žáky k samostatnému verbálnímu projevu,
o volí modelové situace k procvičování vzájemné komunikace,
o vytváří prostřednictvím dramatizace, situačních her a scének vhodné třídní
klima.
Kompetence sociální a personální
Žák dle svých individuálních možností a schopností
o utváří dobré vztahy, dokáže se vcítit do problémů druhých, respektuje je,
o pracuje v týmu.
Výchovné a vzdělávací strategie:
Učitel:
o pomáhá žákovi hledat cestu k sobě i okolí prostřednictvím rozhovorů a
povídání, napomáhá spolupráci a vzájemné pomoci,
o učí žáky komunikovat ve skupině.
Kompetence občanské
Žák dle svých individuálních možností a schopností
o chápe význam mezilidských vztahů pro harmonický rozvoj osobnosti,
o poznává rozdíly mezi lidmi, respektuje názory druhých.
Výchovné a vzdělávací strategie:
Učitel:
o navozuje modelové situace k rozvoji harmonických vztahů,
o využívá všech dostupných prostředků k rozvoji empatie u žáků.
Kompetence pracovní
Žák dle svých individuálních možností a schopností
o posiluje sebedůvěru při řešení přiměřených situací,
o chápe přínos spolupráce, dodržuje vymezená pravidla.
Výchovné a vzdělávací strategie:
Učitel:
o umožňuje žákům prezentovat výsledky své práce,
o využívá pozitivní motivaci,
o při výuce vytváří podnětné a tvořivé pracovní prostředí,
o důsledně žáky vede k dodržování vymezených pravidel.

35

PROINTEPO – Střední škola, Základní škola a Mateřská škola s.r.o.
ŠVP: Pod jednou střechou III.
Kód a název oboru vzdělávání: 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá

5.1.2.2 Mezipředmětové vztahy

K propojování učiva dochází, především hravou formou, v mnoha oblastech dalšího
vzdělávání v daném oboru. Jedná se například o: Český jazyk a literatura, Matematika, Práce
s počítačem, Základy společenských věd, Výživa a příprava pokrmů.
5.1.2.3 Metody a formy práce

Výuka je prováděna hromadnou, individuální i skupinovou formou, pomocí slovních metod i
názorně demonstračních. Samostatná práce je řízená učitelem, práce probíhá také pomocí
pracovních listů, PC programů a pomocí didaktických her (např. domino, stolní hry,
doplňování písmen).

5.1.2.4 Rozpis výsledků vzdělávání a učiva
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Název vyučovacího předmětu: Anglický jazyk
Ročník: 1.
Výsledky vzdělávání

Tematický celek/Učivo
1. Jednoduchý mluvený projev
− slovní zásoba, procvičování
− pozdrav, otázka na jméno, představení –
praktický nácvik OSV (Sociální rozvoj –
Komunikace)
− základní údaje o své osobě
− žádost o radu, o pomoc
− vyjádření souhlasu, nesouhlasu
- OSV (Osobnostní rozvoj – Rozvoj
schopnosti poznávání – rozvíjení
smyslového vnímání, pozornosti,
soustředění, upevňování dovednosti
zapamatování)

Žák by měl:
− seznámit se s jednoduchými pravidly
výslovnosti
-seznámit se a snažit se porozumět
jednoduchým textům a nápisům
− seznámit se a snažit se rozumět
jednoduchým pokynům, sdělením a
společenským frázím
− seznámit se se základy společenského styku
(učí se pozdravit, představit se, požádat a
poděkovat)
−učit se používat osvojenou slovní zásobu a
vést jednoduchý rozhovor
- učí se zformulovat jednoduchou otázku a
odpověď
- seznamuje se s základními gramatickými
prostředky

-

2. Gramatické struktury
jednoduchá otázka a odpověď
utvoření záporu
věta jednoduchá

− se seznamuje s názvy věcí okolo sebe, ve
třídě, v bytě
− se učí pojmenovat členy rodiny
− se seznamuje s názvy dnů v týdnu, denní
doby, ročního období
− se seznamuje se základní slovní zásobou z
oblasti jídla a potravin
− se učí orientovat se ve slovníku

-

3. Tematické celky
dny v týdnu, denní doba, roční období
škola, moje rodina
město, bydliště
nakupování – potraviny, ovoce, zelenina
práce se slovníkem, konverzační příručkou
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Název vyučovacího předmětu: Anglický jazyk
Ročník: 2.
Výsledky vzdělávání

-

-

Tematický celek/Učivo

Žák:
zná základní pravidla výslovnosti
porozumí jednoduchým textům a nápisům
rozumí jednoduchým pokynům, sdělením
a frázím
zvládne základy společenského styku
pozdraví, představí se, požádá a poděkuje
používá osvojenou slovní zásobu
vede jednoduchý rozhovor

1. Jednoduchý mluvený projev
slovní zásoba, procvičování
pozdrav, otázka na jméno, představení
základní údaje o své osobě
žádost o radu, o pomoc praktický nácvik OSV
(Sociální rozvoj – Komunikace)
vyjádření souhlasu, nesouhlasu
vyjádření jednoduchého názoru
poděkování, omluva
OSV (Osobnostní rozvoj – Rozvoj schopnosti
poznávání – rozvíjení smyslového vnímání,
pozornosti, soustředění, upevňování
dovednosti zapamatování)

formuluje jednoduchou otázku a odpověď
sám/nebo s pomocí
používá základní gramatické prostředky

2. Gramatické struktury
jednoduchá otázka a odpověď
utvoření záporu
množné číslo
věta jednoduchá
čtení a překlad jednoduchých slov

pojmenuje věci okolo sebe, ve třídě, v bytě
pojmenuje členy rodiny
zná názvy dnů v týdnu, denní doby,
ročního období
určí čas sám / nebo s pomocí
používá základní slovní zásobu z oblasti
jídla a potravin
orientuje se ve slovníku sám /nebo s
pomocí
zná základní pojmy související s
cestováním

3. Tematické celky
dny v týdnu, denní doba, roční období
čas, kalendář
škola, moje rodina – znát sám sebe – OSV
(Osobností rozvoj – Sebepoznání a sebepojetí)
země, město, bydliště
cestování
nakupování – potraviny, ovoce, zelenina
další výběr dle zájmu a schopností žáků
práce se slovníkem, konverzační příručkou
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5.2 Matematika a její aplikace
Matematické vzdělávání plní nejen funkci všeobecně vzdělávací, ale zejména funkci
průpravou pro odbornou část vzdělávání. Vzdělávací oblast je založena na praktických
činnostech, sleduje využití matematických dovedností v běžném životě, posiluje logické
myšlení a prostorovou představivost.
Žáci si osvojují a prohlubují matematické pojmy, postupy a způsoby jejich užití. Hlavním
úkolem je upevnit a prohloubit matematické znalosti a dovednosti podle mentální úrovně
žáků a jejich individuálních zvláštností. Ve výuce si žáci zdokonalují numerické řešení úloh
zpaměti i pomocí kalkulátoru, rozvoj logického myšlení, prostorovou představivost. Je
kladen důraz na využití získaných poznatků v praktickém životě a odborné praxi, s podporou
maximální míry samostatnosti dle dovedností a schopností každého žáka.
5.2.1

Matematika

Předmět Matematika je zaměřen na rozvoj praktických činností a dovedností, které žáci
nejčastěji využijí v běžném životě, na posílení schopností logického myšlení a prostorové
představivosti. Žáci se seznamují a prohlubují své znalosti o matematických pojmech,
symbolech, postupech a způsobech jejich užití. Učí se používat matematické a geometrické
pomůcky včetně kalkulátoru. Všechna uvedená témata se uskutečňují prakticky,
prostřednictvím vhodných her, cvičení, modelových situací.
5.2.1.1 Výchovné a vzdělávací strategie a klíčové kompetence

Kompetence k učení
Žák dle svých individuálních možností a schopností:
o ovládá základy počítání a využívá je ke svému vzdělávání,
o používá učebnice, učební materiály a pomůcky (pracovní listy, kalkulátor,
pravítko),
o dodržuje návykové stereotypy učení,
o chápe pochvalu jako motivaci k dalšímu učení,
o používá termíny, znaky a symboly ve spojení s konkrétními situacemi
každodenního života,
o ovládá způsoby práce s počítačem (práce s myší),
o uplatňuje získané zkušenosti v praktických situacích (manipulace s penězi,
časové údaje, porovnávání velikostí).
Výchovné a vzdělávací strategie:
Učitel:
o aplikuje vhodné metody práce dle stupně postižení a individuálních
schopností žáka,
o zařazuje didaktické hry, motivující k osvojení a postupnému zdokonalování
matematických dovedností,
o předkládá odpovídající učební pomůcky a materiály (pracovní listy, počítačové
programy, papírové i pravé peníze, geometrické tvary, číslice, puzzle, razítka s
čísly),
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o umožňuje žákům uplatnit získané zkušenosti v praxi,
o pozitivně motivuje žáka k dalšímu učení.
Kompetence k řešení problémů
Žák dle svých individuálních možností a schopností:
o překonává problémy přiměřeně ke svým možnostem,
o řeší známé a opakující se situace na základě nápodoby a vlastních zkušeností,
o se nenechá při řešení problémů odradit nezdarem a ví, na koho se může
obrátit o pomoc při řešení problémů.
Výchovné a vzdělávací strategie:
Učitel:
o navozuje modelové situace k překonávání překážek,
o poskytuje častou pozitivní zpětnou vazbu,
o vyžaduje důsledně dokončení započatého úkolu,
o vede k samostatnosti a vytrvalosti při práci,
o učí žáky nenechat se odradit nezdarem.
Kompetence komunikativní
Žák dle svých individuálních možností a schopností:
o komunikuje s druhými lidmi přiměřeně svým schopnostem,
o rozumí sdělení a reaguje na ně podle svých možností,
o chápe jednoduché běžně užívané texty a obrazové materiály (pracovní listy,
počítačové hry s matematickým obsahem),
o využívá pro komunikaci běžné informační a komunikační prostředky (verbální i
neverbální). Výchovné a vzdělávací strategie:
Učitel:
o poskytuje žákovi potřebný prostor k samostatnému vyjádření svých myšlenek,
o povzbuzuje žáka k praktickému používání jemu dostupných technik v
matematice,
o aktivně zapojuje žáka do života školy.
5.2.1.2 Mezipředmětové vztahy

Předmět Matematika souvisí s odbornými předměty Výživa a příprava pokrmů a Ruční
práce, s praktickými činnostmi v předmětu Ruční práce. Dále souvisí s předmětem Práce s
počítačem – vzájemné použití znalostí a procvičování učiva.
5.2.1.3 Metody a formy práce

Skupinové i frontální vyučování, práce s vhodnými učebnicemi, individuální práce,
samostatná práce, didaktické hry (domino, loto, pexeso, další didaktické hry i vlastnoručně
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vyrobené), práce s interaktivní tabulí, praktické ukázky, práce s tabulkami, grafy. Důkladné
propojení učiva s praktickým životem.
5.2.1.4 Rozpis výsledků vzdělávání a učiva
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Název vyučovacího předmětu: Matematika
Ročník: 1.
Výsledky vzdělávání

Tematický celek/Učivo
4. Čísla a početní operace

- číselná osa, porovnávání a zápis čísel
-

Žák by měl:
-

provádět aritmetické operace s
přirozenými čísly
řešit slovní úlohy s přirozenými čísly
zaokrouhlovat čísla, odhadovat
výsledky
zvládat práci s kalkulátorem pro
kontrolu výsledků
řešit jednoduché slovní úlohy
uplatňovat matematické znalosti při
manipulaci s penězi

-

-

v okruhu dle schopností žáka
aritmetické operace s přirozenými
čísly (sčítání, odčítání, násobení,
dělení, porovnávání, zaokrouhlování)
– OSV (Osobnostní rozvoj – Rozvoj
schopnosti poznávání – cvičení
paměti)
práce s kalkulátorem (nácvik a použití
při všech početních operacích)
slovní úlohy se zaměřením na praxi
(dle propojení s ostatními předměty)
OSV (Osobnostní rozvoj – Rozvoj
schopnosti poznávání – řešení
jednoduchých praktických úloh)
bankovky, mince (praktický nácvik,
poznávání, porovnávání)
OSV (Osobnostní rozvoj – Rozvoj
schopnosti poznávání – rozvíjení
smyslového vnímání, pozornosti,
soustředění, upevňování dovednosti
zapamatování)

5. Závislosti, vztahy a práce s daty
-

-

používat základní jednotky délky,
času, hmotnosti, objemu
využívat převody jednotek v
odborných předmětech a praxi

-

jednotky délky, času, hmotnosti,
objemu (praktické předvedení,
převádění, měření, slovní úlohy)
OSV (Řešení problémů – organizace
vlastního času – jednotky času)

6. Geometrie
-

znát a rýsovat rovinné útvary
zobrazit jednoduchá tělesa

-
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rovinné útvary (čtverec, obdélník,
kružnice, trojúhelník – poznávání, dle
schopností rýsování)
prostorové útvary – základní tělesa
(poznávání, přiřazování k reálným
předmětům)
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Název vyučovacího předmětu: Matematika
Ročník: 2.
Počet hodin celkem: 60
Výsledky vzdělávání

Tematický celek/Učivo
4. Čísla a početní operace

- aritmetické operace s přirozenými a
-

Žák by měl:

- provádět aritmetické operace s
-

-

přirozenými a celými čísly
zaokrouhlovat čísla, odhadovat
výsledky
provádět základní aritmetické
operace se zlomky, desetinnými čísly
a procenty
zvládat práci s kalkulátorem pro
kontrolu výsledků
řešit jednoduché slovní úlohy
uplatňovat matematické znalosti při
manipulaci s penězi, platební kartou

-

celými čísly
desetinná čísla, zlomky (práce
s číselnou osou, zápis čísel, grafické
znázornění zlomků, zápis zlomků)
procenta, výpočet počtu procent a
procentní části
práce s kalkulátorem
slovní úlohy se zaměřením na praxi
bankovky, mince, platební karty a
manipulace s nimi
OSV (Osobnostní rozvoj – Rozvoj
schopnosti poznávání – rozvíjení
smyslového vnímání, pozornosti,
soustředění, upevňování dovednosti
zapamatování)

OSV (Osobnostní rozvoj – Rozvoj
schopnosti poznávání – řešení
jednoduchých praktických úloh)

5. Závislosti, vztahy a práce s daty
-

-

používat základní jednotky délky,
času, hmotnosti, objemu
využívat převody jednotek v
odborných předmětech a praxi
orientovat se v jednoduchém grafu,
tabulce

-

jednotky délky, času, hmotnosti
objemu, obsahu
grafy, tabulky, příklady z praktického
života
aritmetický průměr – OSV (Řešení
problémů – dovednosti při řešení
problematických úloh)

6. Geometrie
-

znát a rýsovat rovinné útvary
zobrazit jednoduchá tělesa
vypočítat obvody a obsahy rovinných
útvarů a využívat je v praxi
vypočítat objemy a povrchy těles se
zaměřením na využití v praxi
číst jednoduché technické výkresy

-
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rovinné útvary – obvody a obsahy
prostorové útvary – základní tělesa,
povrchy a objemy
konstrukční úlohy, kótování,
technické písmo
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5.3 Informační a komunikační technologie
Cílem vzdělávání ve vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie je naučit žáky
pracovat s prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi.
Umožňuje jim získat praktické dovednosti v oblasti využití počítačů a jejich sítí k získávání,
zpracování a prezentaci informaci, ke vzájemné komunikaci s okolím a k seberealizaci při
zájmových činnostech.
5.3.1

Práce s počítačem

Vyučovací předmět Výpočetní technika byl vytvořen ze vzdělávací oblasti Informační a
komunikační technologie. Zahrnuje v sobě učivo o informačních, komunikačních a digitálních
technologiích, seznamuje žáky s obsluhou počítače. Žáci jsou vedeni k chápání a správnému
užívání pojmů z oblasti hardware, software a práce v síti. Dále jsou vedeni k praktickému
zvládnutí práce s textem. Všechny tyto dovednosti se žáci učí používat pro zpracování
informací, které vyhledávají na Internetu. Pro vzájemnou komunikaci a předávání souborů se
učí používat elektronickou poštu.
5.3.1.1 Výchovné a vzdělávací strategie a klíčové kompetence

Kompetence k učení
Žák dle svých individuálních možností a schopností:
o objevuje možnosti využití informačních a komunikačních technologií v
praktickém životě,
o vyhledává oblast, která ho baví a je v ní dobrý,
o uplatňuje znalosti z oblasti výpočetní techniky k rozšiřování svých vědomostí.
Výchovné a vzdělávací strategie:
Učitel:
o respektuje individuální vlastnosti, zvláštnosti i možnosti žáků,
o zařazuje metody, při kterých žáci docházejí k objevům, řešením a závěrům
sami,
o zadává úkoly způsobem umožňujícím volbu různých postupů,
o používá pozitivní motivaci,
o učí žáky trpělivosti, povzbuzuje,
o vede žáky k dovednosti vyhledat a pracovat s potřebnou informací v
elektronické podobě.
Kompetence k řešení problémů
Žák dle svých individuálních možností a schopností:
o se dovede soustředit na daný problém,
o řeší běžné situace, překážky překonává sám, nebo s dopomocí, nenechá se
odradit neúspěchem,
o umí nalézt různé způsoby řešení problému.
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Výchovné a vzdělávací strategie:
Učitel:
o zařazuje metody, při kterých žáci docházejí k řešením a závěrům sami,
o učí žáky trpělivosti, pozornosti,
o vede žáky k sebehodnocení,
o vyžaduje dokončení všech úkolů, v případě potřeby poskytne dopomoc,
o zadává úkoly způsobem umožňujícím volbu různých postupů.
Kompetence komunikativní
Žák dle svých individuálních možností a schopností:
o si rozšiřuje svoji slovní zásobu,
o dokáže komunikovat s jinými osobami písemnou formou, využívá běžné
informační a komunikační prostředky,
o komunikuje ohleduplně a taktně,
o naslouchá ostatním.
Výchovné a vzdělávací strategie:
Učitel:
o seznamuje žáky s používáním správného názvosloví,
o vytváří příležitosti pro vzájemnou komunikaci žáků k danému úkolu,
o procvičuje s žáky základní komunikační dovednosti pomocí audiovizuální a
výpočetní techniky,
o volí modelové situace k procvičování vzájemné komunikace,
o učí žáky naslouchat druhým, jako nezbytný prvek účinné mezilidské
komunikace.
Kompetence sociální a personální
Žák dle svých individuálních možností a schopností:
o pracuje v týmu, respektuje ostatní, učí se spolupráci.
Výchovné a vzdělávací strategie:
Učitel:
o podporuje vzájemnou pomoc žáků, vytváří situace, kdy se žáci vzájemně
podporují,
o vede žáky k vnímání pohledů a názorů, lišících se od jejich vlastních.
Kompetence pracovní
Žák dle svých individuálních možností a schopností:
o pracuje podle jednoduchého návodu a instrukce, má osvojeny základní
dovednosti a postupy
o spolupracuje s ostatními, respektuje i práci jiných.
Výchovné a vzdělávací strategie
Učitel:
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o procvičuje algoritmy v jednotlivých činnostech,
o využívá pozitivní motivaci,
o při výuce vytváří podnětné a tvořivé pracovní prostředí,
o vede žáky k práci v týmu
5.3.1.2 Mezipředmětové vztahy

