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1 Identifikační údaje  

1.1 Název ŠVP  

NÁZEV ŠVP:  Všichni toužíme být úspěšní a s pomocí to zvládneme II. díl  

MOTIVAČNÍ NÁZEV:  Všichni toužíme být úspěšní a s pomocí to zvládneme. VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S 

TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM A SOUBĚŽNÝM POSTIŽENÍM VÍCE VADAMI  

1.2 Údaje o škole  

NÁZEV ŠKOLY:  Základní škola a Mateřská škola U Lesa, Karviná, příspěvková organizace  

ADRESA ŠKOLY: U Lesa 713, Karviná - Ráj, 73401  

JMÉNO ŘEDITELE ŠKOLY:  Mgr. Jana Petrová  

KONTAKT:  Tel.: 596 311 487  

      Mobil: 739 669 921 

      E-mail: sekretariat@ulesakarvina.cz,e-podatelna@ulesakarvina.cz                    

                    Web:  www.ulesakarvina.cz,  

                    Datová schránka:  swcray4  

IČO:  48004529  

IZO:  48004529  

RED-IZO:  600135942  

KOORDINÁTOŘI TVORBY ŠVP: Mgr. Zuzana Štefániková, Mgr. Martina Bystroňová  

1.3 Zřizovatel  

NÁZEV ZŘIZOVATELE:   Statutární město Karviná  

ADRESA ZŘIZOVATELE:   Fryštátská 72, 73324 Karviná-Fryštát  

KONTAKTY:    

Telefon:  +420 596 387 111  

Email:  podatelna@karvina.cz  

Datová schránka:  es5bv8q  

 

mailto:sekretariat@ulesakarvina.cz
mailto:e-podatelna@ulesakarvina.cz
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2 Charakteristika školy  

2.1 Úplnost a velikost školy  

Základní škola a Mateřská škola U Lesa, Karviná, příspěvková organizace je škola plně organizovaná, 

poskytuje vzdělání od 1. do 9. ročníku dle Školního  vzdělávacího  programu  pro obor vzdělávání 

základní školy  a  základy vzdělání  od 1. do 10. ročníku dle Školního vzdělávacího  programu pro 

obor vzdělávání základní školy speciální. Škola splňuje podmínky pro výchovu a vzdělávání žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami v  souladu se školským zákonem, kteří k naplnění svých 

vzdělávacích možností nebo k uplatnění a užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními 

potřebují poskytnutí podpůrných opatření dle vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Škola se řadí svým počtem žáků mezi velké 

školy.  

2.2 Umístění školy  

Škola je umístěna na sídlišti v Karviné - Ráji.  

2.3 Charakteristika žáků  

Žáci obvykle docházejí z blízkého i vzdálenějšího okolí. Pro přepravu do školy nejčastěji cestují 

automobily rodičů, pěšky, veřejnou hromadnou dopravou. Školu navštěvuje 0 – 5 % žáků cizích 

státních příslušníků.   

Úkolem současné společnosti je uznávat rovnost šancí a vytvořit prostředí vzájemného porozumění 

a akceptace mezi lidmi navzájem. Jedním ze základních práv všech dětí, tedy i dětí se speciálními 

vzdělávacími potřebami, je jejich právo na vzdělání. To by mělo probíhat v co možná největší míře 

společně s jejich vrstevníky v běžné škole. Inkluzivní program školy podporuje             a umožňuje 

maximální osobnostní rozvoj každého žáka se speciálními vzdělávacími potřebami.   

Do programu jsou zařazeni žáci s přiznanými podpůrnými opatřeními.   

Škola je připravena na přijetí žáka se speciálními vzdělávacími potřebami. V rámci dlouholetého 

integračního programu, který ve škole probíhal před uzákoněním inkluze, získali zaměstnanci 

školy bohaté zkušenosti zejména s:  

1. Žáky se specifickými poruchami učení nebo chování   

2. Žáky s tělesným postižením   

3. Žáky s poruchami autistického spektra   
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4. Žáky s kombinovanými vadami   

5. Žáky s vadami řeči  

Na úspěšném naplňování inkluzivního programu se podílejí:   

1. Třídní učitelé a aprobovaní vyučující, vedení školy   

2. Školní speciální pedagog   

3. Výchovný poradce   

4. Metodik primární prevence   

5. Pedagogičtí asistenti   

6. Poradenské instituce: Pedagogicko-psychologická poradna, Speciálně pedagogická centra 

(podle druhu postižení žáka s přiznanými podpůrnými opatřeními), Středisko výchovné 

péče   

7. Metody a formy práce podle pedagogického směru „Konstruktivistická 

pedagogika“ (Využíváme specializované postupy a metody, individuální pomůcky, speciální 

učebnice, odborné učebny, relaxační místnosti.)   

8. Obecně prospěšná společnost Dobrodiní, Školská rada   

Formy uskutečňované inkluze:   

1. Vřazení žák as podpůrnými opatřeními do běžné třídy základní školy bez podpory 

pedagogické nebo osobní asistence   

2. Vřazení žáka s podpůrnými opatřeními do běžné třídy základní školy s  podporou 

pedagogické nebo osobní asistence   

3. Skupinová integrace do základní školy (zřízení třídy pro děti s poruchou autistického 

spektra)   

Výše uvedení žáci jsou vzděláváni obvykle na podkladě doporučení školského poradenského 

pracoviště, pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra (v souladu 

se stávající platnou legislativní úpravou), které zohledňuje specifické vzdělávací potřeby žáků           a 

vychází vstříc i požadavkům zákonným zástupcům. Zákonní zástupci a jejich děti jsou vnímáni jako 

partneři a svými poznámkami se podílejí na tvoření individuálního vzdělávacího plánu, byl - li 

doporučen a který obsahuje: základní údaje o žákovy, výklad závěrů vyšetření pro potřeby 

vzdělávání, jednoznačný popis vzdělávacích potřeb žáka, datum vyšetření, výchozí učební 

dokumenty, konkrétní cíle v jednotlivých vyučovacích předmětech, úpravu organizace výuky, 

časové a obsahové rozvržení výuky, formu zadávání úkolů, způsob hodnocení a klasifikace, 

konkrétní určení rozsahu předmětu speciálně pedagogické péče pedagogické intervence a jejího 

poskytovatele, výčet nezbytných kompenzačních a učebních pomůcek, účast dalších pedagogických 

pracovníků (pedagogického asistenta, vyučujících dalších předmětů), způsob spolupráce se 

zákonnými zástupci, podíl žáka na řešení problému, jmenovité určení pracovníka PPP, SPC, SVP, se 

kterým škola spolupracuje a podpisy všech zúčastněných včetně podpisu ředitele školy.   
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2.4 Podmínky školy  

Uspořádání školy je úplná škola. Škola má k dispozici školní družinu nebo školní klub. Žáci mají        k 

dispozici zařízení školního stravování. Stravovací zařízení se nachází v areálu školy.  

Vyučování probíhá v následujících jazykách a jazykových kombinacích: český.  

Počet školních budov je 2 - 5 neprovázaných, ve venkovním areálu se nachází oplocený komplex 

budov, pěstitelský pozemek, sportovní hřiště, zahrada/park. Bezbariérový přístup je zajištěn po 

celém areálu. Pro trávení volného času je k dispozici zahrada, hřiště, vyhrazená učebna. Žákům jsou 

k dispozici šatny.  

Škola disponuje následujícími odbornými učebnami: biologie, cizí jazyky, dějepis, fyzika, hudební 

výchova, chemie, ICT, praktické vyučování, tělocvična, výtvarná výchova, zeměpis. Dále škola 

poskytuje žákům možnost pro připojení k internetu využít 94 pracovních stanic, pracovní stanice ve 

společných prostorách školy, bezdrátové připojení v celé škole.  

Učitelé mají k dispozici následující odborné kabinety: biologie, cizí jazyky, dějepis, fyzika, chemie, 

ICT, tělesná výchova, zeměpis.  

Je zde zřízena  třída,  podle §16 školského zákona, pro žáky s poruchou autistického spektra. Žáci  s 

autismem jsou vzdělávání dle metody strukturovaného učení. Mají k dispozici dvě učebny, kde jsou 

prostory rozděleny na pracovní a  relaxační zónu. Učitelé mají k dispozici kabinety.  

Pedagogičtí pracovníci splňují potřebnou kvalifikaci. Vzhledem k naplnění podpůrných opatření dle 

vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, zde pracují 

asistenti pedagoga. Všichni splňují potřebnou kvalifikaci, kterou získaly studiem pro asistenty 

pedagoga. Všichni pedagogičtí pracovníci se nadále průběžně vzdělávají dle aktuální nabídky 

různých vzdělávacích institucí.  

Škola v následujících oblastech úzce spolupracuje s externími specialisty. Ve škole pracuje školní 

speciální pedagog, školní metodik prevence, školní výchovný poradce, kteří úzce spolupracují          s 

externími odborníky (PPP, SPC, OSPOD, aj.).  

2.5 Vlastní hodnocení školy  

2.5.1 Oblasti autoevaluace  

Autoevaluace školy a procesů probíhajících v ní je založena na dlouhodobém pozorování, analýze a 

hodnocení výsledků. Shrnující závěry z prováděné autoevaluace jsou prezentovány na 

pedagogických radách a jsou součástí analýzy školního roku. Dále tato zjištění mají význam pro 

korekci dalšího rozvoje školy a vzdělávacích aktivit pedagogů, tedy i žáků. Následně pak pro výběr 

a volbu materiálů, přístupů a metod.  
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Mezi regulativní - autoevaluační mechanismy patří pravidelné náslechy studentů pedagogických 

fakult, kontrolní a hospitační činnost vedení školy a podobně.  

Dalším z autoevaluačních nástrojů jsou besedy se studenty fakult vzdělávající učitele, s pedagogy 

jiných škol s dlouhodobou praxí, se speciálními pedagogy z poradenských center  popř. jinými 

odborníky a reflexe rodičů žáků.  

Významnou autoevaluační vazbou je zapojení žáků školy do dalšího typu vzdělávání a jejich zlepšení 

kvality života.  

Jsme připraveni se zapojit do státem, krajem nebo zřizovatelem organizované evaluace. Zpětnou 

vazbu škole poskytují i inspekce ČŠI a kontroly ze strany zřizovatele.  

2.6 Spolupráce s dalšími institucemi  

Škola spolupracuje s institucemi:  

A) NEZISKOVÉ ORGANIZACE:   

Spolupráce s obecně prospěšnou společností Dobrodiní   

Obecně prospěšná společnost vznikla 13. listopadu 2003 zápisem do rejstříku obecně prospěšných 

společností, vedeného Krajským soudem v Ostravě.   

Nabízí tyto obecně prospěšné služby:   

 Ekologie:     

o tvorba zdravého a estetického životního prostředí v rámci školy   

o pomoc při údržbě hřiště a veřejné zeleně   

o realizace ekologických projektů   

 Zdravotnictví a sociální péče:     

o zkvalitnění péče o děti s různým typem postižení  

o nákup rehabilitačních pomůcek a zdravotní techniky   

o péče o děti s alergickým onemocněním   

o zajišťování zdravého životního způsobu a návyků dětí   

 Kultura a sport:     

o ochrana a rozvoj kulturního a historického dědictví   

o propagace a podpora umělecké činnosti, kulturních, vzdělávacích, sportovních a 

společenských aktivit konkrétních věcí   

 Ostatní:     

o realizace projektu „Škola bez bariér“   

o spolupráce s ekologickými, zdravotnickými a sociálními organizacemi   
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o organizování seminářů a akcí propagujících o.p.s.   

o podpora výukových programů pro cizí jazyky, exkurze, příprava na budoucí 

povolání, pozvání lektorů na přednášky a budoucím povolání   

Doplňková činnost:   

a. pořádání dětských rekreačních a rekreačně – vzdělávacích akcí   

b. pořádání výstav, veletrhů, přehlídek a obdobných akcí  

 

Spolupráce se střediskem Slezské diakonie pro děti se zdravotním postižením EUNIKA    

Děti navštěvují naši školu jednou měsíčně, aby se zbavily ostychu a případného strachu ze školního 

prostředí. Připravujeme pro ně pravidelně setkání ve třídách 1. stupně, kde pracují s paní učitelkou 

a našimi žáky, další skupina tvoří v keramické dílně, také za pomoci našich starších žáků    z 2. stupně, 

třetí skupina pracuje v počítačové učebně a poslední skupina sleduje pohádku a hraje interaktivní 

divadlo s našimi dětmi z dramatické výchovy a souboru AMADIS. Tyto skupiny se pravidelně 

střídají.   

