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1 Identifikační údaje o škole 

1.1 Název programu:   „S námi zvládnete více“ 

vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a Rámcového 

vzdělávacího programu pro obor vzdělávání základní škola speciální II díl vše v  platném znění 

1.2 Předkladatel:  

Název školy:  Mateřská škola a Základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace 

Adresa školy:  Kosmonautů 1641 

  511 01 Turnov 

Ředitel:  Rakoušová Dagmar 

tel.  481 322 602, 481 322 611, 484 801 389 

email:  slunicko.turnov@centrum.cz 

 www.slunickoturnov.cz 

Jedná se o sloučené zařízení, jehož jednotlivé součásti jsou:    

 IZO  kapacita: obor vzdělávání:  počet pracovníků: 

Základní škola  117 700 576   18 žáků 79-01-B/01 ZŠS   3,8PP/0,4NP 

Přípravný stupeň ZŠS   117 700 592     6 žáků     0,8PP/0,01NP 

Mateřská škola         108 036 600 124 dětí               12,7PP/3,4NP 

Školní jídelna              102 878 706 180 stravovaných         3,1 NP 

Školní výdejna               181 042 398          38 stravovaných         0,4 NP 

 

Red IZO 600 099 474 

IČ 711 738 54 

 

Zřizovatel:   Město TURNOV 

 Antonína Dvořáka 335, 511 12 Turnov 

 

Zpracovatel: Mgr. Dagmar Rakoušová, Mgr. Prokešová Jana 

 Na přípravě ŠVP se podílel kolektiv MŠ a ZŠ Sluníčko, Kosmonautů 1641 

 

ŠVP projednán na pedagogické radě dne 25.8.2009, verze č.4 dne 29.5.2017 (změny RVP PV) 

ŠVP byl projednán Školskou radou dne: 17.9.2009 

Podpis ředitele:  razítko: 

 

 

 

mailto:slunicko.turnov@centrum.cz
http://www.slunickoturnov.cz/
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2 Obecná charakteristika školy 
Mateřská škola a Základní škola Sluníčko je od 1. 7. 2013 nástupnickou organizací Základní školy 

speciální a mateřské školy speciální, Turnov, Kosmonautů 1641 a Mateřské školy Turnov, 

Kosmonautů 1640.  

Slučuje v sobě původně klasickou 4třídní mateřskou školu a mateřskou školu speciální                       

a Základní školu speciální zřízenou dle § 16 školského zákona. Díky sloučení došlo k vzájemné 

prostupnosti. Čtyři třídy mateřské školy s kapacitou 104 dětí působí na adrese 1640 a jsou do nich 

zařazovány děti zdravé stejného věku a s lehčím typem postižení (třídy věkově homogenní). Do 

jedné třídy jsou integrovány maximálně 3 děti s lehčím typem postižení. Tři speciální třídy 

mateřské školy s kapacitou 20 dětí najdete na adrese 1641. První třída je určena pro 8 - 12 dětí se 

středním typem postižení a druhá a třetí třída je určena 4 - 6 dětem s těžkým stupněm postižení 

(třídy věkově smíšené – heterogenní). V každé třídě mateřské školy působí dva pedagogičtí 

pracovníci. 

Základní škola s celkovou kapacitou 18 žáků je určena pro těžce a hluboce mentálně postižené                         

s  kombinovanými vadami. Žáci absolvují 10 let povinné školní docházky a po jejím absolvování 

získají základy vzdělání. Při základní škole je zřízena třída Přípravného stupně ZŠS pro maximálně 

6 dětí se středně těžkým až hlubokým mentálním postižením ve věku 5 -7 let. Tyto děti jsou 

integrovány ve třídách dle typu a závažnosti jejich postižení. Dětem s velmi těžkým zdravotním 

postižením jsou poskytovány sociální služby osobní asistence na základě smlouvy a registrace 

sociální služby. V těchto třech kmenových třídách na každé 2 postižené žáky působí vždy jeden 

pedagogický či sociální pracovník. 

Celé zařízení využívá ke vzdělávání 10 plně vybavených kmenových tříd, místnost na metodu 

Snoezelen, Muzikoterapii, Tělocvičnu a Infrasaunu. 

4 třídy jsou věkově homogenní a 6 tříd je heterogenních a dochází v nich k prolínání jednotlivých 

stupňů školy. V případě vhodných podmínek se snažíme o inkluzi. 

Vše se odvíjí od diagnóz zapsaných dětí a žáků, a je závislé na možnostech komplexního přístupu. 

Budova na adrese 1641 má bezbariérový přístup /plošina/. Budova na adrese 1640 je bezbariérová 

v přízemní části. Zahrada školy je upravena pro pohyb handicapovaných dětí a žáků. V okolí se 

nachází sídliště, vlakové a autobusové nádraží, hřiště pro veřejnost a v blízkosti les, který je 

nedostupný imobilním dětem a žákům.  

Zařazení dětí do speciálních tříd mateřské školy probíhá na základě žádosti zákonných zástupců                 

a doporučení obvodního nebo odborného lékaře a Pedagogicko psychologické poradny (PPP) nebo 

Speciálně pedagogického centra (SPC). 

Děti s těžším stupněm postižení se stávají na základě doporučení Speciálně pedagogických center                   

a žádosti zákonných zástupců žáky Přípravného stupně. Po jeho absolvování jsou dále integrovány 

do spádových základních škol, v případě těžkého a hlubokého mentálního postižení mají možnost 

pokračovat v povinné školní docházce v naší Základní škole Sluníčko. 
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Děti a žáci s různým stupněm postižení jsou vzděláváni podle individuálních vzdělávacích plánů, je 

jim poskytována speciálně pedagogická péče a jsou rehabilitováni Dětským centrem. V jejich IVP 

je specifikována míra podpůrných opatření a různé typy terapií, které poskytují dětem a žákům 

zaměstnanci školy a Dětského centra. Dětské centrum „SLUNÍČKO“, je nestátní zdravotnické 

zařízení zřizované městem Turnov.  