V rámci mezipředmětových vztahů se snažíme propojovat výuku na počítačích do všech
ostatních předmětů. Ve třídě jsou počítače studentům k dispozici pro využití i o přestávkách
pro relaxaci a zábavu. Využíváme výukové programy i na internetu, snažíme se přiblížit práci
na počítači ve všech vzdělávacích oblastech.
5.3.1.3 Metody a formy práce

Během výuky je využíváno počítačů i periférií, softwaru školy, audiovizuální techniky.
Výuka je prováděna formou hromadné výuky, individuální i skupinové, pomocí metod
slovních, názorně demonstračních (předvádění) a metod praktických (práce s počítačem).
Samostatná práce je řízena učitelem, využívá se ICT technika, audiovizuální technika a
software. Výuka respektuje individuální zvláštnosti žáků.
5.3.1.4 Rozpis výsledků vzdělávání a učiva
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Název vyučovacího předmětu: Práce s počítačem
Ročník: 1.
Výsledky vzdělávání

Tematický celek/Učivo

1. HW, SW a bezpečnostní zásady práce na PC
Žák by měl:
-

ovládat základní obsluhu počítače a
jeho periferií
rozumět základním pojmům
informační činnosti
dodržovat pravidla bezpečnosti práce
s výpočetní technikou

-

základní počítačové a programové
vybavení (základní části počítače,
zapnutí, vypnutí počítače, monitoru)
PC sítě a jejich prvky
bezpečnost práce a prevence
zdravotních rizik spojených s
využíváním výpočetní techniky
(hygiena práce s PC) – ČZP – Vztah
člověka k prostředí (ekologická
likvidace)

2. Operační systém, počítačová síť
-

ovládat základní práce se soubory
orientovat se ve struktuře souborů a
složek

-

-

operační systém
soubor, složka, adresářová cesta,
vyhledávání, kopírování, přesun,
mazání
pracovní plocha (důležité ikony,
orientace na pracovní ploše a
v nabídce Start)
práce s košem

3. Aplikační software, textový procesor
-

-

pracovat na základní uživatelské
úrovni s textovým editorem
pracovat s dalšími aplikacemi
(výukové programy atd.)
dodržovat zásady bezpečné práce na
PC

-

textový procesor (WordPad, MS
Word)
prostředí textového editoru (popis
prostředí, formát písma a odstavce)
práce s myší a klávesnicí
zábavné a výukové programy

4. Elektronická komunikace
-

-

zvládat základní způsoby
komunikace, případně využívat
alternativní způsoby komunikace
(elektronickou poštou)
být seznámen s aplikacemi
umožňujícími chatování
dodržovat pravidla bezpečné ekomunikace
zvládat základní funkce mobilního
telefonu

-

-
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e-mail, chatování OSV (Sociální rozvoj
– Poznávací schopnosti – rozeznat
nebezpečí)
alternativní komunikace na PC
telefonování přes internet
práce s mobilním telefonem, SMS
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5. Internet zdroj informací
-

vyhledávat informace na internetu za
použití různých vyhledávačů
dbát na ochranu osobních dat při
práci na internetu

-
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základní pojmy při práci s internetem
práce s internetem
problematika zneužívání internetu
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Název vyučovacího předmětu: Práce s počítačem
Ročník: 2.
Výsledky vzdělávání

Tematický celek/Učivo

1. HW, SW a bezpečnostní zásady práce na PC
Žák by měl:
-

ovládat základní obsluhu počítače a
jeho periferií
rozumět základním pojmům
informační činnosti
dodržovat pravidla bezpečnosti práce
s výpočetní technikou

-

základní počítačové a programové
vybavení (základní části počítače,
zapnutí, vypnutí počítače, monitoru)
PC sítě a jejich prvky
bezpečnost práce a prevence
zdravotních rizik spojených s
využíváním výpočetní techniky
(hygiena práce s PC) ČZP – Vztah
člověka k prostředí (ekologická
likvidace)

2. Operační systém, počítačová síť

-

-

ovládat základní práce se soubory
orientovat se ve struktuře souborů a
složek

-

operační systém, soubor, složka
osobní nastavení, vzhled pracovní
plochy
prostředky zabezpečení dat před
zneužitím a ochrany dat před
zničením

3. Aplikační software, textový procesor

-

-

pracovat na základní uživatelské
úrovni s textovým editorem
pracovat s dalšími aplikacemi
(výukové programy atd.)
dodržovat zásady bezpečné práce na
PC

-

textový procesor
tabulkový procesor (MS Excel)
obecné principy práce tabulkových
procesorů a jejich využití v praxi,
popis prostředí, základní práce s
tabulkou
další aplikační programové vybavení
zábavné a výukové programy
práce s digitálním fotoaparátem
(fotografování, stahování a úprava
fotografií)

4. Elektronická komunikace
-

-

zvládat základní způsoby
komunikace, případně využívat
alternativní způsoby komunikace
(elektronickou poštou)
být seznámen s aplikacemi
umožňujícími chatování
dodržovat pravidla bezpečné e-

-
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e-mail, chatování OSV (Sociální rozvoj
– Poznávací schopnosti – rozeznat
nebezpečí)
alternativní komunikace na PC
telefonování přes internet
práce s mobilním telefonem, SMS
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-

komunikace
zvládat základní funkce mobilního
telefonu
5. Internet zdroj informací
-

-

vyhledávat informace na internetu za
použití různých vyhledávačů
dbát na ochranu osobních dat při
práci na internetu

-
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informační zdroje k získání
požadovaných informací, vyhledávání
informací
internetový prohlížeč, WWW
práce s informacemi (efektivní
vyhledávání informací na internetu)
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5.4 Člověk a společnost
Vzdělávací oblast Člověk a společnost má nezastupitelnou roli v přípravě žáka na soukromý a
společenský život. Vzdělávací obsah je zaměřen na tvorbu humánních mezilidských vztahů
v rodině, na pracovišti i v širším celospolečenském kontextu. Důraz je kladen na
sounáležitost, vzájemnou úctu a formování etických principů, odpovědnost a toleranci. Žáci
si postupně osvojují a upevňují základy vhodného chování a jednání mezi lidmi. Seznamují se
s základními právy a povinnostmi a zároveň s problémy, které soužití lidí provázejí. Učí se
respektovat a uplatňovat mravní principy, pravidla společenského soužití, rozvíjejí si
občanské a právní vědomí.
5.4.1

Základy společenských věd

Vyučovací předmět Základy společenských věd zastřešuje vědomosti, znalosti a dovednosti v
oblasti mezilidských vztahů (v rodině, ve škole, na pracovišti i ve společnosti obecně). U žáků
se buduje právní vědomí z této oblasti, ale také se identifikují s etikou mezilidského soužití.
Žáci v předmětu získávají informace o právech a povinnostech občanů, jako základních
podmínek fungování společnosti a státu. Vyučovací předmět se zaměřuje na vybavení žáků
potřebnými vhodnými vědomostmi o podstatě a fungování společnosti, právech a
povinnostech občanů s akcentem na právní vědomí a občanskou odpovědnost. Důraz je
kladen zejména na přípravu na praktický život.
5.4.1.1 Výchovné a vzdělávací strategie a klíčové kompetence

Kompetence k učení
Žák dle svých individuálních možností a schopností:
o si osvojuje poznatky obsažené ve vzdělávacím programu, dokáže vyhledávat
informace a využívat je v životě,
o využívá vhodné naučené metody a techniky,
o uplatňuje znalosti k rozšiřování a prohlubování svých vědomostí a dovedností,
o reaguje na hodnocení ze strany druhých, přijímá radu i oprávněnou kritiku,
o používá základní pojmy z různých vzdělávacích oblastí a pracovních činností,
o dokáže vyhledávat informace a využívá je v praktickém životě.
Výchovné a vzdělávací strategie:
Učitel:
o žákům pomáhá získané informace a poznatky zafixovat za pomocí činnostního
učení (např. navozování modelových situací, názorné ukázky, hry, besedy,
využívání digitální a audiovizuální techniky), učí užívat získané znalosti a
osvojené vědomosti, logicky a kriticky myslet,
o učí žáky, které z naučených metod a technik je vhodné využít k osvojování
poznatků,
o vede žáky k dovednosti vyhledat a pracovat s potřebnou informací v tištěné i
elektronické podobě, vyhledávat souvislosti, propojovat poznatky různého
druhu,
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o vede žáky k rozpoznávání oprávněné a neoprávněné kritiky, oprávněnou
kritiku využívá jako impulz k zdokonalení žáka, na neoprávněnou kritiku učí
žáka reagovat argumentací a obhajováním svého názoru,
o fixuje a rozvíjí osvojování pojmů z probíraných oblastí a činností,
o žáky učí užívat získané znalosti a osvojené vědomosti, logicky a kriticky myslet.
Kompetence občanské
Žák dle svých individuálních možností a schopností:
o respektuje základní práva a povinnosti občanů, společenské normy a pravidla
soužití,
o zvládá běžnou komunikaci s úřady,
o zdůvodňuje význam zdravého životního stylu, váží si svého zdraví i zdraví
druhých lidí,
o podílí se na ochraně životního prostředí a jedná v souladu se strategií
udržitelného rozvoje,
o respektuje a chrání naše tradice a kulturní i historické dědictví,
o rozpozná nevhodné a rizikové chování, uvědomuje si jeho možné důsledky.
Výchovné a vzdělávací strategie:
Učitel:
o vytváří modelové situace, ve kterých se žáci učí základním právům a
povinnostem občanů, pomocí prvků dramatické výchovy navozuje sociální
vztahy a fixuje správné vzorce chování,
o prostřednictvím her seznamuje žáky s běžnými situacemi, při kterých je třeba
komunikovat s úřady, učí je, jak má tato komunikace správně probíhat,
o v rámci každodenních činností vytváří stereotypy v péči o duševní i tělesné
zdraví,
o seznamuje žáky se základními myšlenkami strategie udržitelného rozvoje a v
rámci jejich možností je zapojuje do aktivit podporujících tuto strategii (třídění
odpadu, šetření energií a vodou, ekologické soutěže),
o seznamuje žáky s historií naší země, se zvyky a tradicemi a jejich významem,
vede je k jejich respektování, ale současně je seznamujeme i s kulturními
odlišnostmi mezi ostatními národy světa,
o v rámci prevence sociálně patologických jevů mezi žáky pořádá besedy s
odborníky a vede žáky ke zdravému životnímu stylu.
Kompetence komunikativní
Žák dle svých individuálních možností a schopností:
o rozvíjí své komunikační dovednosti,
o dokáže se v rámci svých možností srozumitelně vyjadřovat ústní, písemnou
nebo jinou alternativní formou,
o naslouchá druhým, rozumí obsahu sdělení a adekvátně na ně reaguje,
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o vyjadřuje své názory a postoje a vhodnou formou se snaží obhájit svůj názor,
o pro komunikaci využívá běžné informační a komunikační prostředky.
Výchovné a vzdělávací strategie:
Učitel:
o podporuje přátelské vztahy a komunikaci mezi všemi žáky i dospělými ve třídě
i mimo ni,
o v maximální možné míře podporuje žáky v běžné verbální i neverbální
komunikaci, dle individuálních možností žáků procvičuje jednoduchou
písemnou komunikaci v denních činnostech, tam, kde je potřeba, využívá
různé formy komunikace,
o vytváří modelové situace, hry a soutěže, ve kterých stimuluje komunikativní
dovednosti užívané v běžných situacích a vztazích,
o učí žáky akceptovat odlišnosti vyjadřovacích schopností v kolektivu třídy i
mimo ni, motivuje žáky ke komunikaci sugestivními otázkami, formou her a
soutěží a vytvářením přátelského prostředí ve třídě,
o využívá audiovizuální techniku k procvičování základních komunikačních
dovedností.
Kompetence sociální a personální
Žák dle svých individuálních možností a schopností:
o orientuje se v základních mravních hodnotách a uplatňuje základní pravidla
společenského chování,
o uvědomuje si nebezpečí možného psychického i fyzického zneužití vlastní
osoby,
o jedná zodpovědně vůči vlastní osobě i druhým osobám,
o respektuje práva a povinnosti svá i ostatních, přispívá k vytváření vstřícných
mezilidských vztahů,
o dokáže se chovat v krizových situacích i v situacích ohrožujících život podle
pokynů kompetentních osob a uplatňuje osvojené dovednosti a postupy.
Výchovné a vzdělávací strategie: Učitel:
o formou interaktivních her zprostředkovává povědomí o mravních hodnotách,
návštěvami kulturních akcí upevňuje pravidla společenského chování,
o prostřednictvím modelových situací, vzdělávacích pořadů v televizi, čtením
příběhů a povídáním, seznamuje žáky s možným nebezpečím zneužívání jeho
osoby,
o prostřednictvím besed učí žáky analyzovat, rozlišovat a hodnotit co je
zodpovědnost, pozitivní a negativní chování,
o navozuje situace, ve kterých si žáci uvědomují rovnováhu mezi svými zájmy a
právy a mezi zájmy a právy ostatních lidí,
o provádí nácvik evakuace školy pro případ mimořádné situace, seznamuje žáky
s důležitými telefonními čísly integrovaného záchranného systému.
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5.4.1.2 Mezipředmětové vztahy

Předmět Základy společenských věd svou šíří prolíná všemi všeobecně vzdělávacími
předměty. Souvisí zejména s Českým jazykem (porozumění každodenním výrazům),
s Matematikou (aplikace získaných poznatků v praktických životních situacích).
Souvisí také s Tělesnou výchovou (ochrana zdraví, zdravý způsob života, pozitivní vztah k
pohybovým aktivitám), s Rodinnou výchovou (partnerský vztah, role v rodině) a s Prací
s počítačem (využívání možností komunikace prostřednictvím výpočetní techniky). Pro výuku
ve všech předmětech jsou charakteristické principy demokracie.
5.4.1.3 Metody a formy práce

Výuka je prováděna hromadnou, individuální i skupinovou formou, pomocí metod výkladu a
diskuse, je využíváno názorných pomůcek. Žáci jsou vedeni k samostatnosti, odpovědnosti a
kultuře osobního projevu. Do výuky jsou začleňovány exkurze v okolních institucích, aktuality
z regionálního i celosvětového dění.
5.4.1.4 Rozpis výsledků vzdělávání a učiva
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Název vyučovacího předmětu: Základy společenských věd
Ročník: 1.
Výsledky vzdělávání

Tematický celek/Učivo
1. Člověk ve společnosti

Žák by měl:
- respektovat mravní principy a
pravidla společenského soužití
- uplatňovat vhodné způsoby
společenského chování
- rozlišit nepřiměřené chování a
porušování společenských norem
- být tolerantní k odlišnostem a
zájmům minoritních skupin ve
společnosti

-

-

-

-

-

-
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mezilidské vztahy (rodina,
manželství, vztahy v rodině, rozpad
rodiny, péče o děti, přátelství, vztah
k sobě) – OSV (Osobnostní rozvoj –
Sebepoznání a sebepojetí – znám
sebe sama, moje chování, druzí jako
zdroj informací o mně, moje vztahy
k sobě a druhým lidem)
vystupování a chování na veřejnosti
a ve společnosti (vystupování před
spolužáky, praktické situace,
společenské a kulturní akce) – OSV
(Osobnostní rozvoj – Seberegulace a
sebeorganizace – cvičení
sebekontroly, sebeovládání, sociální
interakce, organizace vlastního času)
svoboda osobnosti a svoboda
druhých (vyjadřování vlastních
názorů a potřeb, diskuze, prostor
pro potřeby druhých, empatie,
pravidla třídy a jejich dodržování,
nácvik chování na veřejnosti,
v dopravních prostředcích) – VDO –
Občanská společnost a škola – škola
jako model otevřeného partnerství a
demokratického společenství,
demokratická atmosféra a vztahy
rovnocennost a rovnoprávnost
národnostních menšin (národnostní
menšiny v ČR a jejich specifika) –
VDO – Etnický původ – základní
informace o různých etnických a
kulturních menšinách v ČR
rovnoprávné postavení mužů a žen VDO – Lidské vztahy –právo všech žít
společně a podílet se na spolupráci
kulturní dědictví a tradice v regionu
(poznávání historie našeho města a
regionu, publikace, PC, procházky,
výlety, exkurze)
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2. Člověk jako občan
-

-

orientovat se ve školském systému
chápat pojmy kvalifikace,
rekvalifikace
zvládat běžnou komunikaci s úřady –
v případě potřeby umět požádat o
radu a pomoc
orientovat se v působnosti orgánů a
institucí sociální a zdravotní péče
využívat v krizových situacích služeb
pomáhajících institucí

-

-

-

-

-

-

právo na vzdělání a jeho význam
(Úmluva o právech dítěte)
celoživotní vzdělávání (význam,
možnosti a strategie)
trh práce – pracovní uplatnění,
hospodaření s penězi, kvalifikace,
rekvalifikace (aktuální nabídky,
praktické vyhledávání)
nezaměstnanost (informace o
zaměstnání, úřady práce)
základy pracovně právních vztahů
(smlouvy)
sociální péče (sociální zabezpečení,
kde a jak se poskytuje sociální
péče, nemocenské, důchodové
pojištění, příspěvky)
zdravotní péče – systém lékařské
péče (prevence, místa ambulantní,
lůžkové péče, vyhledání správného
odborníka, nácvik situačního
chování)
sociální péče o občana – sociální
dávky, důchodové zabezpečení
(forma zřízení, nácvik vyplňování
formulářů)
pomáhající organizace (seznámení
se známými pomáhajícími
organizacemi v našem regionu a
jejich službami)
volnočasové aktivity (zejména
aktivity pro občany se zdravotním
postižením)

3. Člověk a právo
-

vyjmenovat státní symboly naší
vlasti
pojmenovat státoprávní uspořádání
ČR
zákonodárné orgány a instituce
státní správy

-

-
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státoprávní uspořádání, ústava
(demokracie, Listina základních
práv a svobod) VDO – Občan,
občanská společnost a stát –
Listina základních práv a svobod,
práva a povinnosti občana
státní znaky a symboly ČR
(vlastenectví, poznávání našich
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znaků a symbolů)
zastupitelské orgány, zákony (volby,
moc zákonodárná, výkonná a
soudní, orgány státní správy
v našem městě) VDO – Občan,
občanská společnost a stát –
principy demokracie jako formy
vlády a způsobu rozhodování, obec
jako základní jednotka samosprávy,
participace občanů v politickém
životě, demokratický volební systém
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Název vyučovacího předmětu: Základy společenských věd
Ročník: 2.
Výsledky vzdělávání