B) ŠKOLSKÁ RADA:   

Školská rada je orgán školy, který umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům 

a pedagogickým pracovníkům školy, dále pak zřizovateli a dalším osobám, podílet se na správě 

školy.   

Školskou radu tvoří tři členové:   

 zástupce z řad zákonných zástupců   

 zástupce od zřizovatele    

 zástupce z řad pedagogických pracovníků.   

V současné době jimi jsou:   

 předseda Petr Pražma (zástupce z řad rodičů)   

 člen Stanislav Sobel  (zástupce od zřizovatele)   

 člen Mgr. Václava Wojewodová (zástupce z řad pedagogických pracovníků)   

Členové školské rady mají právo i povinnost uplatnit své názory v mnoha oblastech, které jsou 

spojeny s činností i provozem školy.   

ŠKOLSKÁ RADA:  
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a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování;   

b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy;   

c) schvaluje školní řád a navrhuje změny;   

d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách;   

e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy;   

f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření       a 

navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření;   

g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce;   

h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve 

školství a dalším orgánům státní správy;   

Školská rada vytváří také prostor pro názory rodičů i dětí. Snaží se vzniklé problémy v součinnosti    

s vedením školy rychle řešit.   

Škola spolupracuje s institucemi:  

C) ŠKOLSKÉ PORADENSKÉ ZAŘÍZENÍ:  

Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními. Úzce spolupracujeme se speciálně 

pedagogickými centry dělenými podle druhu postižení žáka se speciálními vzdělávacími potřebami 

a PPP. Tato spolupráce zahrnuje přípravu podkladů pro diagnostikování žáka, tvorbu individuálně 

vzdělávacích plánů, zajišťování kompenzačních pomůcek a školení nebo odborných seminářů.  

D) SPOLUPRÁCE SE ZÁKONNÝMI ZÁSTUPCI:   

Zákonní zástupci dostávají informace o výsledcích vzdělávání prostřednictvím žákovských knížek, 

na třídních schůzkách, konzultačních dnech (každé první úterý v měsíci od 16.00 – 17.00).   

Dáváme jim možnost nahlédnout do naší výuky, poznat metody a způsoby naší práce. Přejeme si, 

aby se stali součástí školy, vyjadřovali se k jejímu chodu, vstupovali mezi nás s návrhy, poznatky     a 

připomínkami.   
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2.7 Formy spolupráce se zákonnými zástupci a dalšími 

sociálními partnery  

Pro školu je důležitá spolupráce s rodiči, která  je založena na principech partnerství. Škola 

respektuje názor rodičů. Pedagogové informují rodiče o prospěchu jejich dítěte a konzultují 

výchovné postupy a respektují názory rodičů. Informace o výsledcích vzdělávání dostávají rodiče 

prostřednictvím žákovských knížek, na třídních schůzkách, případně osobně či telefonicky dle 

vzájemné domluvy.  Pokud žák potřebuje podporu v rámci individuálního vzdělávacího plánu, 

rodiče se podílejí na jeho tvorbě. Další možnosti spolupráce se nabízejí tzv. Setkání okolo dítěte, 

kdy se pedagogičtí pracovníci snaží s rodiči najít cestu k řešení problému jejich dítěte.  Rodiče mají 

možnost podílet se na dění ve škole, účastnit se různých programů pořádaných školou např. Den 

dětí, jarmark, Pasování prvňáčků, Vyřazování páťaků, Vyřazování deváťaků , sezónní besídky apod. 

Chceme, aby tento vztah přátelství byl přínosem pro všechny žáky, rodiče, učitele a asistenty. Pro 

rodiče a veřejnost škola každoročně pořádá Den otevřených dveří.  

2.8 Charakteristika pedagogického sboru  

Složení pedagogického sboru:  

 Ředitel školy   

 Statutární zástupce ředitele školy   

 Speciální pedagog   

 Výchovný poradce   

 Primární preventista + třídní učitel  

 ICT správce + třídní učitel   

 Netřídní učitelé   

 Vedoucí školní družiny  

 Vychovatelky ve školní družině   

 Asistentky pedagoga  

Pedagogičtí pracovníci splňují potřebnou kvalifikaci. Vzhledem k naplnění podpůrných 

opatření dle vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami, zde pracují asistenti pedagoga. Všichni splňují potřebnou kvalifikaci, kterou 

získaly studiem pro asistenty pedagoga. Všichni pedagogičtí pracovníci se nadále průběžně 

vzdělávají dle aktuální nabídky různých vzdělávacích institucí.  
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2.9 Dlouhodobé projekty  

Základní škola je zapojena do projektu:  Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná.  

Během školního roku se žáci, pedagogičtí pracovníci zapojují do projektu a akcí v rámci  EVVO 

(Environmentální vzdělávání a výchova).  

  

2.10 Mezinárodní spolupráce  

Mezinárodní spolupráce:  

Naše škola má chuť poznávat nové lidi, touží po nových zážitcích, po vybočení  běžného  

školního stereotypu. Jsme rádi, že máme partnery v zahraničí.  

Úzce spolupracujeme se školou v příhraniční polské Wodzislawi, jejímž programem je také 

integrace žáků. Spolupracujeme při plánování společných projektů – probíhají výměnné návštěvy 

mezi žáky a pedagogy. Naše vztahy se neomezují jen na jednorázové akce. Smyslem je poznat život 

v partnerské oblasti a představit současnost a historii obou regionů. Spolupracujeme v oblasti 

sportu, kultury, ekologie, společensko-kulturních činností, které oživují naše kontakty.
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3 Charakteristika ŠVP  

3.1 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami  

Zabezpečení výuky žáků se zdravotním postižením  probíhá následně: 

Diferencuje a individualizuje se vzdělávací proces při organizaci činností,  při stanovování časové 

dotace, při stanovování forem i metod výuky, při stanovování vzdělávacího obsahu a výstupů.  

Jsou odstraněny architektonické bariéry a provedeny potřebné změny.  

Spolupracujeme s odborníky z jiných resortů, s odbornými pracovníky školního poradenského 

pracoviště,   s ostatními školami, se sociálními partnery v regionu,  se školskými poradenskými 

zařízeními. 

Uplatňujeme náhradní způsoby dorozumívání jinými komunikačními systémy.  

Zajišťujeme působení asistenta pedagoga.  

Zajišťujeme učební pomůcky. 

Zohledňujeme druh, stupeň a míru postižení při hodnocení výsledků vzdělávání. 

 

  

  

3.2 Začlenění průřezových témat  

OSOBNOSTÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA (OSV)  

 

 Tematické 

okruhy 
1. - 10. ROČNÍK 

 
Osobnostní 

rozvoj 

Rozvoj 

schopností 

poznávacích 

Rozumová výchova  

Řečová výchova  

Smyslová výchova  

Sebepoznání a 

sebepojetí 

Rozumová výchova  

Řečová výchova  

Smyslová výchova  

Tělesná výchova 

Seberegulace a 

sebeorganizace 

Rozumová výchova  

Řečová výchova  

Smyslová výchova  

Tělesná výchova 

Pracovní výchova 
Psychohygiena Rozumová výchova  

Řečová výchova  

Smyslová výchova 
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Hudební výchova 

Tělesná výchova 

Pracovní výchova 
Sociální 

rozvoj 

Poznávací 

schopnosti 

Rozumová výchova  

Řečová výchova  

Smyslová výchova  

Pohybová výchova 

Tělesná výchova 

Pracovní výchova 
Mezilidské 

vztahy 

Rozumová výchova  

Řečová výchova  

Smyslová výchova 

Tělesná výchova 

Pracovní výchova 
Komunikace  Řečová výchova 

Pracovní výchova 

Tělesná výchova  
Spolupráce a 

soutěživost 

Tělesná výchova 
Pracovní výchova 

Výtvarná výchova 
 Hodnoty, 

postoje, 

praktická etika 

Řečový výchova 

Výtvarná výchova 

Pracovní výchova 

Tělesná výchova 
 Řešení problémů 

a rozhodovací 

dovednosti 

Řečová výchova 

Pracovní výchova 

 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA (MV) 

 

Tematické okruhy 1. - 10. ročník 

Kulturní rozdíly Rozumová výchova  

Řečová výchova 

  

Lidské vztahy Rozumová výchova  

Řečová výchova 

 

Etnický původ Rozumová výchova  

Řečová výchova 
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ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA (EV) 

 

 

 

Tematické 

okruhy 

1. - 10. ročník 

Ekosystémy 

 

Smyslová výchova 

Rozumová výchova 

Pracovní výchova 

Výtvarná výchova 

Základní 

podmínky 

života 

Smyslová výchova 

Rozumová výchova 

Pracovní výchova 

 

Lidské 

aktivity a 

problémy 

životního 

prostředí 

Rozumová výchova 

Pracovní výchova 

Vztah 

člověka k 

prostředí 

 

Rozumová výchova 

Pracovní výchova 

Výtvarná výchova 
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4 Učební plán  

4.1 Celkové dotace - přehled  

Vzdělávací oblast Předmět Studium Celkové dotace(celkem + 
disponibilní) 1. 

ročník 
2. 

ročník 
3. 

ročník 
4. 

ročník 
5. 

ročník 
6. 

ročník 
7. 

ročník 
8. 

ročník 
9. 

ročník 
10. 

ročník 

Člověk a 
komunikace 

Rozumová výchova 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 

Řečová výchova 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

Člověk a jeho 
svět 

Smyslová výchova 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

Umění a kultura Hudební výchova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Výtvarná výchova 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 10+10 

Člověk a zdraví Pohybová výchova 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

Zdravotní tělesná 
výchova 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

Člověk a svět 
práce 

Pracovní výchova 2+1 2+1 2+1 2+1 2+1 2+1 2+1 2+1 2+1 2+1 20+10 

Celkem hodin 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 190+20 
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4.1.1 Poznámky k učebnímu plánu  

Rozumová výchova  

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Rozumová výchova je rozdělen na tematické okruhy:   

 Rozvíjení poznávacích schopností   

 Rozvíjení logického myšlení a paměti   

 Rozvíjení grafických schopností    

    

Řečová výchova  

Výuka probíhá většinou v kmenových třídách anebo praktický nácvik v terénu (knihovna, veřejné instituce a úřady, besedy, obchody a služby apod.). 
Vzdělávací obsah předmětu Řečová výchova zahrnuje tematický okruh:  Rozvíjení komunikačních dovedností.    