Pořádáme dny otevřených dveří, dětský den, karneval… 

Úzce spolupracujeme s rodiči – besídky, přednášky, konzultace. 

Účastníme se různých výtvarných soutěží.   

Navštěvujeme divadelní představení. 

Spolupracujeme s turnovskými základními školami, pedagogicko-psychologickou poradnou                           

a speciálně-pedagogickými centry pro různé vady, Knihovnou Českého Ráje, Technickou 

univerzitou v Liberci (Eko programy).  

Záměr: 

Maximální možná inkluze ve spolupráci rodiny, školy, Dětského centra a odborných pracovišť. 
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3 Podmínky vzdělávání 
 

Podmínky vzdělávání jsou zpracovány na základě předchozích období – SWOT analýza, dotazníky 

pro zákonné zástupce, hodnotící pohovory, kontrolní činnost, výsledky evaluace. 

3.1 Věcné a materiální podmínky 

Prostředí školy je přizpůsobeno dětem intaktním i dětem a žákům se speciálními vzdělávacími 

potřebami. Prostředí, ve kterém žijeme, určitě ovlivňuje náš zdravotní i psychický stav, naše jednání 

a chování. Škola je pro dítě po rodině nejdůležitějším prostředím. Zde se setkává s dalšími dětmi, 

rozvíjí komunikace, pohybové schopnosti, estetické cítění, kreativitu, empatii, sebevědomí, 

samostatnost. 

Spoluprací dvou zařízení (školy a Dětského centra) je dětem umožněn všestranný rozvoj v rámci 

jejich handicapů.  

Zařízení je poskytovatelem sociálních služeb. Osobní asistenti poskytují individuální péči dětem                  

a žákům s těžším stupněm postižení, kteří by jinak nezvládli samostatnou docházku do školského 

zařízení. Způsob a míra podpory je blíže specifikována ve Smlouvě o poskytnutí služby                            

a v Individuálním plánu osobní asistence. Sociální služba Denní stacionář je resilienční služba na 

prodloužení doby docházky do zařízení nad vyučovací povinnost. Dětem a žákům jsou zde 

poskytovány volnočasové aktivity. 

Prostory školy jsou vyhovující, odpovídají počtu dětí, jsou zdravotně nezávadné a bezpečné. 

Vybaveny jsou vhodným nábytkem, tělocvičným nářadím i nábytkem vhodným pro odpočinek dětí. 

Vybavení hračkami, pomůckami, náčiním, materiály a doplňky odpovídá počtu dětí i jejich věku 

(od 2 do 26 let), požadavkům bezpečnosti, hygieny i antropometrickým požadavkům. Toto 

vybavení je nutné průběžně obnovovat a doplňovat. Hračky a ostatní materiály jsou umístěny tak, 

aby je děti dobře viděly, aby je mohly samy brát a vyznaly se v jejich uložení. Dbáme na estetický 

vzhled prostředí a interiéru budovy, na kterém se podílejí děti svými výtvory. Dbáme, aby dětské 

práce byly přístupné a mohli je shlédnout i rodiče. 

Všechny třídy jsou vybaveny nábytkem přizpůsobeným individuálním požadavkům vřazených dětí 

či žáků. Učitelkám jsou k dispozici odborné knihy a rozmanité pomůcky didaktického, 

mechanického i kompenzačního rázu. Pomůcky pro speciální péči jsou dle možností průběžně 

pořizovány vzhledem k potřebám dětí. Učitelky mají tvůrčí schopnosti, kterými kompenzují 

nedostatek pomůcek na trhu. Velmi nám ve výchovně vzdělávací práci pomáhá barevná kopírka                 

a laminovací přístroj. 

Ve všech třídách jsou radiomagnetofony. Škola vlastní videokameru a fotoaparáty, toto vybavení 

slouží k efektivnější dokumentaci pokroků dětí. Učitelky mateřské školy používají stolní počítače, 

učitelky základní školy mají k dispozici notebooky. Všechny PC jsou připojeny k internetu. 

Všechny učitelky tak mohou připravovat vzdělávací materiály přímo pro jednotlivé děti a žáky.  
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Základní škola speciální má v užívání PC se speciální klávesnicí a adaptovanou myší pro tělesně 

postižené. Mateřská škola využívá PC v předškolní přípravě. Některé počítače mají dotykové 

obrazovky pro usnadnění ovládání dětmi s handicapem. Děti s narušenou komunikační schopností 

využívají tablety. 

Naší snahou je neustále inovovat vzdělávání nabídkou různých alternativních přístupů. 

Místnost zařízená podle konceptu Snoezelen, která umožňuje cílenou relaxaci, stimulaci                       

a interakci, je využívána po celý den střídavě všemi třídami, které mají návštěvu této místnosti 

zakotvenu v Třídních vzdělávacích programech.  

Nově vybavená místnost na muzikoterapii umožňuje kolektivní i individuální přístup plně 

kvalifikovanou pedagogickou pracovnicí. Propojujeme logopedickou stimulaci s muzikoterapií.                   

Škola vlastní keramickou pec, díky níž je rozvíjen výtvarný cit dětí.  

Tělesný rozvoj je cíleně rozvíjen v tělocvičně Dětského centra umístěné v přízemí. 

Jednotlivé třídy školy mají k dispozici místnosti na individuální práci. 

Všechny třídy využívají Infrasaunu. 

Školu obklopuje velká zahrada, která je využívána nejen k pobytu venku, ale i k různým akcím 

školy. Zahrada MŠ a ZŠ Sluníčko umožňuje cílený rozvoj intaktních dětí i dětí s hendikepem 

v ekologickém směru. Děti se učí, že mohou ovlivnit prostředí, ve kterém žijí. Ať už je to výzdobou 

třídy, šatny, ale i tím, že se učí třídit odpad nebo péčí o prvky přírodní zahrady. 