Tematický celek/Učivo
1. Člověk a právo

Žák by měl:
- vysvětlit práva a povinnosti občanů
- rozeznat ohrožení sociálně
patologickými jevy

lidská práva (uvědomování vlastních
práv, asertivní prosazování,
porušování lidských práv, xenofobie
a rasismus) VDO – Etnický původ –
informace o různých etnických a
kulturních menšinách v ČR
- práva a povinnosti občana
(uvědomování svých povinností,
seznámení se školním řádem) OSV
(Osobnostní rozvoj – Seberegulace a
sebeorganizace – cvičení
sebekontroly, sebeovládání, sociální
interakce, organizace vlastního času)
- právní vztahy a z nich vyplývající
závazky VDO – Občan, občanská
společnost a stát – demokratické
způsoby řešení konfliktů
- protiprávní jednání, trestná činnost
mládeže (rozlišení normálního
jednání a protiprávního jednání,
postihy) VDO – Občan, občanská
společnost a stát – občan jako
odpovědný člen společnosti a jeho
úloha v dem. společnosti
2. Člověk a svět

-

-

uvést vztah ČR k některým
mezinárodním organizacím
popsat nebezpečí a hrozby
terorismu

-

-

-

EU a ČR mezinárodní vztahy a
spolupráce (výhody členství,
symbolika, členové, geografie
Evropy) – OSV (Sociální rozvoj –
Spolupráce – rozvoj sociálních
dovedností a vzájemné vztahy)
terorismus a jeho hrozba (reálná
rizika, svoboda náboženství,
ateismus)

3. Člověk a dějiny
uvést charakteristické znaky
- nejstarší civilizace (jejich význam
nestarších civilizací
pro dnešní svět)
vyjmenovat jednotlivá
- historický přehled – vznik státu,
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-

-

historická období našeho státu
charakterizovat rozdíly
jednotlivých historických etap
novověku
popsat rozdíly života v
demokratických a
nedemokratických
společnostech

-
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státoprávní uspořádání, vlády (vznik
Československa a České republiky,
totalitní vlády, demokracie,
prezidenti)
území českého státu v proměnách
času (nevýznamnější změny)
novověk a nejnovější dějiny
(průmyslová evoluce, změny ve
společnosti, vzdělávání, emancipace
žen, moderní technologie…)
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5.5 Člověk a příroda
Vzdělávací oblast Člověk a příroda dává žákům příležitost poznávat přírodu jako systém,
jehož součásti jsou vzájemně propojeny, působí na sebe a ovlivňují se. Rozvíjí u žáků
pochopení přírodních zákonitostí, porozumění jim, získávání základních poznatků a
dovedností z fyzikální, chemické, přírodovědné a zeměpisné oblasti. Ve vzdělávací oblasti se
u žáků formují dovednosti a postoje důležité pro pochopení vlivu člověka na životní prostředí
a možnosti využití přírodovědných znalostí ve prospěch ochrany přírody.
5.5.1

Základy přírodních věd

Předmět Základy přírodních věd zahrnuje základní fyzikální, chemické, přírodovědné a
zeměpisné poznatky a dovednosti. Charakter výuky ZPV na naší škole, který tento vzdělávací
obor naplňuje, umožňuje žákům hlouběji porozumět procesům probíhajících v přírodě,
vzájemným souvislostem a vztahům mezi nimi, poznávat přírodní podmínky nejen ve svém
nejbližším okolí a na území ČR, ale i v Evropě. Vychází z osobních poznání a zkušeností.
Všechna uvedená témata se většinou uskutečňují prakticky, prostřednictvím vhodných her,
cvičení, modelových situací. Je kladen důraz na názornost probírané látky, její
zprostředkování všemi smysly a na využitelnost poznaného v praktickém životě. ZPV 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
získaných základních přírodovědných znalostí k ochraně přírody.
5.5.1.1 Výchovné a vzdělávací strategie a klíčové kompetence

Kompetence k učení:
Žák dle svých individuálních možností a schopností:
o používá učebnice, učební materiály a učební pomůcky,
o uplatňuje získané zkušenosti v praktických situacích,
o ovládá elementární způsoby práce s počítačem.
Výchovné a vzdělávací strategie:
Učitel:
o dává k dispozici všechny dostupné učební pomůcky a učebnice, pracovní listy,
dětské časopisy dle individuálních možností žáka,
o při každodenní práci s počítačem fixuje elementární uživatelské znalosti,
o všechny zkušenosti, dovednosti, znalosti a návyky vytváří na základě
využitelnosti v běžném životě, rozvíjí je a fixuje v běžných denních činnostech,
účastí na sportovních, kulturních a společenských akcích.
Kompetence komunikativní:
Žák dle svých individuálních možností a schopností:
o chápe jednoduché, běžně užívané texty, záznamy a obrazové materiály,
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o zvládá jednoduchou formu písemné komunikace dle individuálních
schopností.
Výchovné a vzdělávací strategie:
Učitel:
o poskytuje žákovi potřebný prostor k samostatnému vyjadřování svých
myšlenek,
o seznamuje s jednoduchými, běžně užívanými texty, záznamy a obrazovými
materiály,
o procvičuje nejjednodušší písemnou komunikaci v denních činnostech.
Kompetence sociální a personální:
Žák dle svých individuálních možností a schopností:
o orientuje se v prostředí, ve kterém žije,
o rozpozná nevhodné a rizikové chování, je seznámen s jeho možnými důsledky,
chrání své zdraví,
o dodržuje naučené stereotypy chování zdravého životního stylu a ochrany
životního prostředí.
Výchovné a vzdělávací strategie:
Učitel:
o formou dramatických her, každodenních rituálů a komunikativních her
navozuje situace známé z prostředí, ve kterém žáci žijí,
o prostřednictvím modelových situací, vzdělávacích pořadů v televizi, čtením
příběhů a povídáním, seznamuje žáky s možným nebezpečím zneužívání jeho
osoby,
o v rámci každodenních činností vytváří stereotypy v péči o zdraví, přírodu a
životní prostředí.
Kompetence pracovní:
Žák dle svých individuálních možností a schopností:
o podle instrukcí plní zadané jednoduché úkoly,
o adekvátně reaguje na posouzení své práce,
o zvládá základní pracovní dovednosti, operace a postupy při jednoduchých
pracovních činnostech,
o soustředí se na pracovní výkon a je schopen vytrvat při jeho plnění,
o dodržuje zásady bezpečnosti, ochrany zdraví, hygieny práce a ochrany
životního prostředí při pracovních činnostech podle naučených stereotypů.
Výchovné a vzdělávací strategie:
Učitel:
o utváří základní manuální dovednosti při manipulaci s předměty, různými
materiály,
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o procvičuje algoritmy jednoduchých pracovních činností v každodenních
situacích,
o zadává žákům jednoduché a nenáročné úkoly tak, aby práci vždy dokončili,
motivací k plnění úkolů je výsledný produkt,
o učí žáky vzájemné spolupráci,
o navozuje situace, ve kterých si žáci uvědomují svoji zodpovědnost za
skupinovou práci,
o vytváří situace tak, aby žáci pochopili své individuální odlišnosti i odlišnosti
ostatních,
o bezprostředně před zahájením pracovních činností seznámí žáky se zásadami
bezpečnosti a užíváním běžných ochranných pomůcek,
o vytváří stereotypy ve využívání zásad bezpečnosti,
o důsledně vyžaduje od žáka dokončení zadaného úkolu.
5.5.1.2 Mezipředmětové vztahy

Předmět Základy společenských věd prolíná především do předmětů technického zaměření –
Matematika a Práce s počítačem. Propojuje také učivo Ručních prací při práci s různými
materiály, kde využíváme znalosti vlastností používaných materiálů.
5.5.1.3 Metody a formy práce

Základy přírodopisu a ekologie: samostatná práce, skupinová práce, využití nástěnných
obrazů, přírodní materiály, trvalé preparáty, mikroskop, atlasy, encyklopedie, videonahrávky,
využití internetu, projektové dny, botanické a zoologické klíče, vycházky do přírody, exkurze.
Základy fyziky: skupinové vyučování, samostatná práce, praktické ukázky pomůcek, využití
internetu, praktická cvičení.
Základy chemie: skupinová práce, samostatná práce, praktické ukázky, pokusy, využití
internetu, praktická cvičení
Základy zeměpisu: skupinové vyučování, práce s mapou, práce se slepou mapou, testy,
využití internetu, atlasy, encyklopedie, práce s odbornou literaturou, videonahrávky,
exkurze, vycházky, výlety

5.5.1.4 Rozpis výsledků vzdělávání a učiva
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Název vyučovacího předmětu: Základy přírodních věd
Ročník: 1.
Výsledky vzdělávání

Tematický celek/Učivo
1. Základy přírodopisu
-

Žák by měl:
-

-

-

-

-

-

-

-

získat základní
vědomosti o přírodě a
přírodních dějích
popsat s pomocí a
názorem stavbu těla
rostlin
seznámit se
s vybranými zástupci
rostlin
uvést s pomocí význam
rostlin a význam
hospodářsky důležitých
rostlin
seznámit se
s vybranými zástupci
živočichů
uvést s pomocí význam
živočichů a význam
hospodářsky důležitých
zvířat
dodržovat zásady
bezpečného chování v
přírodě

-

-

-

-

-

příroda, přírodniny, přírodní děje – CZP – Základní
podmínky života – voda, půda, ovzduší
rozmanitost živých organismů, projevy živých
organismů – CZP – Vztah člověka k prostředí –
prostředí a zdraví (rozmanitost vlivů prostředí na
zdraví člověka)
obecná biologie a základy genetiky
podstata dědičnosti-geny, dědičné choroby,
šlechtění rostlin a živočichů
vznik života – základní projevy života, organismy a
jejich třídění - CZP – Základní podmínky života –
voda, půda, ovzduší
jednobuněční- prvoci, mnohobuněční-bezobratlí,
obratlovci
biologie rostlin- stavba těla, význam rostlin a jejich
ochrana, hospodářsky významné rostliny, chráněné
rostlinné druhy, jedovaté a léčivé rostliny CZP –
Vztah člověka k prostředí – prostředí a zdraví
(využívání přírodních produktů k prevenci nemocí)
pícniny,obilniny,zeleniny,okopaniny,olejniny,luskovi
ny
biologie živočichů- živočišná společenstva, domácí a
volně žijící zvířata,hospodářsky významné druhy,
kriticky ohrožené druhy, ochrana živočichů
obratlovci,ryby,obojživelníci,plazi,ptáci,savci
neživá příroda- nerosty,horniny,půdy,praktický
význam
kovové nerostné suroviny-rudy,zlato,stříbro
nekovové nerostné surovinysíra,tuha,kaolin,uhlí,ropa,zemní plyn,rašelina
horniny vyvřelé-magma,horniny usazenépískovec,horniny přeměněné-rula CZP – Vztah
člověka k prostředí – naše obec (přírodní zdroje,
jejich původ)
zásady bezpečného chování v přírodě
2. Základy ekologie

-

seznámit se
s podstatou

-

potravní řetězce
ekosystémy- společenstva(přirozená a umělá)
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-

-

-

potravních řetězců
rozlišovat s pomocí
základní rozdíly mezi
ekosystémy a popsat
ekosystémy
vytvořené člověkem
vysvětlit s pomocí
názoru(piktogramů)z
ásady chování
v chráněné oblasti
dodržovat s pomocí
pravidla pro třídění
odpadů

- druhy ekosystémů, rovnováha v ekosystémech,

-

vzájemné vztahy – CZP – Ekosystém - les (význam lesa,
charakteristika společenstva, typické populace a vazby
mezi nimi); pole (význam a obhospodařování polí, vliv
člověka na změny okolní krajiny); louka (význam,
hospodaření); vodní zdroje (charakteristika, lidské
aktivity spojené s vodním hospodářstvím, důležitost
pro krajinnou ekologii); lidské sídla (umělý ekosystém,
jeho funkce a vztahy k okolí); kulturní krajina (aktuální
problémy životního prostředí)
ochrana životního prostředí- chráněná území, globální
problémy naší planety
hospodaření s odpady, ekologické havárie
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Název vyučovacího předmětu: Základy přírodních věd
Ročník: 2.
Počet hodin celkem: 60
Výsledky vzdělávání

Tematický celek/Učivo
1. Základy fyziky
-

-

-

-

-

-

určit společné a
rozdílné vlastnostmi
látek
změřit některé
fyzikální veličiny
vybraných látek a
těles
využívat poznatky o
jednoduchých
strojích v praxi
uvést rozdíly
jednotlivých druhů
energií a jejich
využitelnosti
znát důsledky
působení
nadměrného hluku

-

-

-

druhy látek a jejich základní fyzikální
vlastnosti(hustota,rozpustnost,kujnost,tepelná a
elektrická vodivost)
měřené veličiny( délka, objem, hmotnost, teplota)
tělesa- pohyb a síla ( pohyb a klid těles,působení síly na
těleso,působení sil stejných a opačných směrů na
těleso)
jednoduché stroje-využití v praxi ( kladka, páka,šroub…)
elektromagnetické a světelné děje ( zdroje
el,proudu,vodiče,izolanty)
pravidla bezpečné práce s elektrickými přístroji a
zařízeními
energie-druhy a využitelnost (obnovitelné a
nebnovitelné zdroje energie) – CZP – Základní
podmínky života – energie (využívání energie,
alternativní zdroje energie), přírodní surovinové a
energetické zdroje
zvukové děje- vlastnosti zvuku ( vznik a zdroje
zvuku,ozvěna)
škodlivost nadměrného hluku
2. Základy chemie

-

-

-

-

-

rozlišit výchozí látky
nejjednodušších
chemických reakcí
vyjmenovat produkty
průmyslového
zpracování ropy
popsat využitelnost
anorganických
sloučeninoxidů,hydroxidů,kyselin
a solí
využívat chemické látky
v praxi s ohledem na
životní prostředí a
zdraví člověka
znát pravidla

-

-

nejjednodušší chemické reakce základních prvků
(neutralizace)
kovy- železo,hliník,měď,zinek,olovo,cín,zlato a
stříbro
nekovy- kyslík,dusík,vodík,uhlík,síra,chlor
základní organické sloučeniny(
ethanol,sacharidy,tuky,bílkoviny)
základní anorganické sloučeniny
směsifiltrace,rozpouštění,usazování,destilace,krystalizace
-pokusy
využití chemie v praxi a při praktických činnostech
ve škole a v domácnostech ( vaření, úklid)
bezpečnost zacházení s chemickými látkami a
výrobky ( nebezpečné látky a přípravky- značení a
užívání běžných chemikálií)
65

PROINTEPO – Střední škola, Základní škola a Mateřská škola s.r.o.
ŠVP: Pod jednou střechou III.
Kód a název oboru vzdělávání: 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá

bezpečného zacházení
s chemickými výrobky

-

první pomoc při poleptání nebo popálení

3. Základy zeměpisu
-

-

-

-

používat základní
kartografickou a
topografickou
terminologii
objasnit důsledky
pohybů Země
orientovat se na mapě
světa a vyhledat
s dopomocí světadíly a
oceány
ukázat na mapě státy
EU a uvést postavení ČR
v Evropě
vědět o významu vlivu
podnebí na rozvoj a
udržení života na Zemi

-

-

kartografie a topografie- práce s mapou( základní
orientace na mapě)
přírodní obraz Země ( atmosféra,
hydrosféra,litosféra, pedosféra,biosféra, povrch
Země)
sluneční soustava, vesmír,Slunce, Země
světadíly a oceány, státy světa a EU
Česká republika- hlavní město, naše město,
řeky,pohoří
podnebí a počasí ve vztahu k životu organismů –
podnebné pásy a jejich flóra a fauna
živelní pohromy, sluneční
soustava,vesmír,Slunce,Země
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5.6 Umění a kultura
Vzdělávání v oblasti Umění a kultura přináší umělecké osvojení světa, tzn. seznamování se
světem s estetickým účinkem. Žáci si rozšiřují poznání prostřednictvím tvůrčích činností,
které vycházejí z jednotlivých druhů umění a zaměřují se na tvorbu, vnímání a interpretaci, a
to jak vlastní produkce, tak produkce ostatních, včetně uměleckých děl. Uplatňováním
různých výrazových prostředků je podporován rozvoj specifického cítění, vnímání, myšlení a
tvůrčích schopností. V tvořivých činnostech je rozvíjena zejména nonverbální komunikace, a
to užíváním základních vyjadřovacích prostředků zvuku, obrazu, gesta a pohybu.
5.6.1

Hudební výchova

Předmět rozvíjí hudebnost žáků a jejich pohybovou kulturu. Kultivuje estetické cítění a
prožívání. Vytváří kladný vztah k hudbě. Umožňuje žákům pracovat se základními výrazovými
prostředky divadelního sdělení, kterými jsou lidský hlas a tělo, kultivuje je a směřuje k jejich
používání v dramatické tvorbě i v běžné komunikaci. Cílem je probudit a rozvíjet zájem žáků
o hudbu a dramatické umění, vychovávat tvořivou a vnímavou osobnost.
5.6.1.1 Výchovné a vzdělávací strategie a klíčové kompetence

Kompetence k učení
Žák dle svých individuálních možností a schopností:
o rozumí a užívá hudební terminologii,
o pozná a používá základní druhy hudebních nástrojů.
Výchovné a vzdělávací strategie:
Učitel:
o seznamuje žáky se základní hudební terminologií, potřebnou pro další práci,
o seznamuje žáky formou obrázků a poslechu se základními hudebními nástroji,
předkládá různé druhy nástrojů, porovnává vzhled, zvuk, užití.
Kompetence k řešení problémů
Žák dle svých individuálních možností a schopností:
o vnímá nejrůznější problémové situace a plánuje způsob řešení problémů,
o učí se překonávat nezdary a překážky.
Výchovné a vzdělávací strategie:
Učitel:
o povzbuzuje a pomáhá řešit nezdar nalézáním pozitivních věcí v jiných
činnostech,
o zajišťuje žákům dostatek příležitostí k zažití úspěchu.
Kompetence komunikativní
Žák dle svých individuálních možností a schopností:
o vyjadřuje své nápady, názory, hodnocení a vhodnou formou je obhajuje,
o vyjadřuje a srovnává své dojmy z hudebně dramatických činností,
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o komunikuje na odpovídající úrovni, naslouchá pokynům, rozumí obsahu
sděleného,
o osvojuje si kultivovaný projev, klidně a věcně řeší konflikty a nedorozumění.
Výchovné a vzdělávací strategie:
Učitel:
o poskytuje žákům potřebný prostor k samostatnému vyjadřování svých
myšlenek,
o zapojuje žáka do třídních a školních akcí (hudební vystoupení, besídky),
o vyjadřuje se věcně a srozumitelně,
o využívá všech dostupných prostředků (literárních děl, divadelních představení,
poslechových činností…),
o svým klidným přístupem tlumí emocionální výbuchy žáků a využívá situačních
her k řešení konfliktů.
Kompetence sociální a personální
Žák dle svých individuálních možností a schopností:
o učí se hodnotit svoji práci i práci ostatních,
o chápe odlišné kvality své i svých spolužáků,
o má možnost projevit svůj nápad, vlastní zkušenost, zažít úspěch,
o dodržuje pravidla slušného chování,
o cítí zodpovědnost za výsledky společné práce.
Výchovné a vzdělávací strategie:
Učitel:
o nabízí možnosti zapojování se do kolektivu prostřednictvím her, tanečků,
skupinového zpěvu a hraní na doprovodné nástroje,
o fixuje u žáků základy společenského chování, vytváří modelové situace pro
vnímání povahových rysů spolužáků,
o umožňuje žákům prožitek radosti ze zapojování do jednoduchých aktivit,
o vede žáky k ohleduplnosti při hudebně tanečních i dramatických projevech,
o podporuje vztahy v kolektivu pomocí společné hry na hudební nástroj,
společného nácviku divadelního představení.
Kompetence občanské
Žák dle svých individuálních možností a schopností:
o učí se toleranci v jednání a chování, bezproblémové a bezkonfliktní
komunikaci,
o bere ohled na druhé, dbá na kulturu chování.
Výchovné a vzdělávací strategie:
Učitel:
o vytváří prostor pro vzájemné hodnocení výkonů spolužáků,
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o vytváří takové podmínky k práci, aby žáci mohli projevit své přednosti a nebáli
se posměchu z nezdaru.
Kompetence pracovní
Žák dle svých individuálních možností a schopností:
o koncentruje se na pracovní výkon a jeho dokončení,
o vytváří pozitivní vztah k hudebně dramatickým činnostem.
Výchovné a vzdělávací strategie:
Učitel:
o vytváří pocit odpovědnosti a motivuje kladným hodnocením za dobře
vykonanou práci,
o nabízí žákům široké spektrum činností.
5.6.1.2 Mezipředmětové vztahy