    

Smyslová výchova  

Vzdělávací obsah Smyslové výchovy je rozdělen do tematických okruhů:   

 rozvíjení zrakového vnímání   

 rozvíjení sluchového vnímání   

 rozvíjení hmatového vnímání   

 prostorová a směrová orientace   

 rozvíjení čichového a chuťového vnímání   
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5 Učební osnovy  

5.1 Rozumová výchova  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 10. ročník 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 

Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný  

    

Název předmětu Rozumová výchova 

Oblast Člověk a komunikace 
Vzdělávací oblast Člověk a komunikace umožňuje žákům najít a rozvíjet takové formy komunikace, které 
jsou schopny ve svém životě uplatnit.  
V některých případech nelze předpokládat osvojení trivia, ale je možno dovést žáky k takové úrovni 
sociálních, komunikačních a dalších dovedností, které jim umožní určitou míru orientace v okolním prostředí, 
komunikace s ostatním lidmi a soběstačnosti a nezávislosti na péči dalších osob.  Prostředkem vzdělávání 
není psané slovo a často ani mluvená řeč, ale i různé formy augmentativní a alternativní komunikace (gesta, 
VOKS, obrázky, piktogramy, fotografie apod.) 
Člověk a komunikace je realizována v povinném vyučovacím předmětu Rozumová výchova a Řečová 
výchova.  
 

Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován ve všech ročnících základního vzdělávání. Jeho 
obsahem je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Rozumová výchova stanovených 
Rámcovým vzdělávacím programem pro vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným 
postižením více vadami. Výuka probíhá většinou v kmenových třídách. Některá témata jsou realizována ve 
školních učebnách, školní výukové programy na PC anebo v terénu – interaktivní výukové programy.  
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Název předmětu Rozumová výchova 

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci) 

Celková časová dotace v 1. až 10. ročníku základního vzdělávání činí 30 hodiny, (týdně 3 h v každém ročníku 
týdně).    

Integrace předmětů  Rozumová výchova 

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků  

Kompetence k učení: 
Učitel vede žáky k:   

 rozvoji rozumových schopnosti na optimální možnou úroveň  

 pozitivní motivací k vytváření kladného vztahu k učení  

 ke sledování  úspěšnosti žáka jeho oceňováním  

 k seznámení s podobou písma 

Kompetence k řešení problémů: 
Učitel vede žáky k:  

 ke vzájemné spolupráci – přijímání vzájemného hodnocení své práce, která jim umožňuje vnímat 
vlastní pokrok  

 k poznávání  svého nejbližšího okolí a orientaci v něm 

Kompetence komunikativní: 
Učitel vede žáky k:   

 k vzájemné komunikaci přiměřené svým schopnostem 

 k využívání  náhradních komunikačních systémů a alternativních  forem komunikačních 
dovedností  pro porozumění sdělení a potřebné pro život ve společnosti  

Kompetence sociální a personální: 
Učitel  organizuje   

 práci ve skupinách, aby žáci spolupracovali  

 vytváří příležitosti pro relevantní komunikaci mezi žáky  

Kompetence pracovní: 
Učitel vede žáky   

 k uplatňování základních hygienických a sebeobslužných dovedností  

 k podpoře samostatnosti při každodenních činnostech  
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Název předmětu Rozumová výchova 

Poznámky k předmětu v rámci učebního 
plánu 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Rozumová výchova je rozdělen na tematické okruhy:   

 Rozvíjení poznávacích schopností  

 Rozvíjení logického myšlení a paměti  

 Rozvíjení grafických schopností  

Způsob hodnocení žáků Slovní hodnocení. 

    

Rozumová výchova 1. ročník – 10. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence pracovní 

ŠVP výstupy Učivo 

Rozvíjení poznávacích schopností: Rozvíjení poznávacích schopností:  

Reagovat na oslovení jménem, znát své jméno, navazovat kontakt, projevit 
přiměřenou odezvu. 

Vlastní osoba - uvědomování si vlastní osoby, reakce na vlastní jméno, znát a 
používat vlastní jméno.  

Poznat své spolužáky i učitele, podle schopností je oslovovat jménem, vyjádřit 
pozitivní přijetí osob v okolí. 

Spolužáci a učitelé - znát jména spolužáků, učitelů, (oslovení), rozlišovat chlapec x 
dívka, vzájemné vztahy.  

Umět ukázat a pojmenovat části těla, obličeje. Vnímat a uspokojovat základní 
životní potřeby, sdělit své pocity a upozornit na zdravotní potíže. 

Tělo – ukazovat a pojmenovat části těla, části obličeje.  

Znát jména členů své rodiny anebo je umět rozpoznat, pojmenovat dle svých 
schopností, projevovat sociální vstřícnost. 

Rodina - členové rodiny (matka, otec, dcera, syn, babička, děda), jména členů 
rodiny, vztahy v rodině (koho má rád).  

Rozlišuje prostředí školy od domova, akceptuje režim a osoby ve škole. Škola - třída, orientace ve třídě, v budově, školní pomůcky, vztahy ve škole, 
spolužáci, učitelé, činnosti ve škole.  

Vnímá prostor a orientuje se v něm. Aktivně pracuje s denním režimem dle svých 
možností. Pojmenuje anebo vnímá znaky proměn jednotlivých ročních období a 
části dne. 

Prostorová orientace (vpředu, vzadu, naoře, dole, levá, pravá) a časová orientace 
(roční období, části dne).  

Pozná a prakticky používat předměty denní činnosti. Denní činnosti a předměty – pojmenování, diferenciace.  

Umí pojmenovat, přiřadit anebo vnímat a reagovat na dané obrázky zvířat a jejich 
mláďata. 

Zvířata a jejich mláďata – na obrázku, modelu, skutečnost. 
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Rozumová výchova 1. ročník – 10. ročník  

Přiřadí obrázky podle zadaných kritérií - soustředí svou pozornost na daný objekt, 
vnímá a rozlišuje jeho podstatné znaky. 

Třídění a řadění předmětů podle různých kritérií (velikost, barva, tvar, zvuk apod.), 
řazení.  

Vnímá své základní životní potřeby, nápodobuje a uplatňuje základní hygienické 
návyky anebo projeví své pocity (libé, nelibé), potřeby (pít, jíst) a zdravotní obtíže. 

Sebeobsluha – hygienické a stravovací návyky, požádat o pomoc, poděkovat, 
upozornit na bolest Poznávat, třídit, vyhledávat předměty denní potřeby, aktivně 
upozorňovat na své potřeby (WC, pití, jídlo, odpočinek, nálada).  

Pojmenuje instituce, názvy zboží a obchodů z praktického života. Pozná základní 
dopravní symboly (přechod pro chodce, semafor, zákaz). 

Sociální čtení – poznávání běžně používaných symbolů, názvy institucí a obchodů, 
zboží podle obalů a symbolů, dopravní symboly (zákaz, semafor, přechod pro 
chodce.)  

Zná funkci peněz. Peníze – poznávání peněžních částek jejich rozlišování  

Napodobí a osvojí si hry pro rozvoj psychomotoriky. Psychomotorické hry - ( padák, puzzle, kolíčky na prádlo, motorický labyrint, 
vkládačky, kostky apod.).  

Rozvíjení logického myšlení a pamětí: Rozvíjení logického myšlení a pamětí:  

Koncentruje se na určitou činnost, zaměří a udrží svou pozornost po určitou dobu 
činnosti. 

 Manipulační činnosti – nácvik koncentrace pozornosti, odpoutání pozornosti od 
ulpívavého myšlení a stereotypů.  

Rozlišuje velikosti a tvary předmětů – soustředí svou pozornost na daný předmět, 
vnímá a rozlišuje podstatné znaky. 

 Porovnávání a rozlišování předmětů podle různých znaků (pojmy: malý x velký, 
nízký x vysoký, krátký x dlouhý), tvary ( kulatý, hranatý, kruh, trojúhelník, čtverec, 
obdélník).  

Zvládne složení dějových obrázků –, chápe obsahový význam obrázků, orientuje se 
v čase. 

 Základní časové vztahy – nyní, předtím, potom, dnes, včera, zítra.  

Orientace v čase – denní doby, činnosti v určitou denní dobu, roční období.  

Orientuje se na stránce, ukáže daný objekt, popřípadě vybere z nabídky, vnímá 
směrovou orientaci a pohyb na řádku. 

Práce s knihou – vyhledávání obrázků, tvarů, orientace na stránce podle obrázků, 
nácvik pohybu (nahoře, dole, vlevo, vpravo), pohybu na řádku zleva doprava.  

Čte vybraná písmena a krátká slova, seznámí se s podobou tiskacích písmen. Nácvik čtení – globální metoda, sociální čtení,(piktogramy, gesta, VOKS).  

Zopakuje krátkou říkanku, vypráví podle obrázku, reprodukuje krátký text - vnímá a 
reaguje mluvené slovo, doplní větu, odpoví na krátkou otázku. 

Říkanky, básničky, krátké texty – rozvoj paměti, opakování krátkých spojení (2-3 
slov), vyprávění: co jsme dělali, co bylo k jídlu, co bylo o víkendu, co jsme viděli 
apod.).  

Vnímá tvary vybraných písmen, vnímá spojení foném – grafém, pozná psanou 
podobu svého jména. 

Nácvik psané podoby jména, podoba písma.  

Přiřazuje číslice počtu prvku – chápe význam čísla 1-5, má vytvořené 
předmatematické představy, ví co je málo X více, všechno, nic. Spočítá a s pomocí 
odpočítá předměty. Pokouší se psát anebo obtahovat čísla. 

Představy počtu, vytváření představ; posloupnost čísel- seznámení se symboly 
číslic 1-5, vytváření představ o číslech (hmatem, zrakem, verbálně) pojmy: málo, 
více, všechno, nic.  

Umí určité pojmy z běžného života zobecňovat a konkretizovat. Vytváření asociací (slovo = osoba, věc, činnost), zobecňování (jablka, hrušky = 
ovoce), konkretizace (ovoce = jablko, hruška).  
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Rozumová výchova 1. ročník – 10. ročník  

Rozvíjení grafických schopností: Rozvíjení grafických schopností:  

Uchopit a podržet podaný předmět – poznává předměty denní potřeby, umí 
jednoduché používat, napodobí jednoduché pohyby, provede jednoduché činnosti 
aktivně, složité s pomocí. 

Rozvíjení hrubé i jemné motoriky, cvičení dlaní, prstů, uchopování předmětů (do 
celé ruky, do dvou prstů, do špetky).  

Uchopí tužku, štětec nebo jiné psací náčiní- umí s nimi manipulovat, vykoná 
jednoduché činnosti, složité s pomocí, napodobí pohyby. 

Manipulační činnosti s předměty- uvolňovací cvičení ruky, prstů. 

Nakreslí různé druhy čar – napodobí předvedené pohyby a činnosti Čáry a oblouky – horní, dolní; svislé a šikmé čáry oběma směry; vlnovky, smyčky 
(čmárání do písku, krupice, kresba prstem, houbou, štětcem, voskovkou, fixem, 
pastelkou aj.).  

Poznat grafickou podobu písmen – vnímá tvary vybraných písmen, vnímá spojení 
foném – grafém, rozliší některé grafémy, pozná tiskací písmena 

Grafická podoba písma – písmeno, tvarové prvky tiskacích písmen; první písmeno 
jména, ukázaného předmětu.  

Napíše nebo obtáhne několik vybraných písmen a číslic- napíše nebo obtáhne své 
jméno, napodobí předvedené pohyby, užívá šablony písmen. 

Hůlkové písmo a číslice – pokus o psaní hůlkových písmen I, O, U, A, E, písmen 
svého jména, rovnání písmen do řádku (skládačky z písmen, modelování aj.), 
číslice.  

Pozná základní geometrické tvary- rozumí pojmům kruh, čtverec, trojúhelník, umí 
rozlišit tvar kulatý x hranatý, třídí dle geometrických tvarů. 

Geometrické tvary – kruh, trojúhelník, čtverec, obdélník.  