Záměr: 

Rekonstrukcí výměníku, přístavbou nebo nástavbou střední budovy vytvořit prostředí pro 

nadstandartní aktivity (společná setkávání dětí s hendikepem i bez, stimulační programy, 

kroužky, divadelní představení…). 
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3.2 Životospráva 

 

Stravování 

Nedílnou součástí zdravého životního stylu je výživa. Stravování je zajišťováno vlastní kuchyní 

umístěné na adrese Kosmonautů 1640. Strava do budovy na adrese Kosmonautů 1641 je 

dopravována spojovacím krčkem v uzavřených nádobách. Jídelny vzhledem k zařazování dětí                    

a žáků s různým stupněm handicapu jsou umístěny v jednotlivých kmenových třídách školy. 

Složení jídelníčku je plnohodnotné a vyvážené dle norem pro stravování. Souhlasí s výživovou 

pyramidou, čerstvé ovoce a zelenina jsou stálým doplňkem jídelníčku. Jsme zapojeni v projektu 

„Ovoce do škol“. Podáváme ovoce z vlastních zdrojů – školní zahrada, věcné sponzorské dary. 

Cíleně nabízíme zeleninu a ovoce v tzv. „předsvačince“. Škola se podílí na vytváření správných 

stravovacích návycích dětí. U přesnídávek mají děti možnost výběru nápojů. Zachováváme 

vhodnou skladbu a rozmanitost jídelníčku. Je dodržována technologie přípravy pokrmů a nápojů. 

Mezi jednotlivými podávanými pokrmy jsou dodržovány vhodné intervaly. Děti dvouleté mají 

uzpůsobený harmonogram podávání stravy. 

Pitný režim je dětem a žákům k dispozici v dostatečném množství a kvalitě celý den.  

Záměr: 

Ve spolupráci s rodiči a vedoucí školního stravování zajistit přizpůsobení jídelníčku dětem 

s různými potravinovými alergiemi, obohacovat stravování dětí o nové receptury, omezit 

používání polotovarů. 

 

 

 

Odpočinek 

Dbáme na vyváženost aktivity, spánku a odpočinku jednotlivých dětí. Přihlíží se k individuálním 

potřebám dětí. Odpolední odpočinek je zařazen v režimu dne v době od 12:15 do 14:15. Děti se 

sníženou potřebou spánku mají možnost po krátkém odpočinku (relaxaci) se zapojit do jiných 

činností (stimulační programy, IVP…).  

K relaxaci využíváme místnost Snoezelen, ve třídách jsou polohovací vaky a relaxační lůžko. 

V průběhu dne mají děti možnost využít klidové koutky. U dětí s postižením a dětí s větší potřebou 

odpočinku (děti 2leté) je relaxace zařazena v souladu s jejich potřebami. 

Záměr 

Vést děti k respektování pravidla ohleduplnosti k dětem, které odpočívají. 
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Pohybový rozvoj 

Každodenně během celého dne jsou zařazovány různé pohybové aktivity. Podporujeme správné 

držení těla, zvyšujeme celkovou obratnost, fyzickou zdatnost. Ve spolupráci s Dětským centrem 

vedeme cílenou nápravu vadného držení těla a ploché nohy. Všechny děti jsou sledovány 

rehabilitačními sestrami a v případě podezření či indikace probíhá náprava pod vedením ortopedky 

MUDr. Hodíkové. Dětem a žákům s kombinovaným tělesným postižením je poskytovaná 

pravidelná rehabilitace odborně způsobilými rehabilitačními sestrami v rámci docházky do 

školního zařízení. 

Předškolní děti využívají plavecký bazén pro předplavecký výcvik. 

Několikrát za rok absolvujeme s dětmi polodenní a celodenní tematicky zaměřené výlety do 

přírody. 

Prvky umístěné na školní zahradě motivují děti ke zvyšování pohybových schopností. 

Záměr 

Maximální využití školní zahrady k pohybovému rozvoji dětí. 

Dodržování času určeného k pobytu dětí venku. 

 

Péče o zdraví dětí 

Zákonní zástupci mají možnost pro své děti využít každoročně screening očních vad. 

Otužování probíhá během pobytu venku, do kterého jsou zařazovány sezónní činnosti (zahrada, 

procházky v okolí, hry se sněhem a na sněhu, brouzdání ve vodě v teplých dnech). V období, které 

není vhodné k dlouhodobému pobytu venku (inverze apod.) od října do března s dětmi 

navštěvujeme infrasaunu v budově školy.  

Děti mají možnost se seznámit s prostředím hasičského záchranného sboru. V rámci eliminace 

sociálně – patologických jevů spolupracujeme s Policií ČR, která v rámci preventivní činnosti 

připravuje pro děti různé aktivity. 

Děti jsou vedeny k otevřenému a odpovědnému postoji k životnímu prostředí. Škola je členem 

celostátní sítě mateřských škol o ekologickou/environmentální výchovu Mrkvička ve sdružení 

středisek ekologické výchovy Pavučina. 

Organizace, režim dne a chod v jednotlivých třídách vycházejí z potřeb, možností dětí a jejich 

postižení (viz Orientační denní režimy ve Třídních vzdělávacích programech a Třídních výkazech). 

Časové úseky nejsou pevně stanoveny. Přizpůsobují se potřebám dětí, jejich zájmu, počtu v daný 

den a náročnosti činností. Pouze návštěva Snoezelenu, Muzikoterapeutické místnosti, Infrasauny              

a Tělocvičny musí být v souladu s režimem ostatních tříd školy. 

Škola má zpracován Minimální preventivní program. 