Hudba a hudební prostředky jsou využívány pro relaxaci v průběhu vyučovacích hodin. Pro
snadnější zapamatování učiva je hudba (písně) využívána například v předmětu Český jazyk,
Anglický jazyk.
5.6.1.3 Formy práce

Je využívána práce se zpěvníkem, nácvik jednohlasu a vícehlasu, hra na hudební nástroje,
poslech hudebních ukázek, taneční aktivity, vyjádření hudby pohybem, CD přehrávač, využití
internetu, návštěva koncertu, vystoupení a besídky.
5.6.1.4 Rozpis výsledků vzdělávání a učiva
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Název vyučovacího předmětu: Hudební výchova
Ročník: 1.
Výsledky vzdělávání

Tematický celek/Učivo

1. Vokální a instrumentální činnosti
Žák by měl:
-

-

-

zpívat písně v rozsahu přiměřeném
individuálním schopnostem
využívat přiměřeně svým
schopnostem jednoduché hudební
nástroje k doprovodné hře
improvizovat v rámci jednoduchých
hudebních forem

-

-

dechová, artikulační, sluchová,
hlasová a intonační cvičení
rytmizace a melodizace
tóny a zvuky, rozlišování zvuků
základních hudebních nástrojů
zpěv lidových a umělých písní
zpěv písní v různých tóninách
písně zaměřené na roční období,
tradice, svátky, … VDO – Kulturní
rozdíly – jedinečnost každého
člověka a jeho individuální zvláštnosti
hra na hudební nástroje –
jednoduchý doprovod na Orffovy
nástroje
hra na tělo – různé kombinace
(tleskání, pleskání, podupy,…)

2. Hudebně poslechové činnosti
-

-

-

rozlišit základní hudební nástroje –
- hudební nástroje a hudební uskupení
tvar, zvuk
- hudební styly a žánry
soustředit se na poslech skladeb
- poslech reprodukované hudby
různých žánrů
3. Hudebně pohybové činnosti
-

měnit pohyb podle tempových a
rytmických změn
vytvářet pohybové improvizace na
základě individuálních schopností a
dovedností
využívat hudbu jako zdroj relaxace

-
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orientace v prostoru
hudebně pohybové hry
pohybové vyjádření hudby –
improvizace
hudebně relaxační techniky a
muzikoterapie
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Název vyučovacího předmětu: Hudební výchova
Ročník: 2.
Výsledky vzdělávání

Tematický celek/Učivo

1. Vokální a instrumentální činnosti
-

Žák by měl:
-

-

zpívat písně v rozsahu přiměřeném
individuálním schopnostem
využívat přiměřeně svým
schopnostem jednoduché hudební
nástroje k doprovodné hře
improvizovat v rámci jednoduchých
hudebních forem

-

-

dechová, artikulační, sluchová,
hlasová a intonační cvičení
rytmizace a melodizace
zpěv lidových a umělých písní
zpěv písní v různých tóninách
písně zaměřené na roční období,
tradice, svátky, …
hra na hudební nástroje –
jednoduchý doprovod na Orffovy
nástroje
hra na tělo – různé kombinace
(tleskání, pleskání, podupy,…)

2. Hudebně poslechové činnosti
-

-

rozlišit základní hudební nástroje –
tvar, zvuk
soustředit se na poslech skladeb
různých žánrů
orientovat se v základních hudebních
pojmech a žánrech

-

hudební nástroje a hudební uskupení
hudební styly a žánry
hudební díla a jejich autoři – výběr
podle složení žáků
známé skladby z oblasti vážné a
populární hudby

3. Hudebně pohybové činnosti
-

-

-

vytvářet pohybové improvizace na
základě individuálních schopností a
dovedností
využívat hudbu jako zdroj relaxace
měnit pohyb podle tempových a
rytmických změn

-

-
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pohybové vyjádření hudby –
improvizace
hudebně pohybové hry
hudebně relaxační techniky a
muzikoterapie
základní kroky vybraných tanců –
výběr podle složení žáků
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5.6.2

Výtvarná výchova

Vyučovací předmět Výtvarná výchova upevňuje a rozšiřuje poznatky a dovednosti získané v
základním vzdělávání. Pomáhá využít výtvarných znalostí a dovedností v běžném životě, v
rodině. Cílem Výtvarné výchovy je aktivovat tvořivou činnost žáků, umožnit jim vyjádření
svých vlastních pocitů, navodit přátelskou atmosféru, umožnit žákům zažít úspěch
vytvořením výtvarného díla a tím umožnit žákům jiný způsob komunikace. Snažíme se
vytvářet u žáků citlivý vztah k umělecké a přírodní kráse, naučit je rozpoznávat vkusné věci,
kultivovat estetický vkus ve vztahu k sobě i k okolí a osvojit si základní výtvarné dovednosti,
rozvíjet vnímání, senzibilitu, fantazii a vůli. V neposlední řadě výtvarnou výchovou
přispíváme k psychomotorickému rozvoji, rozvoji osobnosti žáků a jejich trpělivosti.
Kompetence k učení
Žák dle svých individuálních možností a schopností:
o používá výtvarné pomůcky, výtvarné potřeby a pracuje různými výtvarnými
technikami,
o dodržuje návykové stereotypy,
o snaží se dokončit započatou práci.
Výchovné a vzdělávací strategie:
Učitel:
o seznamuje žáky s konvenčními i nekonvenčními výtvarnými technikami,
o střídá různé výtvarné materiály a pomůcky,
o fixuje denní stereotypy,
o zvyšuje koncentraci pozornosti,
o pozitivně motivuje,
o trvá na dokončení započaté práce.
Kompetence k řešení problémů
Žák dle svých individuálních možností a schopností:
o je cílevědomý a při drobném nezdaru se nenechá odradit,
o vždy vytrvá v práci,
o je schopen samostatně řešit problémy spojené se zadaným úkolem.
Výchovné a vzdělávací strategie:
Učitel:
o žáka pozitivně motivuje,
o povzbuzuje a chválí,
o zvyšuje sebedůvěru kladným hodnocením,
o hravou formou učí žáka nové výtvarné techniky.
Kompetence komunikativní
Žák dle svých individuálních možností a schopností:
o rozumí danému zadání, zadaný úkol plní dle svých možností a schopností,
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o komunikuje se spolužáky, srozumitelně se vyjadřuje, dokáže pedagoga či
spolužáka požádat o radu či pomoc.
Výchovné a vzdělávací strategie:
Učitel:
o zadává úkoly, které žák dokáže zvládnout,
o podporuje komunikaci se spolužáky.
Kompetence pracovní
Žák dle svých individuálních možností a schopností:
o zvládá dle svých možností sebeobslužné činnosti,
o má osvojené pracovní postupy při výtvarných činnostech,
o pracuje dle instrukcí a je schopen soustředit se na práci, úkol se snaží splnit,
o dodržuje bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
Výchovné a vzdělávací strategie:
Učitel:
o procvičuje se žáky sebeobsluhu, návyky a postupy při výtvarných činnostech,
o podporuje dovednosti při manipulaci s výtvarnými potřebami,
o motivuje žáka kladným hodnocením,
o pravidelně seznamuje žáky s bezpečností při práci
5.6.2.1 Mezipředmětové vztahy

Předmět Výtvarná výchova je propojen s ostatními předměty při tvorbě výukových plakátů,
vlastních pomůcek i názorných vzdělávacích materiálů. Úzce se dotýká obsahu předmětu
Český jazyk (osobnosti, ilustrace), dále také Základy přírodních věd (kresby zvířat, rostlin),
Práce na počítači (práce s internetem – vyhledávání autorů a děl, kreslení v různých
programech).
5.6.2.2 Metody a formy práce

Realizují se práce ve skupinách, práce s různými výtvarnými technikami, tvorba ilustrací,
návštěva výstav, happeningů, aktivní účast ve výtvarných soutěžích, studium odborných
publikací a seznamování se s osobnostmi výtvarného umění.
5.6.2.3 Rozpis výsledků vzdělávání a učiva
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Název vyučovacího předmětu: Výtvarná výchova
Ročník: 1.
Výsledky vzdělávání
Žák by měl:
- dokázat se soustředit na výtvarnou
činnost
- usilovat o její dokončení
- uplatňovat základní dovednosti při
přípravě, realizaci a prezentaci
vlastní výtvarné práce či tvůrčího
záměru
- při vlastní tvorbě vycházet ze svých
zkušeností, představ, myšlenek a
emocí
- uplatňovat linie, barvy, tvary a
objekty v ploše i prostoru pro vlastní
vyjádření i při společné tvůrčí práci
- volit vhodné prostředky a postupy
pro vlastní výtvarné vyjádření a
experimentovat s nimi
- umět sdělit (slovně, mimoslovně)
obsah nebo záměr vlastní tvůrčí
práce a umět položit otázky
ostatním
- vnímat a komunikovat o obrazech
běžné i umělecké produkce
- umět se vhodně chovat při návštěvě
muzeí, galerií, výstav a kulturních
památek

Tematický celek/Učivo
-

-

-

-

-

-

-

-

-
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prostředky a postupy pro
vyjádření vjemů, emocí, nálad,
prožitků a představ – s využitím
rozličných technik a výtvarných
her, individuální, kolektivní
tvorba, tvorba ve dvojicích…
linie, barvy, tvary a objekty jako
základní prostředky vyjadřování
v ploše a prostoru – tvorba
s různými materiály
vnímání, rozlišování a hodnocení
vlastní produkce i produkce
ostatních – podpora pozitivního
sebehodnocení a ocenění i
druhých
vnímání umělecké produkce –
výtvarné expozice, prohlížení
publikací s obrazovým
materiálem, využití internetu
vnímání krásy kolem nás - využití
běžných situací, vycházek do
přírody
různorodé prostředky a jejich
kombinace k vyjadřování
vlastních výtvarných záměrů –
kresba, malba, grafika,
prostorová tvorba, moderní a
netradiční výtvarné techniky,
tvorba z přírodních i odpadových
materiálů aj.
prezentace tvůrčí činnosti
jednotlivce i skupiny – tvorba
pro celoškolní výstavu, vánoční a
velikonoční jarmark, tvorba pro
školní prezentační akce
umění v životě člověka – tvorba
vlastních návrhů, dekorací,
výzdoba školy a třídy, užitková
tvorba
návštěvy muzeí, galerií a výstav –
v našem městě a okolí
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Název vyučovacího předmětu: Výtvarná výchova
Ročník: 2.
Výsledky vzdělávání
Žák by měl:
- dokázat se soustředit na výtvarnou
činnost
- usilovat o její dokončení
- uplatňovat základní dovednosti při
přípravě, realizaci a prezentaci
vlastní výtvarné práce či tvůrčího
záměru
- při vlastní tvorbě vycházet ze svých
zkušeností, představ, myšlenek a
emocí
- uplatňovat linie, barvy, tvary a
objekty v ploše i prostoru pro vlastní
vyjádření i při společné tvůrčí práci
- volit vhodné prostředky a postupy
pro vlastní výtvarné vyjádření a
experimentovat s nimi
- umět sdělit (slovně, mimoslovně)
obsah nebo záměr vlastní tvůrčí
práce a umět položit otázky
ostatním
- vnímat a komunikovat o obrazech
běžné i umělecké produkce
- umět se vhodně chovat při návštěvě
muzeí, galerií, výstav a kulturních
památek

Tematický celek/Učivo
-

-

-

-

-

-

-

-
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prostředky a postupy pro vyjádření
vjemů, emocí, nálad, prožitků a
představ – s využitím rozličných
technik a výtvarných her,
individuální, kolektivní tvorba,
tvorba ve dvojicích…
linie, barvy, tvary a objekty jako
základní prostředky vyjadřování v
ploše a prostoru – tvorba s různými
materiály
vnímání, rozlišování a hodnocení
vlastní produkce i produkce
ostatních – podpora pozitivního
sebehodnocení a ocenění i druhých
vnímání umělecké produkce –
výtvarné expozice, prohlížení
publikací s obrazovým materiálem,
využití internetu
vnímání krásy kolem nás - využití
běžných situací, vycházek do přírody
různorodé prostředky a jejich
kombinace k vyjadřování vlastních
výtvarných záměrů – kresba, malba,
grafika, prostorová tvorba, moderní
a netradiční výtvarné techniky,
tvorba z přírodních i odpadových
materiálů aj.
prezentace tvůrčí činnosti
jednotlivce i skupiny – tvorba pro
celoškolní výstavu, vánoční a
velikonoční jarmark, tvorba pro
školní prezentační akce
umění v životě člověka – tvorba
vlastních návrhů, dekorací, výzdoba
školy a třídy, užitková tvorba
návštěvy muzeí, galerií a výstav –
v našem městě a okolí
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5.7 Člověk a zdraví
Vzdělávací oblast Člověk a zdraví učí žáky chápat zdraví jako vyvážený stav tělesné, duševní a
sociální pohody a základním poznatkům, které by měli využívat v každodenním životě.
Rovnoměrně rozvíjí fyzické i psychické schopnosti, pohybové dovednosti i sociální adaptaci
žáků. Žáci si osvojují a upevňují postoje ke zdravému způsobu života.
Vzdělávací okruh Výchova ke zdraví zahrnuje učivo důležité pro rozvoj a upevňování
vědomostí a dovedností směřujících ke zdravému způsobu života a ochraně zdraví. Jejím
cílem je rozšířit a upevnit dovednosti a znalosti potřebné k preventivní a aktivní péči o
duševní a tělesné zdraví, formování odpovědnosti za ochranu svého zdraví a zdraví jiných.
Zahrnuje také dovednosti potřebné pro řešení mimořádných událostí (živelné pohromy,
havárie, krizové situace apod.). Seznamuje žáky s negativními zdravotními a sociálními
dopady zneužívání léků a návykových látek na lidský život. Důraz je kladen na výchovu proti
závislostem (na alkoholu, tabákových výrobcích, drogách, nevhodných doplňcích výživy,
hracích automatech, internetu aj.), proti médii vnucovanému ideálu tělesné krásy mladých
lidí a na výchovu k odpovědnému přístupu k sexu.
Ve vzdělávacím okruhu Tělesná výchova jsou žáci vedeni k pravidelnému provádění
pohybových činností a ke kompenzování negativních vlivů způsobu současného života.
Tělesná výchova umožňuje žákům aktivně využívat a ovlivňovat vlastní pohybové možnosti
s ohledem na zdravotní a pohybová omezení.
Zdravotní tělesná výchova je formou povinné tělesné výchovy, která se zřizuje pro žáky
s trvale nebo přechodně změněným zdravotním stavem. Zařazení žáků do zdravotní tělesné
výchovy se provádí na základě doporučení lékaře a školského poradenského zařízení. Cílem
je odstranění nebo zmírnění zdravotního oslabení, vyrovnávání pohybového deficitu a
celkové zlepšení zdravotního stavu žáků. Realizuje se prostřednictvím fyzioterapie a je
zařazována jako adekvátní náhrada Tělesné výchovy.
5.7.1

Výchova ke zdraví

Výchova ke zdraví vede žáka k získávání orientace v základních názorech na zdraví a
postupnému uplatňování preventivních činností podporujících zdraví, dodržování zásad
zdravého způsobu života a ochrany zdraví, zodpovědnosti a péči o své zdraví a snaze o jeho
zlepšení a posílení. Učí žáka rozpoznávat správné stravovací návyky a v rámci jeho možností
vede i k uplatňování zásad správné výživy. Je důležitou oblastí dovedností pro bezpečný
život.
5.7.1.1 Výchovné a vzdělávací strategie a klíčové kompetence

Kompetence k učení
Žák dle svých individuálních možností a schopností:
o přiměřeně pečuje o své tělo a zdraví.
Výchovné a vzdělávací strategie:
Učitel:
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o vede žáka k uvědomění si vlastního těla a péči o něj, jde příkladem.
Kompetence k řešení problémů
Žák dle svých individuálních možností a schopností:
o umí poskytnout základy první pomoci a přivolat pomoc v případě úrazu.
Výchovné a vzdělávací strategie:
Učitel:
o seznámí žáka se základy poskytnutí první pomoci a způsobem přivolání
pomoci.
Kompetence občanské
Žák dle svých individuálních možností a schopností:
o ovládá své chování a je tolerantní vůči ostatním,
o chová se dle pravidel slušného chování.
Výchovné a vzdělávací strategie:
Učitel:
o vede žáky k dodržování pravidel slušného chování,
o rozvíjí toleranci.
5.7.1.2 Mezipředmětové vztahy

Realizuje se vztah především mezi Základy společenských věd, Základy přírodních věd a
v oblasti Člověk a zdraví také v předmětech Tělesná výchova/Zdravotní tělesná výchova.
5.7.1.3 Metody a formy práce

Pracujeme formou samostatné práce, skupinové práce, práce ve dvojicích. Využíváme
encyklopedie, videonahrávky, informační zdroje na internetu. Vedeme žáky k samostatné
přípravě referátů a aktualit z dané oblasti. Organizujeme projektové dny, účastníme se besed
a spolupráce s policií i v souladu s Minimálním preventivním programem školy.
5.7.1.4 Rozpis výsledků vzdělávání a učiva
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Název vyučovacího předmětu: Výchova ke zdraví
Ročník: 1.
Výsledky vzdělávání