    

5.2 Řečová výchova  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 10. ročník 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný  

    

Název předmětu Řečová výchova 

Oblast Člověk a komunikace 
Vzdělávací oblast Člověk a komunikace umožňuje žákům najít a rozvíjet takové formy komunikace, které 
jsou schopny ve svém životě uplatnit.  
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Název předmětu Řečová výchova 

V některých případech nelze předpokládat osvojení trivia, ale je možno dovést žáky k takové úrovni 
sociálních, komunikačních a dalších dovedností, které jim umožní určitou míru orientace v okolním prostředí, 
komunikace s ostatním lidmi a soběstačnosti a nezávislosti na péči dalších osob.  Prostředkem vzdělávání 
není psané slovo a často ani mluvená řeč, ale i různé formy augmentativní a alternativní komunikace (gesta, 
VOKS, obrázky, piktogramy, fotografie apod.) 
Člověk a komunikace je realizována v povinném vyučovacím předmětu Rozumová výchova a Řečová 
výchova.  
 

Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Řečová výchova je vyučován ve všech ročnících základního vzdělávání. Jeho obsahem 
je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Řečová výchova stanovených Rámcovým 
vzdělávacím programem pro vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více 
vadami. Vzdělávací obsah je realizován také v rámci ostatních vzdělávacích předmětů, prolíná se jimi. 
Rozvíjení řečových dovedností, rozvíjení slovní zásoby, vnímání a chápání různých jazykových sdělení. 
Cílem je co možná největší rozvoj komunikačních dovedností s využitím alternativní a augmentativních 
komunikačních prostředků.  

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci) 

Celková časová dotace v 1. - 10 ročníku činí 20 hodin týdně (2 hodiny týdně v každém ročníku.) 

Integrace předmětů  Řečová výchova 

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků  

Kompetence k učení: 
Učitel vede žáky k:   

 k nápodobě  

 k aktivnímu zapojování do komunikace 

 k používání didaktických pomůcek a materiálů 

 k uplatnění získaných zkušeností v praktických situacích. 

Kompetence k řešení problémů: 
Učitel vede žáky k:  

 k vzájemné spolupráci  

 k přijímání vzájemného hodnocení  

 k pochopení jednoduchých pojmů 
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Název předmětu Řečová výchova 

Kompetence komunikativní: 
Učitel vede žáky k:   

 k pochopení podoby svého jména, nácvik zpětné vazby na oslovení 

 k pochopení verbálního sdělení 

 k vzájemné komunikaci přiměřené svým schopnostem 

 k využívání  náhradních komunikačních systémů a alternativních  forem komunikačních 
dovedností  pro porozumění sdělení a potřebné pro život ve společnosti (gesta, VOKS, obrázky, 
fotografie aj.) 

Kompetence sociální a personální: 
Učitel vede  žáky  

 ke komunikaci v různých kulturních a společenských prostředích 

 k vědomému používání verbální,  nonverbální komunikace 

Kompetence pracovní: 
Učitel vede žáky   

 k porozumění a správnému pojmenování (nonverbální, verbální, NKS) předmětů a činnosti jejich 
každodenního života 

Poznámky k předmětu v rámci učebního 
plánu 

Výuka probíhá většinou v kmenových třídách anebo praktický nácvik v terénu (knihovna, veřejné instituce a 
úřady, besedy, obchody a služby apod.). Vzdělávací obsah předmětu Řečová výchova zahrnuje tematický 
okruh:  Rozvíjení komunikačních dovedností.    

Způsob hodnocení žáků Slovní hodnocení. 

    

Řečová výchova 1. ročník – 10. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence k učení 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence pracovní 

ŠVP výstupy Učivo 

Rozvíjení komunikačních dovedností: Rozvíjení komunikačních dovedností: 
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Řečová výchova 1. ročník – 10. ročník  

Reagovat na hlas a intonaci dospělé osoby (neverbální, verbální formou), reagovat 
na hlas vokalizaci, poznává známé osoby, reaguje na jejich hlas a dorozumívá se, 
reaguje na jednoduché pokyny, vyjádří souhlas X nesouhlas, chová se zdrženlivě k 
neznámým osobám, překonání strachu z neznámých zvuků. 

Tvorba a rozvíjení slovní zásoby pomocí reálných předmětů, obrázků, fotografií – 
naslouchání a porozumění jednoduchým slovům i větám, komentování dějů, jevů a 
situací, nápodobování zvuků, reagování na cizí osoby, reakce na okolní zvuky.  

Snaží se o správné dýchání, naváže kontakt, napodobí jednoduché cviky a pohyby 
mluvidel, pokouší se foukat do pírka, sfouknout svíčku, a nebo do bublin z 
bublifuku apod. 

Dechová a fonační cvičení - nácvik správného dýchání (nádech nosem, výdech 
ústy), foukání (pírka, svíčka, bubliny aj.).  

Odezírá a imituje jednoduché hlasy zvířat a j přírodní zvuky (onomatopoeia). Sluchová a intonační cvičení, akustická diferenciace, imitace hlasů zvířat a 
přírodních zvuků (Onomatopoeia)- voda, vítr, smích, náraz apod.  

Vyjádří souhlas či nesouhlas – verbálně, gesty, uvědomí si libé a nelibé pocity, 
chtěné a nechtěné činnosti, nálady, pocity, potřeby s využitím AAK, adekvátně 
naváže kontakt a dorozumí se. 

Cvičení mluvidel - oromotorika, cviky rtů a jazyka, alternativní forma komunikace, 
slovní projev, souhlas X nesouhlas.  

Zná své jméno a reaguje na známý hlas, oslovení jménem, reaguje na fotografie, 
obrázky v komunikačním deníku a osvojené formy AAK, pozná své jméno a tiskací 
podobu svého jména. 

Fonetická cvičení, nácvik hlásek a slov; spontánní a jednoduché tematické 
rozhovory – znalost jména, nácvik hlásek, práce s komunikačním deníkem. 

Znát jména nejbližších osob a spolužáků – spojovat jména s konkrétními osobami 
(foto, symboly apod.), znát členy z rodiny a z nejbližšího okolí. 

Jména nejbližších osob a spolužáků – poznávání spolužáků, členů rodiny a známých 
osob podle jmen (Kde je…? Jak se jmenuje…?), podle fotografií. Přiřazování jmen, 
tematické rozhovory.  

Umí pozdravit, poděkovat, poprosit anebo oslovit známou osobu – verbálně nebo 
gesty, s pomocí AAK, reaguje na pozdrav a oslovení adekvátních způsobem. 

Základní komunikační pravidla – pozdrav, poděkování, prosba, oslovení – nácvik 
používání v praktickém a společenském životě, podpora mluvní apetence a 
eliminace nežádoucích verbálních projevů  

Sdělí svá přání a potřeby – verbálním nebo nonverbálním způsobem, uvědomí si 
své potřeby a pocity, umí používat předměty denní potřeby k uspokojení svých 
přání a potřeb 

Přání a potřeby – sdělení různým způsobem v různých situacích, rozvoj slovní 
zásoby dle obrázku, fotografií, gest, aj.  

Umí využívat komunikační počítačové a interaktivní hry, umí manipulovat s nimi, 
chápe a plní jednoduché pokyny, vnímá jejich obsah a přiměřeně na ně reaguje, 
osvojuje si slovní zásobu a rozvíjí komunikační dovednosti 

Počítačové programy zaměřené na rozvoj komunikace a slovní zásoby – práce na 
PC, interaktivní tabule „Méďa“ a hry.  
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5.3 Smyslová výchova  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 10. ročník 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný  

    

Název předmětu Smyslová výchova 

Oblast Člověk a jeho svět 
Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět pomáhá žákům poznávat své nejbližší okolí a utvářet si k němu citový 
vztah. Cílem je systematické rozvíjení smyslových analyzátorů a vytváření vztahů smyslového vnímání, 
myšlení i komunikačních dovedností. Vzdělávací obsah se prolíná všemi vzdělávacími předměty. Žáci si 
osvojují vhodné chování a jednání, učí se chápat rozdílnosti mezi jednotlivci, tolerovat je, navzájem si 
pomáhat a spolupracovat. Rozvíjí psychické funkce prostřednictvím smyslového vnímání, které se propojuje 
s myšlením a řeči, čímž vytváří podmínky správného vnímání.  Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je 
realizován ve všech ročnících základního vzdělávání. 
Tato oblast se realizuje vzdělávacím oborem Smyslová výchova.  
 

Charakteristika předmětu Vzdělávacíoblast Člověkajehosvět pomáhážákůmpoznávatsvénejbližšíokolíautvářetsikněmucitovývztah. 
Cílem je systematické rozvíjení smyslových analyzátorů a vytváření vztahů smyslového vnímání, myšlení i 
komunikačních dovedností. Vzdělávací obsah se prolíná všemi vzdělávacími předměty. Žáci si osvojují 
vhodné chování a  jednání, učí se chápat rozdílnosti mezi jednotlivci, tolerovat je, navzájem  si pomáhat 
a  spolupracovat. Rozvíjí psychické funkce prostřednictvím smyslového vnímání, které se propojuje 
s myšlením a  řeči, čímž vytváří podmínky správného vnímání.  Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je 
realizován ve všech ročnících základního vzdělávání.  
Tato oblast se realizuje vzdělávacím oborem Smyslová výchova.  
Vyučovací předmět  Smyslová výchova  je vyučována ve všech ročnících základního vzdělávání. Jeho cílem 
je systematické rozvíjení a procvičování zrakového, sluchového, čichového, chuťového a hmatového 
vnímání, vizuomotoriku a prostorovou orientaci, a to vždy na konkrétním názorném materiálu a v 
konkrétních situacích. K výuce se používají demonstrační a didaktické  pomůcky i z praktického života 
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Název předmětu Smyslová výchova 

pomůcek. Výuka probíhá ve třídách, ve Snoezelen koutku, v terénu v rámci edukačně interaktivních 
programů. Některá témata jsou realizována školními výukovými programy na PC.     

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci) 

Celková časová dotace v 1. až 10. ročníku základního vzdělávání činí 40 hodin týdně, (4 hodiny v každém 
ročníku).  

Integrace předmětů  Smyslová výchova 

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků  

Kompetence k učení: 
Učitel vede žáky  k:   

 k napodobování a rozlišování zvuků 

 k poznávání a rozlišování  základních barev, chutí 

 k poznávání, rozlišování a třídění předmětů dle různých kritérií (tvar, velikost, barva, zvuk, chuť) 

 k používání didaktických pomůcek a materiálů 

 k manipulaci s předměty a uplatnění získaných zkušeností v praktických situacích 

Kompetence k řešení problémů: 
Učitel vede žáky k:  

 k vzájemné spolupráci  

 k orientaci ve známém prostředí a nejbližším okolí 

 k napodobování  

Kompetence komunikativní: 
Učitel vede žáky k:   

 k pochopení verbálního sdělení 

 k vzájemné komunikaci přiměřené svým schopnostem 

 k využívání  náhradních komunikačních systémů a alternativních  forem komunikačních 
dovedností  pro porozumění sdělení a potřebné pro život ve společnosti (gesta, VOKS, obrázky, 
fotografie aj.) 

Kompetence sociální a personální: 
Učitel vede  žáky k:  

 k orientaci v okolí 

 k rozvoji poznávacích schopností a vnímání 
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Název předmětu Smyslová výchova 

 k uspokojování základních životních potřeb 

Kompetence pracovní: 
Učitel vede žáky k:  

 k porozumění a správnému pojmenování (nonverbální, verbální, NKS) předmětů a činnosti jejich 
každodenního života 

 k upevňování stravovacích a hygienických návyků 

Poznámky k předmětu v rámci učebního 
plánu 

Vzdělávací obsah Smyslové výchovy je rozdělen do tematických okruhů:   

 rozvíjení zrakového vnímání  

 rozvíjení sluchového vnímání  

 rozvíjení hmatového vnímání  

 prostorová a směrová orientace  

 rozvíjení čichového a chuťového vnímání  

Způsob hodnocení žáků Slovní hodnocení. 