Záměr: 

Cílenou ekologickou výchovou vést děti ke zdravému životnímu stylu.  
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3.3 Psychosociální podmínky 

Upřednostňujeme variabilitu a nestereotyp, tvořivost a nenásilnost. Snažíme se vytvořit příjemnou                   

a radostnou atmosféru pro děti. Všichni zaměstnanci mají zájem o to, aby se děti cítily spokojené, 

šťastné a v bezpečí.  

Nově příchozím dětem a žákům je poskytovaná dostatečně dlouhá doba na adaptaci dle 

specifických požadavků zákonných zástupců a jejich potřeb. Respektujeme individuální potřeby 

dětí. Všechny děti mají rovnocenné postavení – žádné z nich není zvýhodňováno. 

Na děti a žáky jsou kladeny přiměřené nároky vzhledem k jejich schopnostem a dovednostem. 

Je uplatňováno a podporováno samostatné rozhodování dětí. Tato volnost je vyvážená                       

i nezbytnou mírou omezení, která vyplývají z nutnosti dodržování potřebného řádu. Děti se učí 

pravidlům soužití, dostává se jim jasných a srozumitelných pokynů.  

Všechny děti a žáky vedeme k toleranci, ohleduplnosti a vzájemné důvěře. 

Vzdělávací nabídka odpovídá věku dětí a jejich potřebám. Motivujeme je k samostatnosti, 

cílevědomosti a radosti z nových poznatků. Dostatečně oceňujeme výkony dětí. Podporujeme 

vztahy mezi dospělými a mezi dětmi – projevy vzájemné důvěry, tolerance, ohleduplnosti, 

zdvořilosti a vzájemné pomoci. 

Snažíme se vždy najít vhodný způsob komunikace, který vychází z potřeb a schopností jednotlivých 

dětí a žáků. Všichni zaměstnanci jsou poučeni o vhodných způsobech přístupu a o mlčenlivosti. 

Zaměstnanci jsou cíleně formou různých školení a seminářů proškolováni ve Verbální a neverbální 

komunikaci, psychologických aspektech komunikace jako základní součásti interpersonálních 

vztahů. Osvojují si dovedností, které umožňují rozvoj prosociálního chování - rozvoj empatie, 

naslouchání, spolupráci, sebepoznání, týmovou spolupráci.  Ve formách komunikace na pracovišti - 

pro zvládnutí komunikačních situací a jejich aplikace v situačních kontextech během 

pedagogického procesu. Snažíme se o nedirektivní přístup v komunikaci s respektem k osobnosti               

a věkovým odlišnostem žáka. Dále volíme vhodné způsoby efektivní komunikace učitelů s rodiči, 

kvalifikované postupy vzájemného jednání školy a rodiny a jejich účelné a prospěšné využití. 

Záměr 

Děti zbytečně nestresovat spěchem a chaosem, promýšlet organizaci dne v mimořádných 

situacích. 

Včasná příprava strukturovaných režimů. 

Spoluvytváření „pravidel třídy“ dětmi v MŠS. Partnerský vztah dítě – učitel. 
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3.4 Organizace chodu školy 

V jednotlivých třídách školy působí dostatek personálu, který zajišťuje bezproblémový chod 

edukativních činností. Na základě součinnosti učitelů, speciálních pedagogů, vychovatelů, osobních 

asistentů a zdravotních sester je dětem a žákům nabízeno dostatek variabilních řízených                               

a neřízených činností vzhledem k jejich věkovým a psychosociálním zvláštnostem. 

 

Denní režim je dostatečně pružný, reaguje na individuální možnosti dětí. Průběžně jsou využívány 

kolektivní a individuální činnosti. Denně jsou zařazovány zdravotně preventivní aktivity, v případě 

vhodného počasí pobyt venku i ve třídách základní školy. Plně se věnujeme dětem a jejich vzdělání. 

Poměr spontánních a řízených činností je vyvážený, a to včetně aktivit, které škola organizuje nad 

rámec běžného programu. Děti mají dostatek času i prostoru na spontánní hru, aby ji mohly 

dokončit, nebo později v ní pokračovat. Veškeré aktivity jsou organizovány tak, aby děti byly 

podněcovány k vlastní aktivitě, aby se zapojily. Nezbytnou součástí naší práce je tvořivá 

improvizace, pružné a citlivé reagování na okamžitou situaci. Vycházíme vstříc dětem v závislosti 

na individuálních schopnostech dětí. 

Vytváříme podmínky pro individuální i skupinové činnosti. Pokud to děti potřebují, mají možnost 

relaxovat a neúčastnit se společných činností. 

Pro realizaci plánovaných činností jsou vytvářeny vhodné materiální podmínky. Pomůcky jsou 

připravovány včas. 

Počty dětí nejsou ve třídách překračovány, spojování tříd ve speciálních třídách s těžším stupněm 

postižení jednotlivých dětí nerealizujeme. 

Ve všech třídách školy dochází k souběžnému působení pedagogů v minimální časové dotaci 2 a ½ 

hodiny denně. Toto překrývání je využíváno k individualizaci výuky, organizaci nadstandartních           

a pohybových aktivit a pobytu venku. 

Děti a žáci jsou přiměřeně zatěžováni a mají možnost pravidelné relaxace v rámci režimů 

v jednotlivých třídách. K  relaxaci je využíván Snoezelen, klidové koutky v jednotlivých třídách 

školy, polohovací vaky a podložky, v době odpoledního odpočinku lehátka. 

Požárně bezpečnostní řešení je vzhledem k počtu osob s omezenou schopností pohybu vyřešeno 

v souladu s příslušnými právními předpisy (viz příslušná dokumentace požární ochrany). 

Záměr 

Operativně reagovat na situace, které se vyskytnou v průběhu dne, nezatěžovat děti stresem                    

a spěchem, přizpůsobit režim dne těmto situacím. 
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3.5 Řízení školy 

Významnou roli v chodu školy hraje vzájemná ochota a souhra všech pracovníků, jejich vzájemná 

vstřícnost jak pedagogického tak i provozního personálu. Za nejdůležitější považujeme rozvíjení 

vzájemné komunikace mezi všemi pracovníky školy a zároveň DC, sídlícího pod jednou střechou. 