Tematický celek/Učivo
1. Zdraví a jeho ochrana

Žák by měl:
-

-

dodržovat základní hygienické návyky
- hygiena dětí, dopívajících, dospělých
objasnit, jak životní prostředí
– péče o pleť, vlasy, nehty, chrup,
ovlivňuje zdraví lidí
hygiena odívání
znát rizika nesprávných životních
- zdravý způsob života a péče o zdraví:
návyků – nedostatek pohybu, špatné
otužování, ochrana před přenosnými
stravovací návyky, nedostatek
a nepřenosnými chorobami – OSV –
odpočinku, jednostranná zátěž
Psychohygiena – pozitivní myšlení,
vědět, jak aktivně chránit své zdraví
kladný vztah k sobě samému
znát projevy a příznaky běžných
nemocí
2. Vztahy mezi lidmi
-

-

respektovat přijatá pravidla soužití
mezi vrstevníky a partnery
osvojit si pojmy v oblasti sexuality

-

partnerské vztahy, plánované
rodičovství
těhotenství, porod
promiskuita, sexuální poruchy a
úchylky

3. Rizika ohrožující zdraví
-

přiměřeně reagovat v situacích
osobního ohrožení i za mimořádných
událostí (havárie, živelní pohromy,
krizové situace)
-
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příčiny a důsledky závislosti
zásady jednání v situacích osobního
ohrožení za mimořádných situací –
základní úkoly ochrany, přivolání
pomoci OSV (Osobnostní rozvoj –
Rozvoj schopnosti poznávání –
rozvíjení dovedností pro celoživotní
učení)
prevence, poradenská činnost
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Název vyučovacího předmětu: Výchova ke zdraví
Ročník: 2
Výsledky vzdělávání

Tematický celek/Učivo
1. Zdraví a jeho ochrana

Žák by měl:
-

-

-

-

organismy a látky poškozující lidské
zdraví - rizikové chování, rizikové
faktory poškozující zdraví,
odpovědnost za své zdraví, prevence
úrazů, nemocí, civilizační choroby,
projevy a příznaky běžných nemocí,
antikoncepce
infekční choroby a pohlavně
přenosné choroby – způsoby šíření
nákazy, kapavka, syfilis, AIDS –
prevence

dodržovat základní hygienické návyky
objasnit, jak životní prostředí
ovlivňuje zdraví lidí
znát rizika nesprávných životních
návyků – nedostatek pohybu, špatné
stravovací návyky, nedostatek
odpočinku, jednostranná zátěž
vědět, jak aktivně chránit své zdraví
znát projevy a příznaky běžných
nemocí
2. Vztahy mezi lidmi
-

respektovat přijatá pravidla soužití
mezi vrstevníky a partnery
popsat rozdíl péče o nemocné dítě a
starou osobu

-

specifická péče o nemocné dítě, o
členy rodiny – podávání léků,
stravování, hygiena na lůžku
péče o staré a chronicky nemocné

3. Rizika ohrožující zdraví
-

-

přiměřeně schopnostem poskytnout
první pomoc, případně přivolat
pomoc v případě stavů ohrožujících
život
ošetření drobných poranění a úrazů
uplatňovat zásady bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci

-
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první pomoc – základy první pomoci,
zásady při poskytování první pomoci
praktická cvičení – praktické využití
získaných vědomosti a dovedností,
způsoby chování v daných
modelových situacích- OSV
(Osobnostní rozvoj – Rozvoj
schopnosti poznávání – rozvíjení
dovedností pro celoživotní učení)
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5.7.2

Tělesná výchova

Cílem předmětu Tělesná výchova je poznávání vlastních fyzických a zdravotních předpokladů
pohybových možností a omezení, rozvíjení a využívání pohybových schopností a dovedností
a dodržování zásad zdravého způsobu života a ochrany zdraví, zodpovědnosti a péči o své
zdraví a snaze o jeho zlepšení a posílení.
5.7.2.1 Výchovné a vzdělávací strategie a klíčové kompetence

Kompetence k učení
Žák dle svých individuálních možností a schopností:
o přiměřeně pečuje o své tělo a zdraví, má k pohybu kladný vztah.
Výchovné a vzdělávací strategie:
Učitel:
o vede žáka k radosti z pohybu a pozitivně ho motivuje,
o zohledňuje individuální schopnosti a možnosti žáka.
Kompetence k řešení problémů
Žák dle svých individuálních možností a schopností:
o umí poskytnout základy první pomoci a přivolat pomoc v případě úrazu,
o nevzdává se při prvním neúspěchu.
Výchovné a vzdělávací strategie:
Učitel:
o seznámí žáka se základy poskytnutí první pomoci a způsobem přivolání
pomoci,
o motivuje pozitivně i v případě žákova neúspěchu.
Kompetence komunikativní
Žák dle svých individuálních možností a schopností:
o ovládá základní pojmy tělocvičné terminologie,
o zná základní pravidla sportovních činností, kterých se zúčastňuje.
Výchovné a vzdělávací strategie:
Učitel:
o rozvíjí žákovu slovní zásobu,
o seznamuje žáky s pravidly her a sportovních činností.
Kompetence občanské
Žák dle svých individuálních možností a schopností:
o ovládá své chování a je tolerantní vůči ostatním,
o chová se dle pravidel slušného chování,
o při veškerých aktivitách dodržuje pravidla fair-play.
Výchovné a vzdělávací strategie:
Učitel:
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o vede žáky k dodržování pravidel slušného chování,
o učí žáky pravidlům fair-play,
o rozvíjí toleranci.
Kompetence k ekonomickému jednání v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje
Žák dle svých individuálních možností a schopností:
o neničí a svévolně nepoškozuje vybavení tělocvičny a jiných prostor,
o zachází šetrně s pomůckami a sportovním náčiním.
Výchovné a vzdělávací strategie:
Učitel:
o vede ke správnému ekonomickému využívání sportovního náčiní a pomůcek,
o učí žáky neničit zařízení a vybavení tělocvičny a tříd.
5.7.2.2 Mezipředmětové vztahy

Náplň předmětu je propojena s učivem Základů přírodních věd (biologie člověka), Základy
společenských věd (normy chování, fair play), Hudební výchovy (tanec, cvičení na hudbu).
5.7.2.3 Metody a formy práce

Při výuce Tělesné výchovy využíváme prostory školy (tělocvična, hřiště) a také prostory mimo
školu – venkovní hřiště, příroda v okolí. Hrajeme pohybové hry s různým zaměřením,
rozvíjíme pohybovou tvořivost, cvičení s rytmickým doprovodem. Pořádáme soutěže,
závody, pohybové testy a seznamujeme žáky s pravidly her a fair play.
5.7.2.4 Rozpis výsledků vzdělávání a učiva
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Název vyučovacího předmětu: Tělesná výchova
Ročník: 1.
Výsledky vzdělávání

Tematický celek/Učivo
1. Teoretické poznatky
- hygiena a bezpečnost při pohybových
činnostech; vhodné oblečení,
cvičební úbor a obutí; záchrana a
dopomoc; zásady chování a jednání v
různém prostředí; regenerace a
kompenzace; relaxace
- příprava organismu před pohybovou
zátěží, uklidnění po skončení činnosti,
protahovací cvičení
- základní organizační činnosti v TV
- zásady jednání a chování ,fair play,
olympijské symboly
2. Pohybové dovednosti
Tělesná cvičení
pořadová, všestranně rozvíjející,
kondiční, koordinační, kompenzační,
relaxační aj.
Pohybové hry
pohybové hry s různým zaměřením a
využitím tradičního a netradičního náčiní,
bez náčiní, motivační a napodobivé hry,
modifikace osvojených pohybových her
Gymnastika a tance
základy gymnastiky, průpravná cvičení,
jednoduchá akrobatická cvičení, cvičení s
náčiním a na nářadí
Rytmická a kondiční cvičení
vyjádření rytmu pohybem, sladění
jednoduchého pohybu s hudbou,
jednoduché tanečky
Atletika
základy atletiky – průpravné atletické
činnosti, běhy, skoky, hod kriketovým
míčkem
Turistika a pohyb v přírodě – orientace v
terénu

Žák:
− se učí, že pohyb je důležitý a vhodný pro
zdraví
− se učí zvládat podle pokynu základní
přípravu organismu před pohybovou
činností i uklidnění organismu po ukončení
činnosti a učí se využívat cviky na odstranění
únavy
− zlepšuje svou tělesnou kondici, pohybový
projev a správné držení těla
− se učí reagovat na základní pokyny a
povely k osvojované činnosti
− se učí rozlišovat nesportovní chování
− se seznamuje se zásadami bezpečnosti při
pohybových aktivitách a činnostech s tím
souvisejících
− se učí využívat pohybové činnosti pro
všestrannou pohybovou přípravu a
zvyšování tělesné zdatnosti
− se učí aplikovat osvojované pohybové
dovednosti ve hře, v soutěži, při rekreačních
činnostech
− učí se rozvíjet svalovou sílu, rychlost,
vytrvalost, obratnost a pohyblivost
− se učí sladit při cvičení pohyb s hudbou,
provádí jednoduché pohybové vazby a
hudebně pohybové cviky
− se učí základní zásady ekologického a
bezpečného chování v přírodě a při různých
formách turistiky
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Název vyučovacího předmětu: Tělesná výchova
Ročník: 2.
Výsledky vzdělávání

Tematický celek/Učivo

Žák:
- si uvědomuje, že pohyb je důležitý a
vhodný pro zdraví

1. Teoretické poznatky
- hygiena a bezpečnost při pohybových
činnostech; vhodné oblečení,
cvičební úbor a obutí; záchrana a
dopomoc; zásady chování a jednání v
různém prostředí; regenerace a
kompenzace; relaxace
- příprava organismu před pohybovou
zátěží, uklidnění po skončení činnosti,
protahovací cvičení
- základní organizační činnosti v TV
- zásady jednání a chování, fair play,
olympijské symboly
- sportovní tradice regionu
- komunikace v TV: smluvené povely a
signály, základní odborná tělocvičná
terminologie osvojovaných činností
- aktuální informace ze sportu
- základní organizační činnosti

-zvládá podle pokynu základní přípravu
organismu před pohybovou činností i
uklidnění organismu po ukončení činnosti a
využívá cviky na odstranění únavy
- reaguje na základní pokyny a povely k
osvojované činnosti
− zná a uplatňuje zásady bezpečnosti při
pohybových aktivitách a činnostech s tím
souvisejících
− v souladu s individuálními předpoklady a
možnostmi usiluje o co nejsprávnější
provedení pohybové činnosti
− zdokonaluje se v základních pohybových
dovednostech, zlepšuje a udržuje úroveň
pohybových schopností

2. Pohybové dovednosti
Tělesná cvičení
pořadová, všestranně rozvíjející,
kondiční, koordinační, kompenzační,
relaxační aj.
průpravná úpolová cvičení – přetahy,
přetlaky
rozvoj koordinačních schopností

− rozvíjí svalovou sílu, rychlost, vytrvalost,
obratnost a pohyblivost
− aplikuje osvojené pohybové dovednosti ve
hře, soutěži, při rekreačních činnostech

Pohybové hry
pohybové hry s různým zaměřením a
využitím tradičního a netradičního náčiní,
bez náčiní, motivační a napodobivé hry,
modifikace osvojených pohybových her
základy sportovních her – průpravné hry,
manipulace s herním náčiním, hry se
zjednodušenými nebo upravenými
pravidly, základní herní činnosti
jednotlivce a družstva
netradiční pohybové činnosti
Gymnastika a tance
základy gymnastiky, průpravná cvičení,

-ovládá základní herní činnosti jednotlivce a
dodržuje spolupráci v družstvu při
kolektivních hrách
− rozliší nesportovní chování, dodržuje
pravidla her a soutěží
− sladí při cvičení pohyb s hudbou, provádí
jednoduché pohybové vazby a hudebně
pohybové cviky
− zná a uplatňuje základní zásady
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ekologického a bezpečného chování v
přírodě a při různých formách turistiky

jednoduchá akrobatická cvičení, cvičení s
náčiním a na nářadí
Rytmická a kondiční cvičení
vyjádření rytmu pohybem, sladění
jednoduchého pohybu s hudbou,
jednoduché tanečky
Atletika
základy atletiky – průpravné atletické
činnosti, běhy, skoky, hod kriketovým
míčkem
Turistika a pohyb v přírodě – orientace
v terénu, chůze a pohyb v terénu,
pohybové činnosti v přírodě
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5.7.3

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 a školského poradenského zařízení. V PROINTEPO – SŠ, ZŠ a MŠ s.r.o.
spolupracujeme s rehabilitačním lékařem MUDr. Popperem, s ortopedem MUDr. Charvátem,
s neurologem MUDr. Hojdíkovou a využíváme i služeb lékařů žáků. Zdravotní tělesná výchova
probíhá formou fyzioterapie a ergoterapie. Rozsah a obsah fyzioterapie a ergoterapie je
doporučován lékařem. Vzhledem k specifikům jednotlivých druhů postižení je vzdělávací
obsah předmětu naplňován dle schopností jednotlivých žáků.
5.7.3.1 Mezipředmětové vztahy

Náplň předmětu je propojena s učivem Základů přírodních věd (biologie člověka), Základy
společenských věd (normy chování, fair play).
5.7.3.2 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. Rozpis výsledků
vzdělávání a učiva je ilustrativní, rozsah a frekvence fyzioterapie je indikována lékařem.
5.7.3.3 Rozpis výsledků vzdělávání a učiva
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Název vyučovacího předmětu: Zdravotní tělesná výchova
Ročník: 1.
Výsledky vzdělávání

- seznamuje se se správným držením těla v
různých polohách
- učí se zaujímat správné základní cvičební
polohy
- seznamuje se s jednoduchými speciálními
cvičeními souvisejícími s vlastním oslabením
a učí se zvládat jejich techniku
- učí se korigovat techniku cvičení podle
obrazu v zrcadle, podle pokynů učitele
- učí se uplatňovat odpovídající vytrvalost a
cílevědomost při korekci zdravotních
oslabení
- učí se vyhýbat se činnostem, které jsou
kontraindikací zdravotního stavu

Tematický celek/Učivo
Činnosti podporující korekce zdravotních
oslabení
• prevence a korekce oslabení
• pohybový denní režim z pohledu
zdravotního oslabení
• správné dýchání a držení těla
• dechová cvičení, relaxace
• vnímání pocitů při cvičení
• nevhodná cvičení a činnosti
(kontraindikace zdravotních oslabení)
Speciální cvičení
• soubor speciálních cvičení pro jednotlivé
typy zdravotního oslabení
• relaxační cvičení
Všeobecně rozvíjející pohybové činnosti
• pohybové činnosti v návaznosti na obsah
tělesné výchovy s přihlédnutím ke
konkrétnímu druhu a stupni oslabení
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Název vyučovacího předmětu: Zdravotní tělesná výchova
Ročník: 2.
Výsledky vzdělávání
- uplatňuje správné držení těla v různých
polohách
- zaujímá správné základní cvičební polohy
- koriguje techniku cvičení podle obrazu v
zrcadle, podle pokynů učitele
- uplatňuje odpovídající vytrvalost a
cílevědomost při korekci zdravotních
oslabení
- vyhýbá se činnostem, které jsou
kontraindikací zdravotního stavu
- zařazuje pravidelně a samostatně do svého
pohybového režimu speciální vyrovnávací
cvičení související s vlastním oslabením a
usiluje o jejich optimální provedení

Tematický celek/Učivo
Činnosti podporující korekce zdravotních
oslabení
• prevence a korekce oslabení
• pohybový denní režim z pohledu
zdravotního oslabení
• správné dýchání a držení těla
• dechová cvičení, relaxace
• nevhodná cvičení a činnosti
(kontraindikace zdravotních oslabení)
Speciální cvičení
• soubor speciálních cvičení pro jednotlivé
typy zdravotního oslabení
• relaxační cvičení
Všeobecně rozvíjející pohybové činnosti
• pohybové činnosti v návaznosti na obsah
tělesné výchovy s přihlédnutím ke
konkrétnímu druhu a stupni oslabení
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5.8 Odborné činnosti
Vzdělávací oblast Odborné činnosti je jednou ze stěžejních vzdělávacích oblastí, která vede
k utváření odborných kompetencí potřebných pro výkon praktických činností. Cílem
odborného vzdělávání je připravit žáka na úspěšný, smysluplný a odpovědný osobní,
občanský i pracovní život v podmínkách měnícího se světa.
Vzdělávací okruh Rodinná výchova se zabývá výchovou k rodičovství a rodinnému životu.
Respektuje osobnost žáka, rovnoměrně rozvíjí fyzické i psychické předpoklady pro založení
rodiny i jeho sociální adaptaci. Pomáhá žákům v získávání a upevňování znalostí a dovedností
nutných pro fungování rodiny, partnerských vztahů, péčí o domácnost, řešení ekonomických
činností, rodinné soužití, péči o děti a jejich výchovu.
Cílem vzdělávacího okruhu je zaměření na vztahy mezi lidmi, získání základních dovedností
v péči o domácnost a naučit žáky znát svá práva i povinnosti v oblasti rodinného života, ale
také kde vyhledat pomoc v případě krizových situací.
Vzdělávací okruh Výživa a příprava pokrmů poskytuje žákům základní vědomosti a pracovní
dovednosti v oblasti výživy a jejich využití v praktickém životě. Ve všech tematických okruzích
jsou žáci soustavně vedeni k dodržování zásad bezpečnosti a hygieny při práci.
Cílem vzdělávacího okruhu je získání znalosti základních pojmů, dovednosti při přípravě
pokrmů s uplatňováním zásad racionální výživy, správném skladování a zpracování potravin i
základních poznatků o správném stolování. Důraz je kladen na vytvoření návyků žáků
k dodržování osobní i provozní hygieny a hygieny prostředí k hospodárnému využívání
potravin s ohledem na životní prostředí.
Vzdělávací okruh Ruční práce poskytuje žákům základní vědomosti a dovednosti z oblasti
odívání, ručních prací, údržby oděvů pro potřeby rodiny, umožňuje získat základní poznatky
o přírodních materiálech a základních pracích v zahradnictví.
Cílem vzdělávacího okruhu je získávání základních poznatků o oděvních materiálech, ručních
pracích a údržby oděvů, osvojení si poznatků o přírodních materiálech, zahradnických
pracích, včetně ekologické výchovy. Výuka vzdělávacích okruhů Výživa a příprava pokrmů a
Ruční práce probíhá také formou praktických cvičení.
5.8.1

Rodinná výchova

V Rodinné výchově se žáci učí zásadám správného rodinného života, manželství a rodičovství.
Rozvíjí si sociální adaptaci, uvědomují si svá práva a povinnosti, učí se, jak se chovat v
krizových situacích. Předmět Rodinná výchova dává žákům základy dovedností a znalostí v
oblasti správné funkce rodiny, partnerských a mezilidských vztahů. Žáci získávají informace o
ekonomické stránce řízení domácnosti. Prioritou tohoto předmětu je seznámit žáka s jeho
fyzickou i psychickou stránkou a biologickými zákonitostmi. Výuka probíhá skupinově i
individuálně.
5.8.1.1 Výchovné a vzdělávací strategie a klíčové kompetence

Kompetence k učení
Žák dle svých individuálních možností a schopností:
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o teoretické poznatky dovede užívat v praxi,
o rozvíjí svůj zájem o předmět a pochvala jej motivuje.
Výchovné a vzdělávací strategie:
Učitel:
o zpestřuje teoretickou výuku praktickými činnostmi,
o využívá vhodných výukových pomůcek,
o obměňuje způsob a systém motivace,
o neustálým opakováním učiva fixuje u žáků jejich znalosti.
Kompetence k řešení problémů
Žák dle svých individuálních možností a schopností:
o hledá vhodné způsoby řešení problémů,
o za svá rozhodnutí dokáže nést důsledky,
o dokáže požádat o pomoc jinou osobu.
Výchovné a vzdělávací strategie:
Učitel:
o simuluje situace, které rozvíjejí u žáka samostatnost při řešení problémů,
o vede žáka k zodpovědnosti,
o informuje žáka o možnostech požádat o pomoc v případě potřeby,
o učí žáka pokračovat v činnosti i v případě nezdaru.
Kompetence komunikativní
Žák dle svých individuálních možností a schopností:
o dokáže komunikovat s druhými lidmi přiměřeně svým schopnostem - ústní,
písemnou či jinou formou,
o rozumí obsahu sdělení a dokáže na ně adekvátně reagovat,
o své nálady, pocity a prožitky vyjadřuje vhodným způsobem.
Výchovné a vzdělávací strategie:
Učitel:
o vede žáka ke správnému používání verbální a neverbální komunikace,
o učí žáka vhodně reagovat na různé životní situace,
o učí žáka zvládat své emoce,
o vytváří formou her a soutěží modelové situace ve třídě.
Kompetence sociální a personální
Žák dle svých individuálních možností a schopností:
o má základní interpersonální znalosti,
o řídí se pravidly slušného a společenského chování,
o chová se zodpovědně k sobě i k druhým,
o je informován o nebezpečí možného fyzického i psychického zneužívání.
Výchovné a vzdělávací strategie:
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Učitel:
o
o
o
o
o

učí žáka základům slušného chování,
vede žáka k zodpovědnosti vůči své osobě i ostatním lidem,
informuje žáky o možném nebezpečí fyzického i psychického zneužívání,
upevňuje u žáka jeho sebedůvěru prostřednictvím modelových situací,
umožňuje žákům jednat a rozhodovat individuálně a také v rámci kolektivu.