    

Smyslová výchova 1. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence pracovní 

ŠVP výstupy Učivo 

Rozvíjení zrakového vnímání: Rozvíjení zrakového vnímání:  

Napodobí pohyby, uchopí předmět a účelně s ním manipuluje – skládá, seřazuje, 
zvládá jednoduché sebeobslužné úkony. 

Předměty denní činnosti – úchop a manipulace, procvičování jemné motoriky, 
skládání předmětů (vedle sebe, na sebe, do krabic, apod.), rozvoj sebeobsluhy  

Pozná, rozliší a třídí tvary a barvy předmětů, plošné tvary, zaměří svou pozornost 
na daný objekt. 

Tvary a barvy – rozlišování a třídění předmětů, plošných tvarů (kruh, čtverec, 
trojúhelník), rozlišování dvou barev, koncentrace zrakové pozornosti (pasivní 
sledování).  

Pozná, řadí, skládá a třídí předměty podle velikosti, barevné a tvarové odlišnosti – 
určí stejné, malé, velké. 

Diferenciační cvičení – poznávání barev (třídění, řazení, skládání) Pojmy: stejný X 
jiný, malý X velký.  
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Smyslová výchova 1. ročník  

Pozná a třídí obrázky podle obsahu, vyhledá stejné obrázky, najde výrazný rozdíl 
mezi obrázky. 

Třídění a poznávání obrázků – podle obsahu (zvířata, ovoce, kytky aj.), stejný X jiný, 
najít rozdíly.  

Třídí předměty od nejmenšího k největšímu (nejprve výrazné odlišnosti až po 
méně). 

Třídění předmětů – podle tři komponentů (od výrazné odlišnosti k menším)  

Uvědomuje svou osobu, pozná osoby ze svého okolí a své spolužáky, reaguje na 
ně. 

Sebepozorování a osoby z okolí – rodina, spolužáci, učitelé, sebepozorování v 
zrcadle, poznávání osoby z okolí dle fotografií  

Rozpozná denní dobu podle činnosti, obrázku nebo piktogramu, pozná tmu X 
světlo a přiřadí den X noc. 

Režim dne - denní časové úseky podle činností, obrázků, fotografie, piktogramy 
aj.), rozezná den X noc, světlo X tma nebo piktogramů  

Napodobí předvedené pohyby a jejich směr, zvládá jednoduché vizuomotorické 
hry a úkoly. 

Pohyb a vizuomotorika – vztyk, leh, sed, směrová orientace – nahoru X dolů, 
dopředu X dozadu, vlevo X vpravo. Vizuomotorická hry a cvičení (oko – ruka) – 
puzzle, Lotto, provlékání, vizuomotorické listy aj.  

Rozvíjení sluchového vnímání: Rozvíjení sluchového vnímání:  

Reaguje na své jméno, na oslovení, na zavolání. Reaguje a hledá původ a směr 
zvuku. 

Oslovení a sluchově motorická cvičení – reagování na oslovení, nácvik sluchové 
pozornosti, určování původu a směru zvuku.(zvonek, hudba, buben apod.)  

Pozná podle hlasu osoby ze svého nejbližšího okolí a naváže s nimi kontakt, reaguje 
na oslovení známé osoby, podle svých schopností jej osloví. 

Osoby z nejbližšího okolí – spolužáci, rodina, učitel, didaktické hry- reakce na osoby 
(Kde je? Ukaž? aj.)  

Dokáže napodobit a rozlišit různé zvuky (zvuky denního života, zvuky zvířat, 
dopravních prostředků aj). Napodobí délku zvuku, určí intenzitu zvuku (tichý X 
hlasitý). 

Sluchová diferenciační cvičení - poznávání a rozlišování zvuků (zvířat, denního 
života, dopravních prostředků aj.), nácvik sluchové pozornosti a paměti – 
nápodoba zvuku (zvonek, sluchové pexeso, bzučák aj.), nápodoba délky a intenzity 
zvuku (tichý X hlasitý).  

Pozná a rozliší různé zvuky a hlasy z běžného života podle zvukové nahrávky. Audiozvuky z běžného života (zvířata, dopravní prostředky, příroda – vítr aj.)  

Umí reagovat a dle svých schopností pojmenovat zvuky spojené s denním životem 
a nebát se nepříjemných zvuků. 

Poslech, nápodoba a rozlišování zvuků, praktické rozlišování zvuků v přírodě (hlasy 
zvířat, zpěv ptáků apod.) a v běžném životě  

Rozvíjení hmatového vnímání: Rozvíjení hmatového vnímání:  

Napodobí a zvládá základní sebeobslužné dovednosti a hygienu dle svých 
schopností s pomocí), orientuje se v procesuálním schématu. 

Sebeobslužné dovednosti a hygiena – nácvik jednoduchých úkonů, pochopení 
procesuálních schémat, obrázků apod. k vykonání potřeby  

Pozná hmatem a umí pojmenovat velikost, tvar a povrch předmětů. Rozvíjení hmatové percepce, manipulace s předměty, úchopy předmětů různých 
tvarů, velikosti a z různých materiálů.  

Třídí předměty a přírodniny na základě hmatu – podle velikosti a tvaru. Třídění předmětů – podle tvaru, velikosti, povrchu, třídění přírodnin (kámen, srst, 
vlna, jehličí aj.)  

Pozná známé předměty a přírodniny podle hmatu. Poznávání předmětů denní potřeby a přírodnin hmatem.  
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Smyslová výchova 1. ročník  

Rozliší hmatem základní fyzikální vlastnosti předmětů (tvrdost, teplotu aj) Rozlišování fyzikálních vlastností předmětů a různých povrchů, materiálů (tvrdý X 
měkký, teplý X studený, kulatý X hranatý, suchý X mokrý, tupý X ostrý) hry 
s bublinkami. 

Prostorová a směrová orientace: Prostorová a směrová orientace:  

Orientuje se ve třídě, ve škole a svém nejbližším okolí, zaměří svou pozornost. Orientace ve třídě (okno, dveře, stůl, lavice, relaxační místnost.), ve škole (WC, 
chodba, kuchyňka aj,) v nejbližším okolí školy (vchod, jídelna, hřiště aj.)  

Vnímá, napodobí a rozliší směrovou orientaci ve známém prostoru, na ploše i v 
řadě. 

Směrová orientace – v řadě (seřazování, udržení liniatury aj.  na ploše (v textu, v 
knize), určování směrové orientace na obrázku a v prostoru – vedle.  

Rozliší pravou a levou ruku, určí směr vpravo – vlevo v prostoru i na ploše. Směrová orientace na ploše, v prostoru vpravo – vlevo, pravá a levá ruka  

Napodobí a rozliší směry v prostoru i na ploše (nahoře X dole, vpředu X vzadu, nad 
X pod, na začátku X na konci). 

Směrová orientace v prostoru, na ploše - nahoře X dole, vpředu X vzadu, nad X 
pod, na začátku X na konci. 

Řadí, skládá a umístí předměty na určené místo podle pokynu, umí je určit na 
pracovním listě. 

Úkoly na manipulaci s předměty v prostoru: na- ve- do (na stole, do krabice, ve 
skříni apod.), pracovní listy.  

Rozezná roční období podle základních znaků. Příroda v ročních obdobích – hlavní znaky jaro, léto, podzim, zima. 

Rozvíjení čichového a chuťového vnímání: Rozvíjení čichového a chuťového vnímání:  

Rozliší základní chutě slaná a sladká, pozná všechny základní chutě, určí líbivou a 
nelíbivou chuť. 

Základní chutě – sladká X slaná, hořká, kyselá, rozlišování příjemné a nepříjemné 
chutě (dobrý X nedobrý), rozlišování chuti potravin a nápojů  

Pozná a určí čichem vůně ovoce, kávy a známých potravin. Rozvoj čichové percepce- nácvik dýchání. Poznávání a určování vůní (ovoce, káva, 
koření, bylin, zeleniny).  

Rozlišit vůně a pachy - určí příjemnou a nepříjemnou vůni. Poznávání podle čichu; vůně, specifické zápachy, nelibé pachy.  

Pozná podle chuti a zápachu zkažené potraviny a nebezpečné látky. Zkažené potraviny a nebezpečné látky – výcvik ochranné čichové.  
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5.4 Hudební výchova  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 10. ročník 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný  

    

Název předmětu Hudební výchova 

Oblast Umění a kultura 
Vzdělávací oblast Umění a kultura má značný rehabilitační a relaxační význam pro žáka. Je Provází jej po 
celé vzdělávání a posiluje jejich sebevědomí. Podílí se na rozvoji  estetického vnímání žáků, rozvoji estetické 
cítění a  přispívá ke kultivaci jeho osobnosti žáků. Získané dovednosti mohou značně obohatit jejich život.  
Vzdělávací oblast se realizuje ve vzdělávacích oborech:  
Hudební výchova  
Výtvarná výchova  
 

Charakteristika předmětu Vzdělávací obor  Hudební výchova  vytváří u žáků kladný vztah k hudbě, rozvíjí jejich hudebnost. 
Prostřednictvím hudebních činností rozvíjí jejich sluch a motoriku, napomáhá rozvoji řečových 
dovedností.  Působí na zlepšování nálady žáka a jeho koncentrace pozornosti, překonává jeho únavu a tenzi. 
Globálně plní funkci psychoterapeutickou. Výuka probíhá ve třídách s využitím audiovizuální techniky, 
zejména CD přehrávačů, PC, hudebních nástrojů (Orffovy nástroje), ve Snoezelen prostředí. Součástí výuky 
jsou výchovné koncerty a hudební produkce.   

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci) 

Týdenní hodinová dotace:  
1. - 10. ročník – 1 hodina.  

Integrace předmětů  Hudební výchova 

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 

Kompetence k učení: 
Učitel vede žáky k:   

 rozvoji sluchového vnímání – paměti, pozornosti 
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Název předmětu Hudební výchova 

jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků  

 vnímání hudby jako relaxaci, uvolnění  

Kompetence k řešení problémů: 
Učitel vede žáky k:  

 rozpoznání zvuků hudebních nástrojů  

 rozlišování a napodobování hudebních i nehudebních zvuků 

Kompetence komunikativní: 
Učitel vede žáky k:   

 vyjadřování svých pocitů, prožitků a nálad  

 pochopení hudby jako prostředku komunikace  

 nápodoba rytmizování a melodizování jednoduchých textů dle individuálních schopností 

Kompetence sociální a personální: 
Učitel  vede žáky k: 

 uplatňování základních návyků společenského chování 

 získání sebedůvěry při vystupování v neznámém prostředí 

 vzájemnému naslouchání 

Kompetence pracovní: 
Učitel vede žáky k:  

 zvládání hry na tělo 

 zvládání hry na jednoduchý  hudební  nástroj (Orffovy nástroje) 

Způsob hodnocení žáků Slovní hodnocení. 

    

Hudební výchova 1. ročník – 10 ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence pracovní 

 Kompetence sociální a personální 

ŠVP výstupy Učivo 
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Hudební výchova 1. ročník – 10 ročník  

Zvládá správné dýchání, snažit se o správnou intonaci a melodii. Dechová cvičení, výslovnost, fonační, intonační a melodická cvičení - vyjadřování 
obsahu písní podle výrazu.  

Napodobí a snaží se o vyjádření obsahu textu. Dechová cvičení, výslovnost, fonační, intonační a melodická cvičení - vyjadřování 
obsahu písní podle výrazu. 

Rozumí jednoduchým pojmům, znakům a symbolům a je schopen je užívat, pozná 
a rozlišuje základní piktogramy, fotku, obrázek hudebních nástrojů. 