Silnou stránkou kolektivu je dobrá spolupráce, otevřené jednání a vzájemné si sdělování 

připomínek, nápadů a podnětů. Působení pracovního kolektivu se pozitivně odráží na vztazích mezi 

dětmi, kolektivem školy i rodiči. 

Kompetence, povinnosti, pravomoci a úkoly jsou dány v Plánu kompetencí a kontroly (Roční plán) 

a v řádech MŠ a ZŠ Sluníčko. 

Plánování probíhá na úrovni školy a jednotlivých tříd. Všechny pracovnice přispívají svými náměty 

k tvorbě ŠVP, podílí se na dlouhodobém plánování a strategii školy. Na úrovni třídy v MŠS na 

základě ŠVP vytvářejí třídní učitelky svůj Třídní vzdělávací program, ve kterém jsou již konkrétně 

rozpracované cíle a záměry vzdělávání. Vedoucí učitelka kontroluje, zda je TVP PV v souladu se 

ŠVP PV a RVP PV. Plánování ve třídách ZŠS je v kompetenci třídních učitelek. 

Interní informační systém je založen na osobním a telefonickém jednání, účastí na pravidelných 

radách, poradách, brífincích, informacích na nástěnkách a také formou emailu. 

Vnější informační systém je zabezpečován prezentacemi školy: 

- pravidelný měsíčník „Sluníčkoviny“ 

- webové stránky 

- veřejná vystoupení dětí 

- výstavy dětských prací 

- dny otevřených dveří 

- články v regionálním tisku 

- schůzky, konzultace s rodiči, účastí na individuální péči 

Na naší škole probíhá odborná praxe studentů středních a vysokých škol. 

Kvalita řízení je posuzována zejména z hlediska funkčnosti, účinnosti a efektivity. K tomuto slouží 

rozhovory s rodiči a zaměstnanci, 1x ročně je vypracován a vyhodnocen dotazník pro rodiče.  

Záměr 

Zlepšit komunikaci a informovanost mezi pedagogickými a provozními zaměstnanci. 

Zlepšit informovanost o jednotlivých aktivitách mezi jednotlivými pracovišti. 

Zlepšit informovanost o jednotlivých akcích na webových stránkách školy (před i po realizované 

aktivitě). 
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3.6 Personální zajištění 

Práce ve škole vyžaduje značnou dávku trpělivosti, promyšlenou přípravu a specifický přístup 

všech zaměstnanců k dětem. Naší snahou je, aby všichni zaměstnanci měli splněné předepsané 

vzdělání. Zaměstnancům je umožněno další vzdělávání zejména v oblasti speciální pedagogiky. 

Pedagogičtí i nepedagogičtí zaměstnanci se účastní seminářů, přednášek a školení dle svého 

zaměření a zaměření školy a také potřeb jednotlivých dětí. 

Fungování celé školy je závislé na spolupráci všech zaměstnanců (pedagogický a provozní 

personál, asistenti pedagogičtí i osobní a zdravotní sestry Dětského centra). 

Je zpracován dlouhodobý plán vzdělávání (DVPP). Ve škole jsou kvalitně vedené knihovny. 

V každé třídě působí 2 – 4 pracovníci. Počet pedagogických pracovníků v jednotlivých třídách 

vyplývá z věku a počtu dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Záměr 

Nadále podporovat odborný růst všech zaměstnanců. Zavedení osobních portfolií, DVPP 

jednotlivých zaměstnanců a jejich kontrola na konci školního roku. 

 

3.7 Spoluúčast rodičů 

Spolupráce s rodiči je založena na vzájemném partnerství a oboustranné důvěře, porozumění, 

vstřícnosti, respektu a ochotě spolupracovat. Rodiče mají přístup do tříd, mají možnost účastnit se 

vzdělávacího procesu školy, různých programů (jarní, podzimní a vánoční dílny, drakiáda, 

puzzliáda, stopovaná, Mateřinka…), konzultovat s učitelkami, jsou vyzýváni ke stejnému působení 

na dítě, což vede k zefektivnění výchovně vzdělávacího procesu a následnému celkovému rozvoji 

dětí. 

Aktivně spolupracují s učitelkami na tvorbě tematických plánů i jejich plnění, podporují děti 

k vypracovávání „domácích úkolů“, účastní se třídních schůzek, individuální speciálně pedagogické 

péče, výletů, besídek a setkání. 

Rodiče jsou pravidelně a dostatečně informováni o všem, co se ve škole děje (osobní konzultace, 

„Sluníčkoviny“, nástěnky, internetové stránky, email). 

Pro rodiče dětí jsou pořádány setkávání ve škole, na kterých si mají možnost pohovořit o různých 

tématech, které je tíží. Na tato setkávání je na základě žádostí rodičů možnost přizvání různých 

odborníků. Škola cíleně nabízí logopedické přednášky pro zákonné zástupce. Tyto přednášky vede 

školní logopedka. 

Striktně chráníme soukromí rodiny a zachováváme diskrétnost v jejich vnitřních záležitostech. 

Nezasahujeme do soukromí a života rodiny – rodinnou výchovu podporujeme. 

Záměr 

Pokračovat v nastoleném trendu „Komunitní škola“, snažit se aktivně zapojit do dění ve škole co 

nejvíce rodičů. Získávat z řad rodičů sponzory, dárce. 
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3.8 Vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

Všechny děti se speciálními vzdělávacími potřebami jsou do našeho zařízení vřazeny na základě 

doporučení odborného školského poradenského pracoviště, žádosti rodičů či doporučení Odboru 

sociálních věcí Města Turnova.  

Snažíme se o maximální míru integrace v závislosti na potřebách jednotlivých dětí. 