Kompetence občanské
Žák dle svých individuálních možností a schopností:
o respektuje základní práva a povinnosti občanů,
o využívá osvojené návyky a dovednosti,
o je schopen spolupracovat s ostatními,
o dodržuje zdravý životní styl, chrání své zdraví i životní prostředí.
Výchovné a vzdělávací strategie:
Učitel:
o seznamuje žáky s právy a povinnostmi občanů,
o vytváří u žáků správné návyky a dovednosti,
o vede žáky ke spolupráci s ostatními,
o učí žáky zdravému životnímu stylu, péči o své zdraví a ochraně životního
prostředí.
Kompetence pracovní
Žák dle svých individuálních možností a schopností:
o plní své povinnosti, je schopen spolupráce,
o respektuje práci svou i práci ostatních,
o dodržuje zásady bezpečnosti a ochrany zdraví, hygieny práce.
Výchovné a vzdělávací strategie
Učitel:
o utváří u žáka základní manuální dovednosti,
o učí žáka vážit si své práce i práce druhých,
o seznamuje žáky se zásadami bezpečnosti a užíváním ochranných pomůcek,
o pozitivně motivuje k práci.
Kompetence k ekonomickému jednání v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje
Žák dle svých individuálních možností a schopností:
o zachází šetrně s pomůckami a vybavením školy,
o zná hodnotu peněz a umí s nimi efektivně hospodařit.
Výchovné a vzdělávací strategie
Učitel:
o učí žáky základům recyklace a šetrnému přístupu k životnímu prostředí,
o seznamuje žáky s významem a hodnotou peněz,
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o dává žákům informace o domácím hospodaření.
5.8.1.2 Mezipředmětové vztahy

Vzdělávací obsah Rodinné výchovy prolíná se Základy přírodních věd (biologie člověka),
Výchova ke zdraví, Tělesná výchova/Zdravotní tělesná výchova, Práce s počítačem
(vyhledávání informací), s oborem Umění a kultura (rozvíjení estetického cítění).
5.8.1.3 Metody a formy práce

Práce s odbornými texty, časopisy, internetem, metody nácviku praktických činností, situační
hry, přednášky týkající se lékařské péče, samostatná práce, skupinové vyučování, besedy,
diskuze, řízené rozhovory, projektové dny, tematické nástěnky, využití brožur, letáků,
publikací, videonahrávek.
5.8.1.4 Rozpis výsledků vzdělávání a učiva
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Název vyučovacího předmětu: Rodinná výchova
Ročník: 1.
Výsledky vzdělávání

Tematický celek/Učivo
Rodina a rodinné soužití
-

Žák by měl:
- znát podmínky pro uzavření
manželství
- zdůvodnit funkci rodiny ve
společnosti
- rozlišovat postavení jednotlivých
členů v širší rodině

-

-

podmínky vzniku rodiny, založení
rodiny VDO – Lidské vztahy –
integrace jedince v rodinných
vztazích
výběr životního partnera, požadavky
na partnera, manželství, podmínky
uzavření manželství – OSV (Sociální
rozvoj – Poznávací schopnosti –
vzájemné poznávání)
funkce rodiny, práva a povinnosti
členů rodiny, soužití více generací,
zákon o rodině – OSV (Sociální
rozvoj – Mezilidské vztahy – nácvik
chování podporujícího dobré vztahy)

Biologie člověka
-

znát základy biologie člověka
(význam funkce nejdůležitějších
orgánů)

anatomie – stavba lidského těla
(jednotlivé orgánové soustavy a
jejich funkce, projektové vyučování,
názorné příklady z encyklopedií,
práce s modely a ilustracemi)

Sexuální výchova
-

-

rozpoznat nevhodné a rizikové
chování
znát nebezpečí související s
nebezpečnými návyky

sexuální život, předčasný pohlavní
styk a nebezpečí s ním spojená,
antikoncepce, pohlavně přenosné
choroby, sexuální úchylky, poruchy
pohlavní identity

Péče o dítě
-

znát význam a důležitost rodičovství
- role matky a otce, povinnosti vůči
podle svých možností
dětem
charakterizovat jednotlivá vývojová
- vývojové etapy dítěte
období dítěte
Domácnost

-

vyjmenovat základní vybavení
domácnosti
popsat funkci jednotlivých bytových
prostor

-

-
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Název vyučovacího předmětu: Rodinná výchova
Ročník: 2.
Výsledky vzdělávání

Tematický celek/Učivo
Rodina a rodinné soužití
-

Žák by měl:
-

vědět, co znamená náhradní rodinná
péče
vědět, na koho se obrátit v případě
osobního ohrožení

-

úplná a neúplná rodina, formy
náhradní rodinné péče – OSV
(Sociální rozvoj – Mezilidské vztahy –
nácvik chování podporujícího dobré
vztahy)
zneužívání dětí − poradenské
instituce
krizová centra, linky důvěry, odborní
lékaři

Biologie člověka
-

-

znát důležitost prevence a
dodržovat preventivní opatření

prevence nemocí
režim dne, aktivní činnost,
odpočinek

Sexuální výchova
-

-

uvědomovat si odpovědnost za
sexuální chování a znát důsledky
rizikového sexuálního chování
umět se chránit před pohlavně
přenosnými chorobami

-

nebezpečí sexuálního zneužívání
těhotenství, lékařská péče o
těhotnou ženu, porod, narození
dítěte

Péče o dítě
-

ukázat na modelu základní péči o
novorozence a kojence

-

péče o dítě – VDO – Lidské vztahy –
integrace jedince v rodinných
vztazích, dětské nemoci
práva dítěte – OSV (Morální rozvoj –
Řešení problémů – sociálně právní
problematika)

Domácnost
-

používat příslušné prostředky a
přístroje v péči o domácnost a
dodržovat bezpečnostní předpisy při
zacházení s nimi

-
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5.8.2

Výživa a příprava pokrmů

Vyučovací předmět Výživa a příprava pokrmů se zaměřuje na získávání praktických
dovedností a technologických postupů při přípravě pokrmů. Žáci se učí zacházet s různými
druhy potravin, kuchyňského inventáře a kuchyňských spotřebičů, osvojují si základní
pracovní dovednosti a návyky. Učí se plánovat, organizovat a hodnotit pracovní činnost
samostatně i v týmu. Nedílnou součástí výuky je snaha o zafixování a zautomatizování
dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Cílem tohoto předmětu je
zlepšování a upevňování již získaných dovedností a znalostí v základním vzdělávání při
přípravě pokrmů, samostatnosti při nakupování, správného skladování a zpracování potravin,
správného stolování a zásad společenského chování. Výuka probíhá ve skupinách i frontálně.
Vyučovací metody vycházejí z didaktických zásad – zejména názornosti, přiměřenosti a
posloupnosti.
5.8.2.1 Výchovné a vzdělávací strategie a klíčové kompetence

Kompetence k učení
Žák dle svých individuálních možností a schopností:
o uplatňuje základní pracovní dovednosti a návyky z různých pracovních oblastí,
o využívá získané zkušenosti v praktických situacích,
o používá vhodné pomůcky při práci i v běžném životě.
Výchovné a vzdělávací strategie:
Učitel:
o respektuje individuální zvláštnosti, možnosti i osobní vlastnosti žáků,
o postupuje od jednodušších činností ke složitějším,
o fixuje již naučené dovednosti a návyky,
o umožňuje žákům používat vhodné nástroje.
Kompetence k řešení problémů
Žák dle svých individuálních možností a schopností:
o promýšlí pracovní postupy při plnění zadaných úkolů,
o pracuje a nenechá se při řešení problému odradit nezdarem,
o ví, na koho se může obrátit o pomoc při řešení problémů.
Výchovné a vzdělávací strategie:
Učitel:
o rozvíjí u žáků tvořivost, vede je k uplatňování vlastních nápadů,
o zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů,
o využívá pozitivní motivace,
o bývá nápomocen žákovi v individuálních i kolektivních činnostech.
Kompetence komunikativní
Žák dle svých individuálních možností a schopností:
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o rozšiřuje svou slovní zásobu v oblasti pracovních pomůcek, učí se popsat
postup práce,
o využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných ke
společenské integraci.
Výchovné a vzdělávací strategie:
Učitel:
o vede žáky k užívání správné terminologie,
o vytváří takové situace, aby žák co nejlépe pracoval a komunikoval s ostatními.
Kompetence sociální a personální
Žák dle svých individuálních možností a schopností:
o pracuje ve skupině, vytváří společné práce, při kterých se učí spolupracovat a
respektovat nápady druhých, společně se snaží o dosažení kvalitního
výsledku.
Výchovné a vzdělávací strategie:
Učitel:
o vede žáky ke spolupráci a vzájemné pomoci.
Kompetence občanské
Žák dle svých individuálních možností a schopností:
o pomáhá druhým.
Výchovné a vzdělávací strategie:
Učitel:
o vytváří u žáků pozitivní vztah k práci a vede je k odpovědnosti za kvalitu
výsledků práce,
o umožňuje žákům, aby na základě jasných kritérií hodnotili své činnosti nebo
výsledky,
o umožňuje každému žákovi zažít úspěch.
Kompetence pracovní
Žák dle svých individuálních možností a schopností:
o soustředí se na pracovní výkon a je schopen vytrvat při jeho plnění,
o respektuje pravidla práce v týmu a svými pracovními činnostmi ovlivňuje
kvalitu společné práce.
Výchovné a vzdělávací strategie:
Učitel:
o vede žáky ke správným způsobům užití materiálu a pracovních nástrojů,
o zohledňuje rozdíly v pracovním tempu jednotlivých žáků a podle potřeby
žákům v činnostech pomáhá,
o zadává žákům takové úkoly, u kterých je reálné jejich celkové dokončení,
o kladně motivuje žáka.
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Kompetence k dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Žák dle svých individuálních možností a schopností:
o správně a zodpovědně zachází s pracovními pomůckami a nástroji.
Výchovné a vzdělávací strategie:
Učitel:
o vede žáky k dodržování obecných pravidel bezpečnosti a hygieny včetně
používání ochranných pracovních prostředků.
Kompetence usilování o kvalitu práce, výrobků a služeb
Žák dle svých individuálních možností a schopností:
o pracuje dle návodu a v souladu s technologickými postupy,
o vybírá si správné kuchyňské vybavení podle vykonávané činnosti a správně je
používá,
o přijímá posouzení výsledku své práce.
Výchovné a vzdělávací strategie:
Učitel:
o učitel využívá názorných pomůcek tak, aby žáci mohli co v největší míře
pracovat samostatně,
o vede žáky ke správnému užívání kuchyňského vybavení,
o kladně vyzdvihuje výsledky práce žáků.
5.8.2.2 Mezipředmětové vztahy

Předmět Výživa a příprava pokrmů úzce souvisí a zároveň navazuje na praktickou činnost
Vaření. Žáci dle svých možností a schopností využívají teoretické znalosti při praktických
činnostech. Učivo předmětu Výživa a příprava pokrmů bude v rámci mezipředmětových
vztahů navazovat na předměty: Český jazyk, Matematika, Práce s počítačem, Výchova ke
zdraví, Základy společenských věd, Rodinná výchova.
5.8.2.3 Metody a formy práce

Výuka probíhá formou hromadnou, individuální i skupinovou a je přizpůsobená
individuálním možnostem a schopnostem každého žáka. Ve výuce jsou používány metody
slovní, názorně demonstrační a praktické. Žáci využívají prostory školní kuchyňky včetně
veškerého vybavení.
5.8.2.4 Rozpis výsledků vzdělávání a učiva
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Název vyučovacího předmětu: Výživa a příprava pokrmů
Ročník: 1.
Výsledky vzdělávání

Tematický celek/Učivo
1. Bezpečnost práce
-základy hygieny a bezpečnosti práce při
práci
-pracovní oděv
-ochranné pracovní pomůcky
-základní vybavení kuchyně- základní
kuchyňský inventář
- kuchyňské náčiní (nože, příbory, mísy,
struhadla, prkénka…)-správné
pojmenování a uložení v kuchyni

Žák by měl:
-

-

-

dodržovat s dopomocí základní
hygienické a bezpečnostní předpisy
při práci
orientovat se v základním vybavení
kuchyně
ovládat s dopomocí kuchyňské
vybavení a obsluhovat základní
spotřebiče
udržovat s dopomocí pořádek na
pracovním místě
s pomocí třídit odpad a chránit
životní prostředí
poskytnout s pomocí první pomoc při
drobnějším poranění
umět přivolat pomoc při vážnějším
poranění

- manipulace se spotřebiči a základním
kuchyňským zařízením (sporák, šlehač,
lednice…)
- úklid pracoviště, základní čisticí
prostředky, ochranné pomůcky
- správné nakládání s odpady a obaly
(papír, plast, nápojové kartony…) – CZP –
Lidské aktivity a problémy – odpady a
hospodaření s nimi, druhotné suroviny
- hygiena a ochrana zdraví, nejčastější
úrazy v kuchyni a jejich prevence

- - základy první pomoci (řezné rány,
odřeniny…), vybavení lékárničky OSV
(Osobnostní rozvoj – Psychohygiena sociální dovednosti pro zvládání
stresových situací (relaxace,
mezilidské vztahy, krizové situace),
způsobilost hledání pomoci při
potížích
- důležitá telefonní čísla (155, 112,
150,158)
-modelové situace – přivolání pomoci,
telefonování

2. Výživa člověka
-

osvojit si správné stravovací návyky
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-

-

-

seznámit se s důležitostí správné
výživy
seznámí se se zásadami při
sestavování jídelníčku podle zásad
správné výživy
dodržovat s pomocí odpovídající
společenské chování a upevňovat
základní zásady stolování
seznámit se s používáním drobného
inventáře podle jeho určení

-

-

-

-

jídelníčku, potravní pyramida, BIO
potraviny – CZP – Základní podmínky
života – půda (druhy půdy,
rekultivace, ekologické zemědělství)
výživa člověka a její význam pro
zdraví, potrava a její složky (cukry,
tuky, bílkoviny)
výživa dětí, dospělých, seniorů
dietní stravování, dietní potraviny
poruchy příjmu potravy (mentální
anorexie, bulimie), obezita
modelové situace- nácvik
společenského chování v různých
situacích, zásady společenského
chování
nácvik vhodného chování v různých
prostředích-kavárna, restaurace,
divadlo, kino…
úprava stolu k různým příležitostem,
umístění příborů,talířů,skleniček
ozdobné prvky-ubrousky, květiny

3. Potraviny a nápoje
-

-

-

rozlišit s dopomocí základní skupiny
potravin
seznámit se zásadami správného
skladování a uchování nejčastěji
používaných surovin
vybrat s dopomocí vhodné potraviny
podle technologického postupu
s dopomocí správně skladovat nápoje
podle druhu
seznámit se s ekonomickým
nakládáním se surovinami, energiemi
a jinými materiály s ohledem na
životní prostředí

-

základní druhy potravin
nákup potravin a jejich skladování
(lednice, spíž, sklep, suché místo…)
konzervace potravin-sušení,
zavařování, zmražování…
výběr vhodných potravin podle
receptu, čtení receptů a jejich opis
vážení a odměřování potravin – práce
s kuchyňskými váhami, odměrkami…
nápoje
studené nápoje, džusy, koktejly,
limonády
teplé nápoje- káva, čaj, kakao
úspora, rozpočet domácnosti
ekologické chování – šetření vodou

4. Technologie přípravy pokrmů
-příprava a úprava potravin podle
receptů a pokynů vyučujícího

Žák by měl:
-

zvolit s pomocí vhodné potraviny
podle technologického postupu
orientovat se s dopomocí v receptech
ovládat s pomocí předběžnou úpravu
potravin

-receptury, čtení a orientace
v kuchařských knihách, vyhledávání
receptů
-úprava potravin bez tepelné úpravy98

PROINTEPO – Střední škola, Základní škola a Mateřská škola s.r.o.
ŠVP: Pod jednou střechou III.
Kód a název oboru vzdělávání: 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá

-

používat s pomocí odpovídající
kuchyňský inventář
připravit s pomocí pokrmy studenépodle receptury
připravit s pomocí pokrmy teplépodle receptury
připravit s pomocí běžné teplé
nápoje
dodržovat s dopomocí bezpečnost
práce

mytí, loupání, oškrabování, krájení…
-práce s nožem, škrabkou, struhadlem…
-technologické postupy přípravy pokrmů
studené kuchyně – pomazánky, saláty,
obložené mísy, chlebíčky, nepečené
dorty, cukrovinky
-technologické postupy přípravy pokrmů
teplé kuchyně-základní tepelné úpravy
(vaření, dušení, pečení…)
- základní tepelné úpravy- ovoce,
zelenina, polévky, přílohy, luštěniny,
mléko, sýry a vejce, maso a ryby, uzeniny
- moučníky a cukrovinky
-příprava teplých nápojů-káva, čaj,
kakao, horká čokoláda, svařený džus
- základy hygieny a bezpečnosti práce při
práci s potravinami, pracovní oděv
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Název vyučovacího předmětu: Výživa a příprava pokrmů
Ročník: 2.
Výsledky vzdělávání