Poznávání hudebních a rytmických nástrojů ve skutečnosti a v symbolické podobě 
(fotka, obrázek, piktogram).  

Rozlišuje zvuky hudebních nástrojů dle náslechu. Poznávání zvuků rytmických a hudebních nástrojů ve skutečnosti a z nahrávky (s 
účastí a bez účasti zraku). 

Napodobí délku tónů. Určí intenzitu tónů (hlasitý X tichý). Překonává strach ze 
zvuků. Projeví líbivý a nelíbivý tón. 

Poznávání vlastností tónů (délka, intenzita – tichý x hlasitý). 

Napodobí a snaží se zvládnout zpěv jednoduchých písní s doprovodem hudebního 
nástroje. 

Zpěv, doprovod jednoduchých písní -vokalizace nebo zpěv na slabiky (nápodoba 
zvuků zvířat). 

Napodobí a snaží se doprovodit sebe i spolužáky na jednoduché rytmické hudební 
nástroje. 

Úchop, manipulace a volné experimentování s rytmickými a hudebními nástroji -
individuální a skupinová hra na Orffův instrumentář i netradiční nástroje (vlastní 
výroba, muzikoterapeutické aj. 

Napodobí a zvládne jednoduchá rytmická cvičení a pohyb podle rytmického 
doprovodu. 

Vnímání rytmu, melodie, tempa a nálady písní – pohybem, rytmizaci říkadel. 

Hra na tělo (tleskání, pleskání, dupání…). 

Projeví líbivou a nelíbivou píseň. Pohybové hry s říkadly a dětskými popěvky. 

Snaží se rytmicky doprovodit píseň – hra na tělo, hra na Orffovy nástroje. Vyjadřování rytmu hudby pohyby celého těla (event. chůzí, poskoky, jednoduché 
taneční pohyby). 

Soustředí svou sluchovou pozornost na poslech relaxační hudby a jednoduché 
krátké skladby. 

Poslech – říkadla, lidové písně, jednoduché krátké skladby určené dětem, relaxační 
hudba. 

Při poslechu pojmenuje a osvojuje si názvy hudebních nástrojů. Poslech produkované hudby (dětské a lidové písně, krátké instrumentální skladby - 
kytara, flétna, klávesy). 

Snaží se vyjádřit pomocí hudby vlastní pocity a náladu. Umí relaxovat u líbivé 
hudby. 

Propojování hudby s emocemi, muzikoterapie – prvky, vyjádření nálady a pocitů 
hrou na hudební nástroj. 
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5.5 Výtvarná výchova  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 10. ročník 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný  

    

Název předmětu Výtvarná výchova 

Oblast Umění a kultura 
Vzdělávací oblast Umění a kultura má značný rehabilitační a relaxační význam pro žáka. Je Provází jej po 
celé vzdělávání a posiluje jejich sebevědomí. Podílí se na rozvoji estetického vnímání žáků, rozvoji estetické 
cítění a  přispívá ke kultivaci jeho osobnosti žáků. Získané dovednosti mohou značně obohatit jejich život.  
Vzdělávací oblast se realizuje ve vzdělávacích oborech:  
Hudební výchova  
Výtvarná výchova  
 

Charakteristika předmětu Ve vzdělávacím oboru Výtvarná výchova se rozvíjejí nejen tvořivé schopnosti a dovednosti, ale i podporuje. 
Dochází k rozvoji smyslového cítění a vnímání žáka  pomocí výtvarného umění. Napomáhá vyjadřovat jeho 
emoce, rozvíjí jeho spontánní kreativitu a fantazii – osobitý pohled na svět.   
Vhodná je podpora  jeho pozitivních schopností, která podpoří jeho  přirozenou aktivitu a zájem o výtvarnou 
práci. Úlohou učitele je posilovat sebevědomí žáků, podporovat jejich vlastní výtvarné vyjadřování a mezi 
metody a formy práce zařazovat co nejvíce hravé činnosti, spontánnosti a experimentů s technikami a 
materiály. Pro výuku výtvarné výchovy je třeba mít dostatečné množství pomůcek a poučit žáky, jak se s nimi 
zachází. K vytváření hlubšího vztahu k výtvarnému umění využíváme návštěvy výstav obrazů, loutek a 
maňásků, hraček, besedujeme nad knihami a jejich ilustrátory.   
Celková časová dotace v 1. až 10. ročníku základního vzdělávání činí 10 hodin týdně. Výuka probíhá většinou 
v kmenových třídách. Některá témata jsou realizována školními výukovými programy na PC (kreslení a 
malování)    



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Všichni toužíme být úspěšní a s pomocí to zvládneme II. díl  

35 

Název předmětu Výtvarná výchova 

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci) 

Týdenní hodinová dotace:  
1. - 10. ročník – 1 hodina + 1 disponibilní hodina.  

Integrace předmětů  Výtvarná výchova 

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků  

Kompetence k učení: 
Učitel vede žáky k: 

 tvořivému přístupu  

 seznamování se s výtvarnými nástroji, materiály a technikami  

  rozlišování  základních  barev a jejich používání ve výtvarném vyjádření  

 vytváření kladného vztahu  k výtvarným činnostem pozitivní motivací  

 k rozvoji  představivosti a jemné  motoriky 

Kompetence k řešení problémů: 
Učitel vede žáky k: 

 schopnosti nenechat se při řešení problému odradit nezdarem 

 využívání získaných poznání při vlastní tvorbě 

 návštěvě  výstav 

Kompetence komunikativní: 
Učitel vede žáky k: 

 vyjádření svých pocitů, prožitků a nálad  

 komunikaci se spolužáky 

 seberealizaci  

Kompetence sociální a personální: 
Učitel vede žáky k: 

 porovnávání vlastní interpretace s ostatními  

 respektování různorodosti vyjádření  

 budování zásad slušného chování na kulturních akcích  

 respektování pravidel práce v týmu  a ke společnému tvoření  

Kompetence pracovní: 
Učitel vede žáky k: 
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Název předmětu Výtvarná výchova 

 přijímání posouzení výsledků své práce 

 vytváření základních pracovních  návyků pro výtvarnou činnost žáků a zlepšování 
manuálních  dovednosti  

 osvojení  jednoduchých výtvarných technik   

Způsob hodnocení žáků Slovní hodnocení. 

    

Výtvarná výchova 1. ročník – 10. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence pracovní 

ŠVP výstupy Učivo 

Zvládá základní dovednost pro vlastní tvorbu. Podílí se na jednoduchých 
činnostech. Pochopí dané téma- napodobí výtvarné vyjádření, pokusí se o 
vytvoření vlastní tvorby. 

Základní dovednosti pro práci v ploše a prostoru – kresby motivované vyprávěním, 
tematické kompozice,  

Napodobí pohyby. Rozvíjí své představy a fantazii. Pokusí se o spontánní pohyby. Plastická a prostorová tvorba -  spontánní (modelovací hmota, hlína, plastelína 
různého typu)  

Používá na elementární úrovni prostředky a postupy. Umí uchopit a manipulovat s 
výtvarnými nástroji a pomůckami Osvojí si určité výtvarné techniky. 

Kresby a modely přírodnin – kresby různými nástroji (štětec, pastel, pastelka, 
voskovka, tuší, prstové barvy aj.), techniky (otisky přírodních prvků, mramorování, 
tupování aj.).  

Napodobí skutečnost. Učí se pracovat s různým typem materiálů. Kreslení podle skutečnosti - malba na různorodý materiál, použití běžných 
předmětů jako výtvarných materiálů (kolíčky na prádlo, provázky, špejle atd.)  

Vnímá základní vztahy mezi barvami (barevné kontrasty) a tvary. Osvojuje si 
míchání barev, pojmy teplá a studená barva. Spontánně zapojuje své ruce a prsty. 
Vybarvuje dle barevné předlohy. 

Poznávání základních barev a tvarů - hry s barvou, poznávání vlastností barev, hra s 
prstovými barvami: roztírání dlaní, otisk ruky, prstů, hra s temperovou barvou, 
roztírání houbou, štětcem  

Pomocí barev vyjádří své pocity, emoce a představy dle hudby anebo nálady. Muzikomalba – hra s barvou na velkém formátu papíru  

Vyjádření vlastních vjemů, zkušeností, fantazijních představ, pocitů a emocí  

Propojování smyslových, citových a myšlenkových prožitků  



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Všichni toužíme být úspěšní a s pomocí to zvládneme II. díl  

37 

Výtvarná výchova 1. ročník – 10. ročník  

Vyjádří vlastní vjemy, představy a pocity vybranými prostředky – snaží se o 
umístění objektů. 

Manipulace s objekty - uplatnění vlastního těla (otisk dlaní, prstů)  

Vyjádří pomocí barev pohyb, prožitky z poslechu hudby. Využívá prsty a ruce k 
tvorbě. Vytváří díla propojené s příběhem, pohádkou. 

Spojení výtvarné tvorby s hudbou, pohybem a dramatickým projevem   

Seznámí se s různými materiály, které se dají využít ve výtvarné tvorbě. Využití různorodých tradičních i netradičních materiálů a jejich kombinací  

Pracuje s netradičními technikami (zapouštění, sypání, tupování aj.)Uplatňuje 
vlastní fantazii a představivost při výtvarných činnostech. 

Netradiční výtvarné techniky - zapouštění barvy do různých podkladů (klovatina, 
škrob, krupice atd.)  

    

     

5.6 Pohybová výchova  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 10. ročník 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný  

    

Název předmětu Pohybová výchova 

Oblast Člověk a zdraví 
Vzdělávací oblast Člověk a zdraví je realizována v povinných vyučovacích předmětech Pohybová výchova a 
Zdravotní tělesná výchova. Prolíná se do jiných vzdělávacích oblastí, které jej doplňují a rozšiřují.  Žáci si 
osvojují poznatky pro využití v každodenním životě. Předmětem je rovnoměrný rozvoj fyzických i 
psychických schopností a pohybových dovedností žáků. Čímž je podporována jejich sociální adaptace. 
Pohybovými aktivitami přispíváme ke zmírnění důsledků vyplývajících ze zdravotních potíží.  

 
Obsah vzdělávací oblasti se realizuje ve třech vzdělávacích oborech: 

 Pohybová výchova  
 Zdravotní tělesná výchova  
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Název předmětu Pohybová výchova 

 

 

Charakteristika předmětu Pohybová výchova   se zaměřuje na zvládnutí základních pohybových dovedností, které přispívají ke 
zmírnění důsledků zdravotního postižení žáků. Podílejí se na rozvoji řeči, uvolnění tenze a překonání únavy, 
rozvoji řeči, pomáhá k odreagování napětí, překonávání únavy, zlepšování nálady a podílí se na koncentraci 
pozornosti. Pohybová činnost tvoří základ rozvoje psychických procesů. Pro pohybové vzdělávání žáků je 
důležité nejen rozvíjení pohybových dovedností, spontánních i cíleně zaměřených pohybových aktivit, ale 
zároveň i korekce zdravotních oslabení.    

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci) 

Týdenní hodinová dotace: 
1. - 10 ročník 2 hodiny. 