Jejich vzdělávání probíhá podle IVP, ve kterých jsou blíže specifikovány potřeby dítěte či žáka               

a způsob vzdělávání, další postup v péči a přístup k jeho potřebám. Snažíme se o maximální míru 

integrace v závislosti na potřebách jednotlivých dětí. 

V naší nabídce jsou různé kolektivní a individuální stimulační a reedukační programy, canisterapie 

a muzikoterapie, logopedická náprava kolektivní i individuální formou (viz příloha). 

Všechny děti ve speciálních třídách naší školy jsou zapsány na základě doporučení odborných 

školských pracovišť. V doporučení je vždy stanovena míra podpůrných opatření (Převažující stupeň 

PO 1. – 5. stupně) a další podmínky pro vzdělávání dítěte či žáka se speciálními vzdělávacími 

potřebami. Dle těchto doporučení PPP či SPC je dále postupováno. V pravidelných intervalech 

probíhá vyhodnocování případného IVP a doporučovaných postupů.  

Záměr 

Pokračovat ve spolupráci se školskými poradenskými pracovišti a Odborem sociálních věcí města 

Turnova. 

 

3.9 Vzdělávání dětí nadaných 

Vzdělávání v naší škole je velmi specifické. V mateřské škole Kosmonautů 1640 vzdělávání dětí 

nadaných probíhá v souladu se stimulací celkového dětského potenciálu. Postupy jsou dále popsány 

ve Školním vzdělávacím programu mateřské školy Sluníčko č.j.: MŠ 15/13. 

Ve speciálních třídách mateřské a základní školy v budově Kosmonautů 1641 se cíleně zaměřujeme 

na stimulaci rozvoje ve všech oblastech. V případě známek nadání u jednotlivých dětí nabízíme 

dostatek možností v jejich dalším rozvoji. Spolupracujeme se školskými poradenskými pracovišti 

(SPC, PPP). 

Záměr 

Identifikace nadání dítěte a jeho další stimulace pro rozvoj další samostatnosti. 

 

3.10 Vzdělávání dětí od dvou do tří let 

Vzdělávání dětí ve věku od 2 let probíhá v souladu s platnými zákony a vyhláškami. 

Dvouleté dítě přijaté k předškolnímu vzdělávání je evidováno ve výkonovém výkazu jako dvouleté 

po celý školní rok. S účinností od 1.9.2020 za každé ve třídě zařazené dítě mladší tří let se do doby 

dovršení věku dítěte nejvyšší počet dětí ve třídě snižuje o 2 děti. 
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Ve třídách, kde jsou zařazeny děti od dvou do tří let, odpovídá zařízení hygienickým požadavkům 

(uzpůsobené WC, umývadlo, nočník, přebalovací pult či přebalovací podložka, odpadkový koš na 

použité pleny). Činnosti spojené s mytím, dezinfekcí nočníku a nakládání s použitými plenami jsou 

dále specifikovány v Provozním řádu školy. Pleny, vlhčené ubrousky a náhradní prádlo zajišťují 

zákonní zástupci. Vše je skladováno na určeném místě. 

Denní režim je pružný a je uzpůsoben potřebám jednotlivých dětí. Děti mají dostatek času na 

adaptaci, veškeré aktivity včetně převlékání. Obsah vzdělávání vychází z jejich potřeb. Děti mají 

možnost relaxovat v průběhu dne v prostoru k tomu určeném (klidové koutky). 

Ve třídách, kde jsou zařazeny děti od dvou do tří let, působí pedagogický i nepedagogický personál. 

Dochází k nadstandartnímu překrývání jednotlivých pracovních pozic, aby byla zabezpečena péče               

o tyto děti. 

 

3.11 Spolupráce školy 

Spolupracujeme s: 

 Dětským centrem „Sluníčko“ sídlícím v budově Kosmonautů 1641 

 Mateřskými a základními školami v Turnově 

 Pedagogicko psychologickou poradnou 

 Speciálně pedagogickými centry pro jednotlivé vady 

 APLA Praha, Nautis Jablonec nad Nisou 

 Fakultní nemocnicí Praha Motol 

 Občanským sdružením „Slunce všem“ 

 Občanským sdružením „Fokus“ Turnov 

 Podkrkonošskou společností přátel dětí zdravotně postižených 

 Městem Turnov – odborem školství, odborem sociálních věcí a odborem životního prostředí 

 Knihovnou Českého Ráje 

 Kulturním centrem Turnov 

 Vzdělávacím centrem Turnov 

 Domovem důchodců 

 Obdobnými zařízeními v celé republice 

Záměr 

Pokračovat ve spolupráci, případně navázat další. 
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3.12   Projekty školy 

Škola byla zapojena v projektu OP VK 1.4 71173854 – EU peníze školám.  

Projekt Děti a žáci s autismem podporoval vzdělávání pedagogů u autistických dětí. 

V současnosti se snažíme realizovat tyto projekty:  

 Enviromentální výchova – výchova k formování správného vztahu k přírodě a všem složkám 

přírody. Náplň kroužku „Kaštánci“ a součást TVP. (viz příloha) 

 Pohádky a hudba v logopedické prevenci je zaměřen na podporu rozvoje řeči a s ní souvisejících 

oblastí v rámci MŠ a rodiny. Ústředním tématem logopedické prevence jsou klasické pohádky. 

 Muzikoterapie - expresivní terapie s výrazovými uměleckými prostředky. Podporuje celkový 

vývoj, nácvik komunikace, emoční a sociální dovednosti, napomáhá k reedukaci narušených 

funkcí, usnadňuje zvládání zátěže a umožňuje relaxaci. 

 Canisterapie – realizujeme dva druhy: 

o prevence úrazů při setkání se psem. Nácvik jak se ke zvířatům chovat, jednoduché povely. 

Nenásilné rozvíjení slovní zásoby, paměti a pozornosti. 

o polohování dětí a žáků s tělesným postižením. 