Tematický celek/Učivo
1. Bezpečnost práce
-

Žák by měl:
-

-

-

znát a samostatně dodržovat
základní hygienické a bezpečnostní
předpisy při práci
znát a samostatně se orientovat
v základním vybavení kuchyně
samostatně a bezpečně ovládat
kuchyňské vybavení a obsluhovat
základní spotřebiče
udržovat pořádek na pracovním
místě
třídit odpad a chránit životní
prostředí
poskytnout první pomoc při
drobnějším poranění
umět samostatně přivolat pomoc při
vážnějším poranění

-

-

-

-

základy hygieny a bezpečnosti práce
při práci s potravinami
pracovní oděv
ochranné pracovní pomůcky
základní vybavení kuchyněkuchyňský inventář
kuchyňské náčiní- správné
pojmenování a uložení v kuchyni
manipulace se spotřebiči a základním
kuchyňským zařízením (sporák,
šlehač, lednice….)
úklid pracoviště, čisticí prostředky,
ochranné pomůcky
správné nakládání s odpady a obaly
(papír, plast, nápojové kartony…)
hygiena a ochrana zdraví, nejčastější
úrazy v kuchyni a jejich prevence
základy první pomoci (řezné rány,
odřeniny…), vybavení lékárničky –
OSV (Osobnostní rozvoj –
Psychohygiena - sociální dovednosti
pro zvládání stresových situací
(relaxace, mezilidské vztahy, krizové
situace), způsobilost hledání pomoci
při potížích
důležitá telefonní čísla
(155,112,150,158)
modelové situace – přivolání pomoci,
telefonování

2. Výživa člověka
-

-

osvojit si správné stravovací návyky
chápat důležitost správné výživy
znát zásady při sestavování jídelníčku
podle zásad správné výživy
dodržovat odpovídající společenské
chování a uplatňovat základní zásady
stolování
používat drobný inventář podle jeho

-
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zásady správné výživy, sestavování
jídelníčku, potravní pyramida
výživa člověka a její význam pro
zdraví, potrava a její složky (cukry,
tuky, bílkoviny)
výživa dětí, dospělých, seniorů
dietní stravování, dietní potraviny
poruchy příjmu potravy (mentální
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určení
-

-

-

anorexie, bulimie), obezita
modelové situace-nácvik
společenského v různých situacích
zásady spol. chování
nácvik vhodného chování v různých
prostředích- kavárna, restaurace,
divadlo, kino…
úprava stolu k různým příležitostem,
umístění příborů, talířů, skleniček
ozdobné prvky-ubrousky, květiny

3. Potraviny a nápoje
-

rozlišit základní skupiny potravin
znát zásady správného skladování a
uchování surovin
vybrat vhodné potraviny podle
technologického postupu
správně skladovat nápoje podle
druhu
ekonomicky nakládat se surovinami,
energiemi a jinými materiály
s ohledem na životní prostředí

-

-

základní druhy potravin
nákup potravin a jejich skladování
(lednice, spíž, sklep, suché místo…)
konzervace potravin-sušení,
zavařování, zmražování…
výběr vhodných potravin podle
receptu, čtení receptů a jejich opis
vážení a odměřování potravin – práce
s kuchyňskými váhami, odměrkami…
nápoje
studené nápoje, džusy, koktejly,
limonády
teplé nápoje- káva, čaj, kakao
úspora, rozpočet domácnosti

- ekologické chování CZP – Lidské
aktivity a problémy – odpady a
hospodaření s nimi, druhotné suroviny
4. Technologie přípravy pokrmů
Žák by měl:
-

zvolit vhodné potraviny podle
technologického postupu
orientovat se v receptech
ovládat předběžnou úpravu potravin
používat odpovídající kuchyňský
inventář
připravit pokrmy studené-podle
receptury
připravit pokrmy teplé- podle
receptury
připravit běžné teplé nápoje
dodržovat bezpečnost práce

- příprava a úprava potravin podle
receptů a pokynů vyučujícího
-receptury, čtení a orientace
v kuchařských knihách, vyhledávání
receptů
-úprava potravin bez tepelné úpravymytí, loupání, oškrabování, krájení…
-práce s nožem, škrabkou, struhadlem…
-technologické postupy přípravy pokrmů
studené kuchyně – pomazánky, saláty,
obložené mísy, chlebíčky, nepečené
dorty, cukrovinky
-technologické postupy přípravy pokrmů
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teplé kuchyně-základní tepelné úpravy
(vaření, dušení, pečení…)
- základní tepelné úpravy- ovoce,
zelenina, polévky, přílohy, luštěniny,
mléko, sýry a vejce, maso a ryby, uzeniny
- moučníky a cukrovinky
-příprava teplých nápojů-káva, čaj,
kakao, horká čokoláda, svařený džus
- základy hygieny a bezpečnosti práce při
práci s potravinami, pracovní oděv
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5.8.3

Ruční práce

Vyučovací předmět Ruční práce se zaměřuje na získávání praktických dovedností a
technologií potřebných v běžných životních situacích. Žáci se učí zacházet s různými druhy
předmětů a materiálů, osvojují si základní pracovní dovednosti a návyky. Učí se plánovat,
organizovat a hodnotit pracovní činnost samostatně i v týmu. Nedílnou součástí výuky je
snaha o zafixování a zautomatizování dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci. Individuální praxe žáků probíhají na různých pracovištích. Přibližují jim rozličná
pracovní prostředí a pomáhají při vytváření jejich profesní orientace.
Vzhledem k podmínkám naší školy se Ruční práce specializují na oblasti: keramika,
pěstitelské práce + ekologie, práce s různými druhy materiálu (papír, textil, přírodní
materiály, drátkování, sklo) a péče o oděv.
5.8.3.1 Výchovné a vzdělávací strategie a klíčové kompetence

Kompetence k učení
Žák dle svých individuálních možností a schopností:
o pojmenovává nástroje, pomůcky a jednotlivé pracovní činnosti,
o uplatňuje základní pracovní dovednosti a návyky z různých pracovních oblastí,
o využívá získané zkušenosti v praktických situacích.
Výchovné a vzdělávací strategie:
Učitel:
o fixuje a rozvíjí osvojování pojmů z probíraných činností a oblastí,
o umožňuje žákovi uplatnit již získané pracovní dovednosti a návyky a dále je
rozvíjet,
o umožňuje žákům si teoretické znalosti vyzkoušet v praxi.
Kompetence k řešení problémů
Žák dle svých individuálních možností a schopností:
o promýšlí pracovní postupy při plnění zadaných úkolů,
o pracuje a nenechá se při řešení problému odradit nezdarem,
o ví, na koho se může obrátit o pomoc při řešení problémů.
Výchovné a vzdělávací strategie:
Učitel:
o zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů,
o rozvíjí u žáků tvořivost, vede je k uplatňování vlastních nápadů,
o využívá pozitivní motivace, umožňuje každému žákovi zažít úspěch, vytváří u
žáků pozitivní vztah k práci,
o bývá nápomocen žákovi v individuálních i kolektivních činnostech.
Kompetence komunikativní
Žák dle svých individuálních možností a schopností:
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o rozšiřuje svou slovní zásobu v oblasti pracovních nástrojů, nářadí a pomůcek,
učí se popsat postup práce,
o využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných ke
společenské integraci.
Výchovné a vzdělávací strategie:
Učitel:
o vede žáky k užívání správné terminologie,
o vytváří takové situace, aby žák co nejlépe pracoval a komunikoval s ostatními.
Kompetence sociální a personální
Žák dle svých individuálních možností a schopností:
o pracuje ve skupině, vytváří společné práce, při kterých se učí spolupracovat a
respektovat nápady druhých, společně se snaží o dosažení kvalitního
výsledku,
o pomáhá druhým.
Výchovné a vzdělávací strategie:
Učitel:
o zadává kolektivní práce,
o vede žáky ke spolupráci a vzájemné pomoci,
o vede žáky k odpovědnosti za kvalitu vykonané práce.
Kompetence pracovní
Žák dle svých individuálních možností a schopností:
o správně a zodpovědně zachází s pracovními pomůckami,
o soustředí se na pracovní výkon a je schopen vytrvat při jeho plnění,
o respektuje pravidla práce v týmu a svými pracovními činnostmi ovlivňuje
kvalitu společné práce,
o přijímá posouzení výsledku své práce.
Výchovné a vzdělávací strategie:
Učitel:
o vede žáky k dodržování obecných pravidel bezpečnosti a hygieny včetně
používání ochranných pracovních prostředků,
o vede žáky ke správným způsobům užití materiálu a pracovních nástrojů,
o zohledňuje rozdíly v pracovním tempu jednotlivých žáků a podle potřeby
žákům v činnostech pomáhá,
o zadává žákům takové úkoly, u kterých je reálné jejich celkové dokončení,
o kladně motivuje žáka,
o kladně vyzdvihuje výsledky práce žáků.
Kompetence k dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Žák dle svých individuálních možností a schopností:
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o dodržuje právní předpisy z oblasti BOZP na pracovišti, na školní zahradě,
o žák dodržuje hygienické zásady,
o používá ochranné pracovní prostředky,
o žák se podílí na vytváření bezpečného pracovního prostředí.
Výchovné a vzdělávací strategie:
Učitel:
o navozuje modelové situace na pracovišti, na školní zahradě i ve třídě, při
kterých si žáci osvojují základní vzorce chování v rámci pravidel BOZP,
o vede žáky k automatickému chování při dodržování hygienických zásad,
o vštěpuje nutnost používání ochranných prostředků při práci,
o vytváří vhodné pracovní prostředí.
Kompetence k usilování o kvalitu práce, výrobků a služeb
Žák dle svých individuálních možností a schopností:
o dodržuje stanovené normy a předpisy,
o pracuje podle instrukci a návodu,
o volí vhodné materiály a volí správné pracovní nástroje,
o hodnotí kvalitu své vykonané práce
Výchovné a vzdělávací strategie:
Učitel:
o seznamuje žáky s normami a předpisy a kontroluje jejich dodržování,
o předkládá srozumitelné předlohy a návody, případně postup průběžně
vysvětluje,
o vytváří u žáků cit pro volbu materiálů, nástrojů a pomůcek s ohledem na
technologický postup,
o prezentuje hotové práce žáku a vede žáky k sebehodnocení.
Kompetence k ekonomickému jednání v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje
Žák dle svých individuálních možností a schopností:
o chápe užitečnost a význam vykonané práce,
o provádí činnosti s ohledem na životní prostředí.
Výchovné a vzdělávací strategie:
Učitel:
o prostřednictvím prodeje hotových výrobků poskytuje zpětnou vazbu o
finančním a společenském ohodnocení práce žáků,
o vštěpuje žákům šetrný přístup k životnímu prostředí, pro práci využívá
odpadový a přírodní materiál.
Kompetence k pracím v domácnosti, zahradě a dílně
Žák dle svých individuálních možností a schopností:
o udržuje v čistotě domácí prostředí a bezpečně zachází s čistícími prostředky,
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o zvládá základní obsluhu domácích spotřebičů,
o pečuje o oblečení a zvládá jeho jednoduchou opravu,
o orientuje se v základech pěstitelství, využívá vypěstované plodiny a přírodní
zdroje,
o poznává základní dílenské nástroje a pomůcky, bezpečně s nimi zachází,
o osvojuje si základní pracovní dovednosti s keramickou hlínou i jinými
materiály,
o chápe význam ekologického přístupu a nutnost třídění odpadních materiálu,
o dokáže se dle svých individuálních možností zařadit do běžného pracovního
prostředí.
Výchovné a vzdělávací strategie:
Učitel:
o vytváří u žáků cit pro čisté domácí i školní prostředí, dodržuje a vytváří
stereotypy v dodržování zásad bezpečnosti při práci s čistícími prostředky,
o pravidelně navozuje takové situace, při kterých žáci získávají dovednosti s
ovládáním a manipulací všech potřebných domácích spotřebičů s ohledem na
technologický postup, možnosti žáka a vybavení školy,
o utváří u žáků základní manuální dovednosti při manipulaci s oblečením,
procvičuje s žáky algoritmy jednoduchých pracovních činností každodenních
situacích,
o utváří u žáků základní manuální dovednosti při manipulaci se zahradnickým
nářadím a při pěstování různých druhů rostlin,
o utváří u žáků základní manuální dovednosti při manipulaci s předměty a
různými materiály, vytváří u žáků cit pro volbu materiálu,
o provádí pravidelné aktivity, při kterých musí žáci pracovat s ohledem na
estetiku a správné pracovní postupy,
o využívá odpadového a přírodního materiálu, žákům vštěpuje problematiku
šetrného přístupu k životnímu prostředí,
o vytváří stereotypy v dodržování zásad bezpečnosti.
5.8.3.2 Mezipředmětové vztahy

Vzhledem k důležitosti profilového předmětu zasahuje obsah předmětu Ruční práce do
většiny dalších předmětů tak, aby docházelo k účelnému propojování učiva. Český jazyk –
kultura, kulturní tradice a tradiční výrobky, Cizí jazyk a Základy přírodních věd (základy
zeměpisu) – kultura a typické výrobky ostatních zemí, Matematika – výpočet potřebného
množství materiálu, nákup materiálu, Základy přírodních věd – vlastnosti používaných
materiálů, vlastnosti pěstovaných plodin, vzdělávací okruh Umění a kultura.
5.8.3.3 Metody a formy výuky

Výuka probíhá formou hromadnou, individuální i skupinovou, pomocí slovních metod
(výklad, vysvětlování, názorné ukázky), názorně demonstračních a praktických. Samostatná
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práce je řízená učitelem, práce pomocí pracovních listů, pomocí didaktických her, soutěží,
projektových dní. Praktické činnosti využívají dostupných materiálů a prostor školy
(keramická dílna, školní pozemek).
5.8.3.4 Rozpis výsledků vzdělávání a učiva
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Název vyučovacího předmětu: Ruční práce - keramika
Ročník: 1.
Výsledky vzdělávání

Tematický celek/Učivo

Žák by měl:

1. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, hygiena práce
-

s podporou dodržovat ustanovení
- bezpečnostní předpisy a ochrana
týkající se bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci
zdraví při práci
2. Příprava a úklid pracoviště
-

-

s podporou připravit a uklidit
pracoviště
s podporou pracovat ekologicky
s odpadem
-

příprava a úklid pracoviště – CZP –
Vztah člověka k prostředí - náš
životní styl; prostředí a zdraví
(rozmanitost vlivů prostředí na zdraví
člověka, možnosti a způsoby ochrany
zdraví)
práce s odpadem

3. Pomůcky a materiály
-

-

s podporou pojmenovat pomůcky
na keramiku, umět je vhodně
používat
s podporou poznat názvy materiálů,
umět je zpracovat a vhodně použít

-

pojmenuje pomůcky na keramiku,
umí je vhodně používat
zná názvy materiálů, umí je zpracovat
a vhodně použít – CZP – Základní
podmínky života - přírodní zdroje
surovinové a energetické, (význam a
získávání, vyčerpatelnost, využitelnost,
principy hospodaření s přírodními zdroji)

4. Ruční tvorba

-

-

pro ruční tvorbu používat s podporou
různé techniky

tvarování
vymačkávání nádoby z hroudy
válečkování
tvorba z plátů
používání forem

5. Sušení, retušování a výpal výrobků
-

s podporou správně postupovat
při sušení výrobků
s podporou volit vhodný postup
při retušování výrobků
s podporou teoreticky popsat výpal
výrobků v peci

-
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6. Plastické zdobení výrobků
-

tvarování
s podporou plasticky zdobit několika
nalepování
technikami
razítkování do hloubky
rytí
7. Malířské zdobení výrobků
-

-

s podporou malířsky zdobit několika
technikami

-

engobování štětcem, namáčením,
poléváním
tupování
česání

8. Glazování výrobků
-

-

s podporou glazovat výrobky různými
technikami

nanášení glazury štětcem
polévání
namáčení
očišťování glazury

9. Historie keramiky
-

být obeznámen s historií keramiky

seznámení s historií keramiky
prostřednictvím návštěvy muzea,
galerie

10. Exkurze
-

být seznámen s prostředím
keramické provozovny

-
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Název vyučovacího předmětu: Ruční práce - keramika
Ročník: 2.
Výsledky vzdělávání

Tematický celek/Učivo

Žák by měl:

1. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, hygiena práce
-

samostatně dodržovat ustanovení
- bezpečnostní předpisy a ochrana
týkající se bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci
zdraví při práci
2. Příprava a úklid pracoviště

-

samostatně připravit a uklidit
- příprava a úklid pracoviště
pracoviště
- práce s odpadem
samostatně pracovat ekologicky
s odpadem
3. Pomůcky a materiály

-

-

-

-

samostatně pojmenovat pomůcky
- pojmenuje pomůcky na keramiku,
na keramiku, umět je vhodně
umí je vhodně používat
používat
- zná názvy materiálů, umí je zpracovat
samostatně znát názvy materiálů,
a vhodně použít
umět je zpracovat a vhodně použít
4. Ruční tvorba
-

k ruční tvorbě samostatně používat
různé techniky

tvarování
vymačkávání nádoby z hroudy
válečkování
tvorba z plátů
používání forem
hliněný reliéf

5. Sušení, retušování a výpal výrobků
-

-

postupovat samostatně správně
- sušení výrobků
při sušení výrobků
- retušování výrobků
samostatně volit vhodný postup
- výpal výrobků v peci - teoretická
při retušování výrobků
znalost
samostatně teoreticky popsat výpal
výrobků v peci
6. Plastické zdobení výrobků
-

samostatně plasticky zdobit několika
technikami
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řezání střepu
7. Malířské zdobení výrobků
-

-

-

samostatně malířsky zdobit několika
technikami

engobování štětcem, namáčením,
poléváním
tupování
česání
přímé potiskování
výroba razítek z molitanu
malba do syrové glazury
malba vykrývacími hmotami

8. Glazování výrobků
-

-

samostatně glazovat výrobky
různými technikami

nanášení glazury štětcem
polévání
namáčení
očišťování glazury

9. Historie keramiky
-

být obeznámen s historií keramiky

seznámení s historií keramiky
prostřednictvím návštěvy muzea,
galerie

10. Exkurze
-

být seznámen s prostředím
keramické provozovny

-
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Název vyučovacího předmětu: Ruční práce – pěstitelské

práce, ekologie

Ročník: 1.
Výsledky vzdělávání

Tematický celek/Učivo

Žák by měl:

1. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, hygiena práce
-

s podporou dodržovat ustanovení
- bezpečnostní předpisy a ochrana
týkající se bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci
zdraví při práci
- pracovní oděv
2. Rostliny, pedologie