Integrace předmětů  Pohybová výchova 

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků  

Kompetence k učení: 
Učitel vede žáky k: 

 zvyšování koncentraci pozornosti  

 rozvoji motorických a poznávacích schopností  

 navození  fyzické i psychické uvolnění  

Kompetence k řešení problémů: 
Učitel vede žáky k: 

 pečování o zdraví ve snaze o jeho zlepšení a posílení  

 k poznávání vlastních fyzických a zdravotních předpokladů pohybových možností a omezení 

Kompetence komunikativní: 
Učitel vede žáky k: 

 vyjádření svých pocitů, prožitků a nálad vhodným způsobem 

 porozumění sdělení a reakci na pohyb podle svých možností 

Kompetence sociální a personální: 
Učitel vede žáky k: 

 preventivní činnosti vedoucí k podpoře zdraví 

 navazování a udržování vztahů s vrstevníky 
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Název předmětu Pohybová výchova 

 ochraně zdraví a k dodržování zdravého způsobu života 

Kompetence pracovní: 
Učitel vede žáky k: 

 rozvoji hybnosti  

 využití pohybových možností a dovedností 

 stimulaci svalových skupin 

 odstranění mimovolných pohybů 

Způsob hodnocení žáků Slovní hodnocení. 

    

Pohybová výchova 1. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence pracovní 

ŠVP výstupy Učivo 

Získává kladný vztah k motorickému cvičení a pohybovým aktivitám. Pohybové hry a cvičení – motivační a napodobivé hry (zrcadlení, Kuba řekl), (dle 
tematických okruhů – domácí zvířata, škola, rodina, roční období apod.)  

Napodobí jednoduché pohyby. Zvládá podle pokynu přípravu na pohybovou 
aktivitu. 

Pohybové hry a cvičení – motivační a napodobivé hry (zrcadlení, Kuba řekl), (dle 
tematických okruhů – domácí zvířata, škola, rodina, roční období apod.)  

Používá náčiní, osvojuje si manipulaci s ním. Pohybová cvičení s využitím tradičního i netradičního náčiní,(padák, softball, 
stuha)  

Zapojuje se do průpravných her. Průpravné hry – (florbal, kopaná - hra 2na2, bez brankáře apod.)  

Učí se kooperace a tolerance pro fair play. Průpravné hry – (florbal, kopaná - hra 2na2, bez brankáře apod.)  

Reaguje podle pokynu přípravu na pohybovou činnost a povely k dané pohybové 
činnosti. 

Průpravné hry – (florbal, kopaná - hra 2na2, bez brankáře apod.)  

Osvojuje si manuální dovednosti s míčem. Základní manipulace s míčem a drobným náčiním – hod do koše, přehazování, 
chytání, - (kopaná, florbal, soft tenis)  
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Pohybová výchova 1. ročník  

Napodobí a snaží se provést, provede daný pohyb, úkon. Základní manipulace s míčem a drobným náčiním – hod do koše, přehazování, 
chytání, - (kopaná, florbal, soft tenis)  

Zapojí se do kolektivních her. Základní manipulace s míčem a drobným náčiním – hod do koše, přehazování, 
chytání, - (kopaná, florbal, soft tenis)  

Osvojuje si základní pohybové činnosti, dovednosti a prostorovou orientaci podle 
individuálních předpokladů. 

Rytmická cvičení – pochod, hra na tělo, imitace jednoduchých pohybových prvků 
dle hudby  

Rozvíjí si koncentraci pozornosti, sluchové vnímání, motoriku a koordinaci pohybů 
a poloh. 

Relaxační cvičení; - imitace prvků jógových cvičení pro děti, relaxace podle hudby, 
dle mluveného slova  

Relaxuje podle hudby, mluveného slova. Relaxační cvičení; - imitace prvků jógových cvičení pro děti, relaxace podle hudby, 
dle mluveného slova  

Osvojuje si techniku plavání a hry ve vodě dle individuálních možností. Plavání – adaptace na vodní prostředí, hry ve vodě; plavání za pomoci různých 
pomůcek; základní plavecké dovednosti  

Osvojuje si správný pohyb v terénu. Turistika a pobyt v přírodě – vycházky, pohyb v terénu - nebezpečí  

Seznamuje s možnostmi nebezpečí při pohybu v terénu. Turistika a pobyt v přírodě – vycházky, pohyb v terénu - nebezpečí  

Osvojuje si pohybové hry v přírodě. Turistika a pobyt v přírodě – vycházky, pohyb v terénu - nebezpečí  

    

5.7 Zdravotní tělesná výchova  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 10. ročník 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný  

    

Název předmětu Zdravotní tělesná výchova 

Oblast Člověk a zdraví 
Vzdělávací oblast Člověk a zdraví je realizována v povinných vyučovacích předmětech Pohybová výchova   a 
Zdravotní tělesná výchova. Prolíná se do jiných vzdělávacích oblastí, které jej doplňují a rozšiřují.  Žáci si 
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Název předmětu Zdravotní tělesná výchova 

osvojují poznatky pro využití v každodenním životě. Předmětem je rovnoměrný rozvoj fyzických i 
psychických schopností a pohybových dovedností žáků. Čímž je podporována jejich sociální adaptace. 
Pohybovými aktivitami přispíváme ke zmírnění důsledků vyplývajících ze zdravotních potíží.  
Obsah vzdělávací oblasti se realizuje ve třech vzdělávacích oborech: 

 Pohybová výchova  
 Zdravotní tělesná výchova  

 

 

Charakteristika předmětu Zdravotní tělesná výchova  je forma povinné tělesné výchovy, která je určená žákům  s trvale nebo 
přechodně změněným zdravotním stavem (III. zdravotní skupina). Do této skupiny jsou zařazeni žáci na 
základě doporučení lékaře. Tito žáci si osvojují  a vykonávají takové pohybové dovednosti a činností, které 
nejsou kontraindikací zvýšené tělesné námahy  jejich zdravotního oslabení žáků. Tyto cviky, pohyby  a 
činnosti vycházejí ze základních charakteristik zdravotního oslabení žáků. Obsah je vždy upravován vzhledem 
k míře a druhu zdravotního oslabení.   
 Výuka probíhá ve třídě, tělocvičně, na plaveckém výcviku a  v přírodě. Pro žáky plní 
psychoterapeutickou  funkci. Napomáhá odstraňování stresu, uvolnění tenze, překonávat únavu a zlepšovat 
náladu. Vzhledem k hloubce postižení u žáků je jejím cílem rozvoj motorických a rozumových  schopností. 
Naplnění obsahu   Zdravotní tělesné výchovy  musí odpovídat fyzickým i psychickým možnostem, 
specifikám postižení  a zdravotního stavu jednotlivých žáků.     
Cílem je zmírnění nebo odstranění zdravotního oslabení a celkové zlepšení zdravotního stavu.  
Vyučovací předmět  Zdravotní tělesná   výchova se realizuje na 1. a 2. Stupni školy.  

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci) 

Týdenní hodinová dotace je:  
1. – 10. ročník -  4 hodiny.  

Integrace předmětů  Zdravotní tělesná výchova 

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků  

Kompetence k učení: 
Učitel vede žáky k: 

 zvyšování koncentraci pozornosti  

 rozvoji motorických a poznávacích schopností  

 navození  fyzické i psychické uvolnění  



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Všichni toužíme být úspěšní a s pomocí to zvládneme II. díl  

42 

Název předmětu Zdravotní tělesná výchova 

Kompetence k řešení problémů: 
Učitel vede žáky k: 

 pečování o zdraví ve snaze o jeho zlepšení a posílení  

 k poznávání vlastních fyzických a zdravotních předpokladů pohybových možností a omezení  

Kompetence komunikativní: 
Učitel vede žáky k: 

 vyjádření svých pocitů, prožitků a nálad vhodným způsobem 

 porozumění sdělení a reakci na pohyb podle svých možností 

Kompetence sociální a personální: 
Učitel vede žáky k: 

 preventivní činnosti vedoucí k podpoře zdraví 

 navazování a udržování vztahů s vrstevníky 

 ochraně zdraví a k dodržování zdravého způsobu života 

Kompetence pracovní: 
Učitel vede žáky k: 

 rozvoji hybnosti  

 využití pohybových možností a dovedností 

 stimulaci svalových skupin 

 odstranění mimovolných pohybů 

Způsob hodnocení žáků Slovní hodnocení. 

    

Zdravotní tělesná výchova 1. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence pracovní 

ŠVP výstupy Učivo 
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Zdravotní tělesná výchova 1. ročník  

Uplatňuje správné způsoby držení těla v různých polohách. Zásady správného držení těla; rozvíjení jemné i hrubé motoriky; koordinace 
pohybů-nacvičování a upevňování správného držení těla - procvičování sezení na 
židli a podle možností samostatného stoje  

Osvojuje si techniky správného dýchání. Dechová cvičení - zařazování dechových cvičení  

Osvojuje si pohyb jako součást každodenního života. Navozování pohybového režimu a pohybových činností s přihlédnutím ke specifice 
postižení – pohybové hry  

Zaujímá správné základní cvičební polohy. Vést k vnímání pasivních i aktivních změn poloh a k vnímání pocitů při cvičení  

Sdělí pocity při cvičení (příjemnost, bolest). Vést k vnímání pasivních i aktivních změn poloh a k vnímání pocitů při cvičení  

Osvojuje si pohyb v prostoru Stimulace pohybu v prostoru  

Využívá kompenzační a vertikalizační pomůcky. Nácvik vertikalizace, případně s využitím kompenzačních pomůcek (houpačka, 
gymnastický balón aj.)  

Napodobí jednoduchý pohyb. Trénování koordinace pohybů (balanční podložky)  

Zvládá jednoduchá speciální cvičení. Pobízení k držení hlavy, zvedání hlavy s výdrží a k otáčení hlavy  

Procvičuje oblast jemné a hrubé motoriky. Rozvíjení jemné i hrubé motoriky  

Reaguje na změny polohy. Polohování s oporou a ležení a otáčení se na podložce  

Zvládá základní techniku speciálních cvičení podle pokynů. Uvolňovací cvičení - relaxační cvičení -zařazování uvolňovacích relaxačních cvičení  

Relaxuje podle hudby. Uvolňovací cvičení - relaxační cvičení -zařazování uvolňovacích relaxačních cvičení  

Spolupracuje s pedagogem a asistenci. Pobízení k chůzi za ruku, k chůzi kolem nábytku s jeho oporou, nácvik několika 
samostatných kroků  

Osvojuje si jednoduché hry v přírodě. Pohybové hry ve volné přírodě  

Osvojuje si jednoduché techniky her ve vodě a plavání. Plavání – příroda - podněcovat ke hrám ve vodě, k cvičením ve vodě  

Pohybové hry s pomůckami ve vodě  
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5.8 Pracovní výchova  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 10. ročník 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 

Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný  

    

Název předmětu Pracovní výchova 

Oblast Člověk a svět práce 
Člověk a svět práce je jednou z podstatných vzdělávacích oblastí také v základním vzdělávání žáků s 
nejtěžším mentálním postižením.  Je zaměřena na systematický rozvoj motorických schopností a dovedností, 
sebeobsluhy i hygienických návyků.  Součástí je i podpora rozvoje komunikace při verbalizaci prováděných 
činností. Zahrnuje veškeré pracovní činnosti, které vedou k osvojování základních pracovních dovedností a 
návyků. Vzdělávací obsah se prolíná všemi vzdělávacími předměty.  

 
 

Charakteristika předmětu Vzdělávací předmět  Pracovní výchova  je jednou ze stěžejních vzdělávacích oblastí ve vzdělávání žáků s 
mentálním postižením. V rámci praktických cvičení se žáci seznamují s konkrétními jednoduchými 
pracovními činnostmi. Ve všech tematických okruzích jsou žáci soustavně vedeni k dodržování zásad 
bezpečnosti a hygieny při práci. Cíleně se zaměřuje a systematicky ovlivňuje rozvíjení motorických 
schopností, manuálních dovedností a návyků žáků a tím přispívá k jejich co nejsamostatnějšímu zapojení do 
každodenního života. Vzdělávací oblast je vyučována v jednotlivých třídách, ve školní dílně, na školním 
pozemku, ve školní cvičné kuchyňce a v terénu (kreativní dílničky, keramické dílny apod.)  
Výuka je realizována formou individuální, frontální či skupinové práce.  
Vzdělávací obsah  Pracovní výchovy  je rozdělen do tematických okruhů:   

 sebeobsluha  

 práce s drobným materiálem  

 práce montážní a demontážní  

 pěstitelské práce  
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Název předmětu Pracovní výchova 

 práce v domácnosti  

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci) 

Týdenní hodinová dotace je:  
1. – 10. ročník -  2 hodiny + 1 disponibilní hodina.  