 Komunitní škola – zlepšení spolupráce školy a široké veřejnosti. 

 S námi zvládnete více – zajištění finančních prostředků pro asistenty. 

 Radostně do školy – podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – registrační 

číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003698 – aktivity projektu jsou zaměřeny na Odborně 

zaměřená setkávání a spolupráci s rodiči dětí a žáků, Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol 

prostřednictvím návštěv, Vzdělávání pedagogů – Mentoring, Osobnostně sociální rozvoj 

pedagogů, Prevence logopedických vad, Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi a Školní 

speciální pedagog. 

 Klokanovy školky - registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000564, Projekt Klokanovy 

školky podpoří vzájemné učení MŠ síťováním a vznikem Center kolegiální podpory. Prohloubí 

dovednosti pedagogů v oblasti poznání a stimulace dítěte formou workshopů, výměny a sdílení 

zkušeností a díky propojení se stážemi a ověřováním metodických pomůcek přinese ucelený 

podnětový materiál pro předškolní vzdělávání.  Realizátorem projektu je Lužánky – středisko 

volného času Brno, příspěvková organizace, Lidická 1880/50; IČ: 00401803. Naše škola působí 

jako jedno ze 14 Center kolegiální podpory a vzájemného učení 

 Za jeden provaz – projekt Vzdělávacího centra Turnov, který řeší nastavení kolegiální podpory 

formou mentoringu na základě vzájemného sdílení zkušeností a společné práce mezi kolegy                   

a kolegyněmi v mateřských školách Libereckého kraje. 

Záměr 

Pokračovat v realizovaných projektech. 
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4 Organizace vzdělávání 
Mateřská škola a Základní škola Sluníčko je škola s 10 plně vybavenými třídami. 

Přijímáme všechny děti na základě zájmu zákonného zástupce a doporučení pediatra, případně 

dalších odborníků (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně-pedagogické centrum, odbor 

sociálních věcí,…). 

Termín přijímacího řízení – zápisu do MŠ – stanoví ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem a je 

plně v souladu s platnou legislativou. O termínech je veřejnost informována s předstihem 

prostřednictvím plakátů, webových stránek školy a Města Turnova, oznámením v tisku. Žádosti              

o přijetí lze podávat i mimo tento termín – dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání                        

i v průběhu školního roku v případě, že není naplněna kapacita školy. 

Zařazování do jednotlivých tříd se odvíjí především od věku dětí, stanovených diagnóz, závažnosti 

postižení.  

Souběžné působení učitelů, pedagogického i nepedagogického personálu v jednotlivých třídách 

školy je využíváno na individualizaci výchovně vzdělávací činnosti, pobytu venku, standartních                      

i nadstandartních pohybových aktivit a zajištění při akcích školy. 

Všechny čtyři třídy mateřské školy na adrese Kosmonautů 1640 jsou homogenní, věkově sestupně 

seřazených dětí (výjimky možné). V každé třídě je maximálně 26 zapsaných dětí. 

Třídy na adrese Kosmonautů 1641 jsou heterogenní: 

 1.speciální třída MŠ „Sluníčka“  - děti dvouleté, děti se středně těžkými kombinovanými 

vadami, tělesné a logopedické postižení. Maximálně 12 dětí.  

 2.speciální třída MŠ – „Kamarádi“ - 6 dětí s kombinovaným těžkým postižením 

 3.speciální třída MŠ „Medvídci“ - maximálně 6 dětí s diagnózou PAS - vzdělávání pomocí 

strukturovaného režimu a strukturovaného učení 

 1.třída ZŠ – maximálně 6 žáků s PAS 

 2.třída ZŠ – maximálně 6 žáků s PAS 

 3.třída  ZŠ – maximálně 6 žáků s více vadami  

Režim dne jednotlivých tříd není pevně stanoven, vychází z potřeb, zájmu a možností dětí. 

Třídy mateřské školy na adrese Kosmonautů 1640 tvoří Třídní vzdělávací programy, které 

vycházejí ze Školního vzdělávacího programu „ŠVP MŠ Sluníčko“. 

Speciální třídy mateřské školy sídlící na adrese Kosmonautů 1641 tvoří Třídní vzdělávací 

programy, které vycházejí ze Školního vzdělávacího programu: „S námi zvládnete více“.  

Všechny tyto TVP jsou živými materiály, které reagují na aktuální podněty. Dětem s potřebou 

podpůrných opatření 1.stupně jsou na základě provedené logopedické či speciálně pedagogické 

diagnostiky poskytovány podpůrná opatření. Dětem se speciálními vzdělávacími potřebami 

s podpůrnými opatřeními 2. – 5. stupně je poskytována péče v souladu s doporučením odborných 

školských poradenských pracovišť. V případě doporučení jsou vypracovávány individuální 

vzdělávací plány, se kterými jsou seznamováni rodiče a jednotlivá odborná pracoviště. Dětem 
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v posledním roce docházky do mateřské školy jsou nabízeny stimulační programy pro další 

bezproblémové zaškolení. Děti s odkladem školní docházky v rámci docházky do MŠ absolvují 

nápravné programy. 

Je zajišťována: 

- individuální edukační péče v ZŠS, PSZŠS a MŠS 

- logopedická péče dětem s vadou řeči 

- muzikoterapie 

- canisterapie 

- pleoptická cvičení dětem s vadou zraku 

- ve spolupráci s DC je uskutečňována rehabilitace - Vojtova metoda, kondiční cvičení, 

masáže, míčkování (vířivá vana, masážní lůžko, laserová terapie, rotoped....), dle potřeby je 

možná konzultace s ortopedem 

- návštěvy divadel, výstav, výlety 

- v případě zájmu zákonných zástupců organizujeme víkendové a týdenní pobyty dětí  

 

 

 

4.1 Individuální vzdělávání  

Individuální vzdělávání v mateřské i základní škole je poskytováno na základě žádosti zákonných 

zástupců.  