-

s podporou vysvětlit význam zeleně
- význam zeleně
pro životní prostředí, člověka
- vegetativní orgány rostlin
s podporou popsat stavbu rostlin
- generativní orgány rostlin
a charakterizovat funkce jednotlivých
- ekologické požadavky na výživu
částí
a ochranu rostlin
s podporou vyjmenovat zásady
- půda a její vznik
rostlinné výroby - ekologie
- vlastnosti půdy (složení), její úprava
s podporou se seznámit se základy
na podzim a na jaře
pedologie
- hospodářské využití
3. Zelinářství a ovocnářství

-

-

rostliny plodící ovoce: množení,
roubování, prevence a ochrana,
choroby a škůdci
- pěstování a ochrana zeleniny: osivo,
s podporou se seznámit se základy
sadba, prevence a ochrana, choroby,
ovocnářství
škůdci CZP – Ekosystémy – význam
s podporou se seznámit se základy
hospodaření
zelinářství
- úprava záhonů
s podporou uplatňovat teoretické
- setí, sázení
poznatky z oboru ovocnářství
- pletí, zalévání, hnojení – péče o
a zelinářství v praxi
rostliny v průběhu vegetace – CZP –
Ekosystémy – vodní zdroje
- sběr ovoce a zeleniny
- uskladnění , konzervování, sušení, …
4. Okrasné zahradnictví, pokojové rostliny, polní plodiny a léčivé rostliny
-

-

-

-

s podporou se seznámit se základy
okrasného zahradnictví a péčí
o pokojové rostliny
s podporou vyjmenovat druhy
polních rostlin
s podporou popsat využití léčivých
rostlin
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Název vyučovacího předmětu: Ruční práce – pěstitelské

práce, ekologie

Ročník: 2.
Výsledky vzdělávání
Žák by měl:

Tematický celek/Učivo

1. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, hygiena práce
-

samostatně dodržovat ustanovení
- bezpečnostní předpisy a ochrana
týkající se bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci
zdraví při práci
- pracovní oděv
2. Rostliny, pedologie

-

samostatně popsat stavbu rostlin
- vegetativní orgány rostlin
a charakterizovat funkce jednotlivých
- generativní orgány rostlin
částí
- provozování rostlinné produkce
samostatně vyjmenovat zásady
- půda a její vznik
rostlinné výroby
- zvyšování úrodnosti půdy
samostatně popsat základní
- vlastnosti půdy (složení), její úprava
vlastnosti půdy
na podzim a na jaře
samostatně charakterizovat
- hospodářské využití
hospodářské využití půdy
- lisování a fotografování rostlin
vyrobit herbář
3. Zelinářství a ovocnářství

-

rostliny plodící ovoce: množení,
roubování, prevence a ochrana,
choroby a škůdci
- pěstování a ochrana zeleniny: osivo,
samostatně popsat problematiku
sadba, prevence a ochrana, choroby,
ovocnářství
škůdci CZP – Ekosystémy – význam
samostatně popsat problematiku
hospodaření
zelinářství
- úprava záhonů
samostatně uplatňovat teoretické
- setí, sázení
poznatky z oboru ovocnářství
- pletí, zalévání, hnojení – péče o
a zelinářství v praxi
rostliny v průběhu vegetace – CZP –
Ekosystémy – vodní zdroje
- sběr ovoce a zeleniny
- uskladnění , konzervování, sušení, …
4. Okrasné zahradnictví, pokojové rostliny, polní plodiny a léčivé rostliny
-

-

-

seznámit se základy okrasného
zahradnictví
samostatně pečovat o pokojové
rostliny
samostatně vyjmenovat druhy
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-

polních plodin
samostatně popsat možnosti využití
léčivých rostlin
teoretické poznatky uplatňovat v
praxi

-
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přesazování
poznávání pokojových rostlin
zásady správné zálivky, přihnojování
(kompost)
polní plodiny: obiloviny, okopaniny,
luskoviny, přadné rostliny, olejniny
léčivé rostliny - sběr, sušení,
skladování
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Název vyučovacího předmětu: Ruční práce – práce

s různými druhy materiálu

Ročník: 1.
Výsledky vzdělávání

Tematický celek/Učivo

Žák by měl:

1. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, hygiena práce
-

s podporou dodržovat ustanovení
- bezpečnostní předpisy a ochrana
týkající se bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci
zdraví při práci
2. Příprava a úklid pracoviště

-

s podporou připravit a uklidit
- příprava a úklid pracoviště
pracoviště
- práce s odpadem
s podporou pracovat ekologicky
s odpadem
3. Práce s papírem

-

-

-

vyrobit podle instrukcí učitele
- výroba přáníček k sezónním
jednoduché přání
příležitostem z různých druhů papírů
seznámit se s postupem výroby
- výroba ručního papíru
ručního papíru
- výroba ošatek, misek nebo košíků
s podporou vyrobit ošatku, misku
z papíru
nebo košík z papíru
4. Práce s textilem
podílet se na dílčích úkonech při
výrobě výrobků z textilu
s podporou se seznámit
s různými technikami batikování a
malby na textil a s pomocí učitele
si tyto techniky vyzkoušet

-

-

výroba výrobků z textilu (např.
vypichovaných věnečků, věnečků
navlékaných na drátěné tvary
z textilu,…)
batikování textilu, malba na textil

5. Tkaní
-

-

s podporou seznámit se s technikou
tkaní
- příprava osnov a stavu na tkaní
s podporou seznámit s různými typy
- příprava klubíček z okrajů látek
stavů (tyčový, tkaní pomocí
- vlastní tkaní
dutinek,…)
s podporou utkat drobný výrobek
6. Práce s přírodními materiály
-

-

s podporou vyrobit různé výrobky
z včelího vosku, pedigu, proutí, sena,
kůry, šišek, plodů, …

práce s různým přírodním
materiálem CZP – Základní podmínky
života - přírodní zdroje surovinové a
energetické, (význam a získávání,
vyčerpatelnost, využitelnost, principy
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hospodaření s přírodními zdroji)

7. Základy drátkování a výroba jednoduchých šperků
-

-

-

-

seznámit se s drátkováním
- práce s drátky, základy drátkování –
s podporou vytvořit jednoduché
zápichy
zápichy z drátků a korálků, Fima, …
- šperky z drátků a korálků, Fima, …
s podporou vyrobit jednoduchý šperk
z drátků a korálků, Fima, …
8. Malba na sklo
seznámit se s technikou malování
na sklo
s podporou rozlišit barvy určené
- malba na sklenice, vázy, lahve
pro tuto techniku
- vhodné barvy a ornamenty
s podporou zvolit vhodnou dekoraci
dle tvaru předmětu, na který maluje
9. Balení hotových výrobků
s podporou vybrat vhodný materiál
k balení výrobků
- balení výrobků do vhodných
s podporou dokázat tento materiál
materiálů, důraz na estetický
správně pojmenovat
dojem a funkčnost obalu
s balicím materiálen s podporou
správně manipulovat
10. Účast při prodeji či prezentaci výrobků
účastnit se trhů, prezentací
socializovat se
s podporou si osvojit vhodnou
komunikaci
s podporou si upevnit znalosti
z matematiky při prodeji

-
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účast na prodeji výrobků
vhodné chování k zákazníkům
komunikace s cizími lidmi
upevnění matematických znalostí
(manipulace s penězi)
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Název vyučovacího předmětu: Ruční práce - práce

s různými druhy materiálu

Ročník: 2.
Výsledky vzdělávání

Tematický celek/Učivo

Žák by měl:

1. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, hygiena práce
-

znát a samostatně dodržovat
- bezpečnostní předpisy a ochrana
ustanovení týkající se bezpečnosti a
zdraví při všech prováděných
ochrany zdraví při práci
činnostech
2. Příprava a úklid pracoviště

-

samostatně připravit a uklidit
- příprava a úklid pracoviště
pracoviště
- práce s odpadem
samostatně pracovat ekologicky
s odpadem
3. Práce s papírem

-

-

vyrobit samostatně jednoduché přání
znát postup výroby ručního papíru
samostatně vyrobit ošatku, misku
nebo košík z papíru

-

výroba přáníček k sezónním
příležitostem z různých druhů papírů
výroba ručního papíru
výroba ošatek, misek nebo košíků
z papíru

4. Práce s textilem
-

-

-

samostatně vytvořit výrobek z textilu
znát různé techniky batikování a
malby na textil a samostatně si tyto
techniky použít
samostatně vyrobit módní doplněk
touto technikou
5. Tkaní

ovládat techniku tkaní
- příprava osnov a stavu na tkaní
poznat různé typy stavů (tyčový,
- příprava klubíček z okrajů látek
tkaní pomocí dutinek,…)
- vlastní tkaní
samostatně utkat drobný výrobek
6. Práce s přírodními materiály
-

-

výroba výrobků z textilu (např.
vypichovaných věnečků, věnečků
navlékaných na drátěné tvary
z textilu,…)
batikování textilu, malba na textil

samostatně vyrobit různé výrobky
z včelího vosku, pedigu, proutí, sena,
kůry, šišek, plodů, …

práce s různým přírodním
materiálem CZP – Základní podmínky
života - přírodní zdroje surovinové a
energetické, (význam a získávání,
vyčerpatelnost, využitelnost, principy
hospodaření s přírodními zdroji)

7. Základy drátkování a výroba jednoduchých šperků
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-

-

-

-

-

ovládat techniku drátkování
samostatně vytvořit jednoduché
- práce s drátky, základy drátkování –
zápichy z drátků a korálků, Fima,
zápichy
…
- šperky z drátků a korálků, Fima, …
samostatně vyrobit jednoduchý
šperk z drátků a korálků, Fima, …
8. Malba na sklo

osvojit si techniku malování na sklo
samostatně rozlišit barvy určené pro
- malba na sklenice, vázy, lahve
tuto techniku
- vhodné barvy a ornamenty
samostatně zvolit vhodnou dekoraci
dle tvaru předmětu, na který maluje
9. Balení hotových výrobků
samostatně vybrat vhodný materiál
k balení výrobků
- balení výrobků do vhodných
samostatně dokázat tento materiál
materiálů, důraz na estetický dojem a
správně pojmenovat
funkčnost obalu
s balicím materiálem samostatně
správně manipulovat
10. Účast při prodeji či prezentaci výrobků
-

účastnit se trhů, prezentací
socializovat se
vhodně komunikovat
upevnit si znalosti z matematiky
při prodeji
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účast na prodeji výrobků
vhodné chování k zákazníkům
komunikace s cizími lidmi
upevnění matematických znalostí
(manipulace s penězi)

PROINTEPO – Střední škola, Základní škola a Mateřská škola s.r.o.
ŠVP: Pod jednou střechou III.
Kód a název oboru vzdělávání: 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá

Název vyučovacího předmětu: Ruční práce – péče

o oděv

Ročník: 1.
Výsledky vzdělávání

Tematický celek/Učivo

Žák by měl:

1. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, hygiena práce
-

-

s podporou dodržovat ustanovení
týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci
s podporou poskytnout první pomoc
při drobném poranění při práci
v domácnosti

-

bezpečnostní předpisy a ochrana zdraví
při práci

-

příprava a úklid pracoviště
práce s odpadem

-

oděvní sortiment
volba oděvu, oděvní doplňky
móda a vkus

-

pomůcky na šití, vyšívání
druhy ručních stehů
opravy oděvů a prádla
poutka, knoflíky, látání, záplaty

-

symboly při údržbě oděvů
třídění, namáčení prádla
praní v ruce, v pračce
druhy pracích prášků
věšení prádla
žehlení prádla

2. Příprava a úklid pracoviště
-

s podporou připravit a uklidit pracoviště
s podporou pracovat ekologicky
s odpadem

3. Rozdělení oděvů
-

s podporou rozlišovat různé druhy
a typy oděvů podle ročních období
a způsobu užití

4. Ruční šití
-

-

seznámit se s pomůckami na šití,
vyšívání
s podporou získat základní pracovní
dovednosti a návyky
s podporou si osvojit poznatky
a pracovní postupy potřebné pro výkon
pracovní činnosti
s podporou provádět jednoduché
rukodělné činnosti

5. Praní a údržba oděvů
-

s podporou získat základní dovednosti
při činnostech údržby prádla
s podporou si osvojovat znalosti
manipulace s pracími prostředky
s podporou si osvojovat dovednosti
při věšení prádla
s podporou si osvojovat dovednosti
při žehlení prádla
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Název vyučovacího předmětu: Ruční práce - péče

o oděv

Ročník: 2.
Výsledky vzdělávání

Tematický celek/Učivo

Žák by měl:

1. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, hygiena práce
-

-

samostatně dodržovat ustanovení
týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci
samostatně poskytnout první pomoc
při drobném poranění při práci
v domácnosti

-

bezpečnostní předpisy a ochrana zdraví
při práci

-

příprava a úklid pracoviště
práce s odpadem

-

oděvní sortiment
volba oděvu, oděvní doplňky
móda a vkus

-

pomůcky na šití, vyšívání
druhy ručních stehů
použití vhodných stehů v praxi
opravy oděvů a prádla
poutka, knoflíky, …
látání, záplaty

-

symboly při údržbě oděvů
třídění, namáčení prádla
praní v ruce, v pračce
druhy pracích prášků
věšení prádla
žehlení prádla

2. Příprava a úklid pracoviště
-

samostatně připravit a uklidit pracoviště
samostatně pracovat ekologicky
s odpadem

3. Rozdělení oděvů
-

samostatně rozlišovat různé druhy a
typy oděvů podle ročních období
a způsobu užití

4. Ruční šití
-

znát pomůcky na šití, vyšívání
samostatně ovládat základní pracovní
dovednosti a návyky
samostatně užívat pracovní postupy
potřebné pro výkon pracovní činnosti
samostatně provádět jednoduché
rukodělné činnosti

5. Praní a údržba oděvů
-

samostatně ovládat dovednosti
při činnostech údržby prádla
samostatně a bezpečně zacházet
s pracími prostředky
samostatně pověsit prádlo
samostatně vyžehlit prádlo
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5.8.4

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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3. Samostatná práce žáků: řešení úkolů, případně individuální podpora učitele jednotlivým
žákům.
4. 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).
5. 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.
6. Přenos (Feuersteinovými slovy „přemostění“) poznatků nebo principů z lekce do situací
běžného života, aplikace poznatků do situací v jednotlivých školních předmětech apod.
7. 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
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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
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 Tabulky
6.1 Mezipředmětové vztahy
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6.2 Zkratky předmětů
Zkratka
Čj
Pc
ZSV
Hv
Vzd
ZTv
Vpp

Název předmětu
Český jazyk
Práce s počítačem
Základy společenských věd
Hudební výchova
Výchova ke zdraví
Zdravotní tělesná výchova
Výživa a příprava pokrmů

Zkratka
Aj
M
ZPV
Vv
Tv
Rv
Rp
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Název předmětu
Anglický jazyk
Matematika
Základy přírodních věd
Výtvarná výchova
Tělesná výchova
Rodinná výchova
Ruční práce

PROINTEPO – Střední škola, Základní škola a Mateřská škola s.r.o.
ŠVP: Pod jednou střechou III.
Kód a název oboru vzdělávání: 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá

7 Hodnocení žáků a autoevaluace školy
7.1 Pravidla pro hodnocení žáků
Při hodnocení výsledků vzdělávání žáků v jednotlivých předmětech stanovených školním
vzdělávacím programem se používá klasifikace dle příslušné vyhlášky. Žáci jsou hodnoceni
podle Pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Dvouleté školy praktickéPROINTEPO
– SŠ, ZŠ a MŠ s.r.o., včetně stanoveného formalizovaného slovního hodnocení. Způsob
hodnocení pedagogičtí pracovníci sdělují žákům vždy na začátku školního roku. Při hodnocení
žáků je přihlíženo k individuálním možnostem a schopnostem žáků.
Hlavní funkce hodnocení je informační a diagnostická. Důležité je, aby nehodnotil jenom sám
učitel, ale využíval i formy sebehodnocení a kolektivního hodnocení. Základem pro
hodnocení je partnerský, komunikativní přístup k žákům, respektování práva žáka na jeho
individuální rozvoj. Učitel není jen ten, kdo určuje činnost a hodnotí ji, ale především vede na
cestě poznání, inspiruje a pomáhá. Chyba není pokládána za nežádoucí jev, ale jako
zkušenost a poznání. Učitel nemůže být zaměřen jen na vyhledávání a odstraňování
nedostatků, nýbrž musí udělat vše pro to, aby během vyučovací jednotky či na odborném
výcviku vytvořil pro žáka takovou situaci, aby jej mohl pochválit.
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.
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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;
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.).
Hodnoceni jsou podle míry plnění školních výstupů. U žáků, kteří nezvládají školní výstupy,
může speciálně pedagogické centrum nebo pedagogicko-psychologická poradna doporučit
na základě žádosti zákonných zástupců úpravu vzdělávacího obsahu a těmto žákům může být
rozložen ročník, nejvýše však o dva školní roky, případně zvolit odlišnou délku vyučovací
hodiny nebo uvolnit žáka zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu (v souladu se
školským zákonem).

7.2 Autoevaluace školy
Cílem autoevaluace školy je zjistit aktuální informace o stavu školy a tím získat podklady pro
plánování dalšího rozvoje školy. Škola se při své autoevaluaci zaměří na tyto oblasti:
a) Podmínky ke vzdělávání - ekonomické podmínky, materiální vybavení, prostorové
vybavení, technické vybavení, hygienické vybavení
b) Průběh vzdělávání a výsledky - zřetele na specifické a individuální vzdělávací práce, obsah
výchovně vzdělávací práce, vhodnost využívaných metod, kontrola pedagogické
dokumentace
c) Školní klima a vzájemné vztahy s rodiči - možnosti vyjádření názorů rodičů, spolupráce
s rodiči, spolupráce s organizacemi v okolí, názory žáků a pedagogů na práci ve škole
d) Řízení školy, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků - názory pedagogů a
rodičů na kvalitu práce personálu a vedení školy, úroveň kvalifikovanosti a připravenosti
pedagogů na výuku, úroveň dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, celkové klima ve
škole.
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Nástroje autoevaluace
Rozbor dokumentace školy Průběžně jsou prováděny kontroly dokumentace školy a

ukládány konkrétní úkoly k odstranění závad.
Rozhovory s učiteli a rodiči Jednání pedagogické rady a průběžné schůzky pedagogů s
výsledky vzdělávání pedagogických pracovníků. Učitelé jsou v pravidelném kontaktu s rodiči
(nejčastěji denně). Využívají rovněž telefonickou a e-mailovou formu komunikace. Pětkrát
ročně probíhají konzultační třídní schůzky – viz též Komunikace se zákonnými zástupci žáků.
Dotazníky pro rodiče a učitele Jsou předkládány dotazníky pro pedagogické pracovníky i
rodiče a jsou z nich učiněny závěry vedoucí ke zlepšení další práce, které vyhodnotí vedení
školy.
Výroční zprávy 1 x ročně je vypracována Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy
Hospitace Na začátku roku je vypracován plán kontrolní a hospitační činnosti. Z hospitací
jsou prováděny zápisy a ukládány úkoly ke zlepšení práce.
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