Integrace předmětů  Pracovní výchova 

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků  

Kompetence k učení: 
Učitel vede žáky k: 

 osvojení základní pracovních návyků  a dovedností z různých pracovních oblastí  

 porozumění jednoduchým pracovním postupům  

 poznávání pracovních činností, které napomáhají k vytváření možných zálib  

Kompetence k řešení problémů: 
Učitel vede žáky k: 

 osvojení manuálních dovedností při používání drobného nářadí a pomůcek   

 prezentaci svých výrobků  

Kompetence komunikativní: 
Učitel vede žáky k: 

 porozumění zadání a postupů při práci 

 vnímání radostných pocitů z vykonané činnosti 

Kompetence sociální a personální: 
Učitel vede žáky k 

 komunikaci se spolužáky, vzájemné pomoci, práci ve skupině nebo dvojicích  

  ke společné snaze o dosažení kvalitního výsledku 

 rozvoji hygienických a sebeobslužných návyků 

Kompetence pracovní: 
Učitel vede žáky k: 

 dodržování pravidel bezpečnosti a hygieny při práci, k používání ochranných pomůcek  

 používání vhodných nástrojů, materiálů, pomůcek a pečování o ně 

 provádění práce v co nejlepší kvalitě  

 přijímání posouzení výsledků své práce 
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Název předmětu Pracovní výchova 

Způsob hodnocení žáků Slovní hodnocení. 

    

Pracovní výchova 1. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence pracovní 

ŠVP výstupy Učivo 

Sebeobsluha (sebeobslužné činnosti): Sebeobsluha (sebeobslužné činnosti):  

Zvládne základní hygienické návyky a sebeobslužné činnosti (oblékání, obouvání) 
podle procesuálního schématu, pokynů učitele, samostatně dle svých schopností. 

Osobní hygiena, spolupráce při hygieně – mytí rukou, používání mýdla, ručníku, 
funkce a používání hygienických pomůcek  

Svlékání a oblékání oděvu, oblékání jednotlivých částí oděvu, skládání a ukládání - 
obouvání, zouvání a šněrování bot, rozepínání a zapínání zipu  

Dodržuje klid při jídle – správně ukousne a žvýká potravu, zvládne se dle svých 
možností napít anebo si řekne o nápoj. 

Stravování - nácvik správného žvýkání a kousání potravy, pití slámkou, pití z 
hrnečku, vnímání přijímání potravy  

Dá najevo libé a nelibé jídlo. Stravování - nácvik správného žvýkání a kousání potravy, pití slámkou, pití z 
hrnečku, vnímání přijímání potravy  

Dodržuje zásady správného stolování, nachystá si potřebné nádobí. Stolování - nácvik správného sezení u jídla a samostatného stolování, spolupráce 
při přípravě svačiny a prostírání stolu.  

Podílí se na přípravě jídla. Stolování - nácvik správného sezení u jídla a samostatného stolování, spolupráce 
při přípravě svačiny a prostírání stolu.  

Pojmenuje skladbu příboru, umí jej používat. Stolování - nácvik správného sezení u jídla a samostatného stolování, spolupráce 
při přípravě svačiny a prostírání stolu.  

Zná účel ubrousku. Používání příboru a ubrousků  

Zapojí se do úklidu svého prostoru, společného prostoru dle svých možností. Úklid stolu po jídle, úklid prostoru cvičné kuchyňky, ve třídě - zametání  

Udržuje pořádek svého místa. Úklid stolu po jídle, úklid prostoru cvičné kuchyňky, ve třídě - zametání  

Práce s drobným materiálem: Práce s drobným materiálem:  

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

Vlastnosti materiálu a jeho užití (přírodniny, modelovací hmota, papír a karton, 
textil, drát, fólie aj.); jednoduché pracovní postupy a techniky  
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Pracovní výchova 1. ročník  

Zapojí se do jednoduchých činností. Vlastnosti materiálu a jeho užití (přírodniny, modelovací hmota, papír a karton, 
textil, drát, fólie aj.); jednoduché pracovní postupy a techniky  

Napodobí jednoduché pracovní postupy a techniky. Vlastnosti materiálu a jeho užití (přírodniny, modelovací hmota, papír a karton, 
textil, drát, fólie aj.); jednoduché pracovní postupy a techniky  

Pod vedením učitele získává základní manuální dovednosti při práci s 
jednoduchými materiály a předměty. 

Práce s kostkami – řazení, ukládání do krabic, dům, most, komín  

Zpracování modelovací hmoty oběma rukama - mačkání, trhání, tvarování, válení, 
vykrajování  

Práce s papírem - mačkání, trhání, skládání, lepení, navlékání na špejli, rolování  

Vytvoří anebo se zapojí do tvorby z tradičních i netradičních materiálů. Práce s textilními materiály – navíjení vlny a provázku na cívku, do klubka, 
překládání a stříhání látky, koláž, šití jehlou s tupým hrotem  

Práce s přírodními materiály – sbírání, třídění a ukládání přírodnin, navlékání, 
lisování, obtiskování - užití některých jednoduchých technik zpracování vybraných 
materiálů  

Osvojuje si poznatky o tradicích a lidových zvycích v kraji. Příklady řemesel, tradic a lidových zvyků (Vánoce, Velikonoce, drátování, práce s 
hlínou apod.)  

Zvládne jednoduché manuální dovednosti s pracovními pomůckami. Pracovní pomůcky - jejich funkce a používání  

Pozná, k čemu slouží. Pracovní pomůcky - jejich funkce a používání  

Pracuje podle jednoduchého návodu – procesuální schéma, obrázky, video, 
názorná ukázka, slovní. 

Nácvik práce podle jednoduchého slovního návodu  

Snaží se udržovat pracovní místo a osobní věci v čistotě. Udržování pořádku v osobních věcech a v pomůckách  

Úklid místa po pracovní činnosti  

Práce montážní a demontážní: Práce montážní a demontážní:  

Zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci s jednoduchými stavebnicemi a 
konstruktivními hrami. 

Konstruktivní hry (skládačky, puzzle, kostky)  

Napodobí různé předvedené pohyby a činnosti. Práce se stavebnici - plošnou, prostorovou, konstrukční  

Reaguje a plní jednoduchou instrukci, pokyn. Manipulace s jednoduchými předměty – montáž, demontáž (šroubek a matice)  

Pěstitelské práce: Pěstitelské práce:  

Orientuje se v proměnách přírody v jednotlivých ročních obdobích. Pozorování změn v přírodě v jednotlivých ročních obdobích -základní podmínky pro 
pěstování rostlin  

Osvojuje si základní podmínky pro pěstování rostlin. Pozorování změn v přírodě v jednotlivých ročních obdobích -základní podmínky pro 
pěstování rostlin  
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Pracovní výchova 1. ročník  

Reaguje na pokyny učitele. Sbírání přírodnin, jejich ukládání, třídění a jejich využití pro další činnost podle 
zručnosti žáků a dostupnosti zdrojů  

Napodobí jednoduchou činnost. Sbírání přírodnin, jejich ukládání, třídění a jejich využití pro další činnost podle 
zručnosti žáků a dostupnosti zdrojů  

Třídí dle kritérií. Sbírání přírodnin, jejich ukládání, třídění a jejich využití pro další činnost podle 
zručnosti žáků a dostupnosti zdrojů  

Zapojí se do pěstování bylinek a nenáročných rostlin. Pěstování nenáročných rostlin na zahradě  

Ošetřuje a umí pečovat o nenáročné pokojové i užitkové rostliny, pravidelně 
zalévá). 

Bylinky - pěstování, ošetřování a péče o nenáročné pokojové rostliny ve třídě i na 
chodbě  

Používá podle druhu pěstitelských činností správné pomůcky a náčiní. Seznámení s pomůckami a náčiním pro práci na zahradě a při ošetřování 
pokojových rostlin  

Osvojuje si manuální dovednosti s pomůckami a náčiním v praxi. Použití některých pomůcek a náčiní v praxi  

Zapojí se do úklidu a údržby pomůcek a nářadí. Údržba a úklid pomůcek a náčiní pro práci na zahradě  

Dodržuje pokyny učitele pro hygienu a bezpečnost práce při práci na zahradě. Dodržování zásad bezpečnosti při práci  

Práce v domácnosti: Práce v domácnosti:  

Napodobí a provede drobné domácí práce – základní úklid, mytí nádobí, mytí 
podlahy. 

Drobné domácí práce – provádění základního úklidu, mytí podlahy, mytí nádobí, 
vysávání, praní drobného prádla, žehlení  

Reaguje na pokyn učitele. Drobné domácí práce – provádění základního úklidu, mytí podlahy, mytí nádobí, 
vysávání, praní drobného prádla, žehlení  

Požívá jednoduché pracovní techniky. Drobné domácí práce – provádění základního úklidu, mytí podlahy, mytí nádobí, 
vysávání, praní drobného prádla, žehlení  

Dle pokynů prostře stůl pro běžné stolování. Stolování - prostírání stolu, úklid stolu, chování při stolování  

Respektuje základní pravidla slušného chování při jídle. Stolování - prostírání stolu, úklid stolu, chování při stolování  

Zapojuje se do procesu nakupování. Nákup a skladování základních potravin podle data spotřeby a ukládání  

Zvládne nákup potravin. Nákup a skladování základních potravin podle data spotřeby a ukládání  

Roztřídí je dle účelu a spotřeby na příslušné místo. Nákup a skladování základních potravin podle data spotřeby a ukládání  

Zapojuje se do přípravy jednoduchého pokrmu. Příprava pokrmů- studených a teplých nápojů, příprava jednoduchých pokrmů  

Umí připravit jednoduchý pokrm dle návodu – procesuálního schémat, slovního 
vedení, s pomocí. 

Příprava pokrmů- studených a teplých nápojů, příprava jednoduchých pokrmů  

Respektuje a reaguje na pokyny učitele, dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti při 
práci v domácnosti. 

Zásady hygieny a bezpečnosti při práci v domácnosti – seznámení s nebezpečím 
elektrospotřebičů  
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Pracovní výchova 1. ročník  

Seznámí se s nebezpečím elektrospotřebičů. Zásady hygieny a bezpečnosti při práci v domácnosti – seznámení s nebezpečím 
elektrospotřebičů  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Všichni toužíme být úspěšní a s pomocí to zvládneme II. díl  

50 

6 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků  

6.1 Způsoby hodnocení  

Hodnocení žáků  s těžkým mentálním postižením a souběžnými více vadami provádí pedagog 

slovně, tak aby přitom kladl důraz na pozitivní motivaci žáka  k další práci a vyzvedl jeho dovednosti. 

Pro průběžný záznam hodnocení používáme žákovské knížky.  

Celkové hodnocení se provádí 2x ročně, vždy v pololetí. Pololetní hodnocení žáků probíhá slovním 

vyjádřením, kde je popsán úspěch v jednotlivých dovednostech a osvojených schopnostech  žáka. 

Hodnocení je stylizováno formou slovní zprávy, prezentované na formulářích -  Vysvědčení pro 

základní školu speciální.  

Ukončením vzdělávacího programu získá žák stupeň základů vzdělání. Dokladem o dosažení základů 

vzdělání je vysvědčení o ukončení devátého, popřípadě desátého ročníku.  

   

 