V případě žádosti na další školní rok musí rodiče požádat do konce května předchozího školního 

roku.  

Rodiče jsou povinni předložit žádost obsahující: 

 jméno a příjmení dítěte, rodné číslo, adresu trvalého pobytu 

 období, ve kterém má být individuálnímu vzdělávání vyhověno 

 důvody 

Rodiče poté obdrží doporučení oblastí pro individuální vzdělávání:  

                    Vzdělávání v MŠ - Desatero pro rodiče –  Materiál pro PV, č.j.MSMT-9482/2012-22 

Vzdělávání v ZŠ – viz Doporučení školského poradenského pracoviště   

Termíny přezkoušení:     

 první středa v měsíci listopad (náhradní termín první středa v prosinci) 

 první středa v měsíci březnu (náhradní termín první středa v dubnu)        
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5 Vize a filosofie školy 
 

Vize školy 

 Šťastné, spokojené a v rámci svých schopností samostatné dítě 

 Maximální možná inkluze ve spolupráci rodiny, školy, DC a odborných pracovišť 

 Podpora partnerství a kooperace mezi zaměstnanci školy a mezi rodiči 

 

Filosofie školy 

Filosofií naší školy je vytvořit školu s úzkými vazbami na rodiče. Chceme umožnit dětem prožít 

aktivní a šťastné dětství tím, že jim vytvoříme pohodové a přátelské prostředí, kde se budou cítit 

dobře, kde bude kamarádská atmosféra, pochopení a láska.  

 

Cíle školy: 

 Otevřít školu veřejnosti, rodičům a aktivně s nimi spolupracovat 

 Rozvíjet pohybové schopnosti a dovednosti, zvyšovat fyzickou zdatnost dětí  

 Respektovat individuální potřeby dětí a tím umožnit maximální možnou inkluzi 

 

Záměr 

Záměrem naší edukace je dovést děti na konci jejich docházky do naší školy k tomu, aby 

v rozsahu svých osobních předpokladů získaly věku přiměřenou fyzickou, psychickou                   

a sociální samostatnost a základy kompetencí důležitých pro další jejich život. 

 

5.1 Charakteristika ŠVP MŠ „S námi zvládnete více“ 

Vzdělávací program speciálních tříd mateřské školy při Mateřské škole a Základní škole 

sluníčko, Turnov, Kosmonautů 1641 vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro 

předškolní vzdělávání a je určen dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Vzdělávacím cílem je komplexní péče o děti s různými handicapy. Zaměřujeme se na 

celkovou osobnost dítěte, připravujeme jej pro život a uplatnění se v něm dle jeho 

schopností a možností. Naší snahou je odstraňovat nebo zmírňovat handicapy dětí, pomáhat 

rodičům volit vhodnou školu pro jejich dítě, zabýváme se diagnostickou a poradenskou 

činností. 

Ve vzdělávacím procesu považujeme za stěžejní individuální činnost se specifickým 

přístupem ke každému dítěti. 
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5.2   Školní vzdělávací program přípravného stupně základní školy 
speciální 

 

ŠVP pro PSZŠS je podle § 5 odst.2 zákona č. 561/2004 Sb. školní vzdělávací program pro 

něž není vydán rámcový vzdělávací program. Vychází z RVP pro předškolní vzdělávání              

a v případě naší školy je součástí ŠVP MŠ a ZŠ Sluníčko „S námi zvládnete více“. 

Do PSZŠS jsou vřazovány děti se souběžným postižením více vadami a těžším mentálním 

postižením na základě žádosti zákonných zástupců a doporučení školského poradenského 

pracoviště. 

Děti zařazené do přípravného stupně nezískávají vysvědčení, ale osvědčení o absolvování 

příslušného ročníku. 

PSZŠS je až tříletý stupeň vzdělávání, děti jsou zde ve věku 5 – 8 let. Vzdělávání je 

organizováno v dopoledních hodinách. Zákonní zástupci, kteří mají zájem o prodloužení 

doby docházky nad 4 hodiny denně, mají tuto možnost na základě podepsání smlouvy                

o sociální službě. Ve školním roce, kdy dovrší 8 roku věku, musí zahájit povinnou školní 

docházku ve spádové ZŠ, ZŠ praktické nebo speciální. 

Výchovná a vzdělávací činnost je rozdělena do Integrovaných bloků a následně do 

tematických oblastí. Hlavní těžiště výchovně vzdělávací práce s dětmi tvoří smyslová                    

a rozumová výchova, dále pak rozvíjení praktických dovedností a tělesná výchova. Tyto 

tematické okruhy se mohou vzájemně prolínat a doplňovat. 

Učební plán ve všech třech ročnících PSZŠS a způsob hodnocení je blíže specifikován 

v ŠVP ZŠS a IVP jednotlivých dětí do něj zařazených. 

Bližší specifikace edukační péče je popsána v individuálních plánech, které jsou 

vypracovány na základě doporučení odborníků a žádosti rodičů a jsou s nimi seznámeni 

všichni, kteří se na péči o dítě podílejí. 
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Vzdělávací obsah přípravného stupně ZŠS 

Integrovaný blok Témata Klíčové kompetence, ke kterým směřujeme 

Já a moje tělo Části těla Komunikativní kompetence - průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a 

aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím 

 Smysly Kompetence k řešení problémů - problémy řeší na základě 

bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, 

experimentuje 

 U lékaře Kompetence k učení - získanou zkušenost uplatňuje v praktických 

situacích a v dalším učení 

Činnostní a občanské kompetence  - dbá na osobní zdraví a bezpečí 

svoje i druhých 

Rodina a kamarádi Moje rodina Kompetence k učení - má elementární poznatky o světě lidí, ve kterém 

žije 

 Učitelé a 

kamarádi 

Sociální a personální kompetence - v běžných situacích uplatňuje 

základní společenské návyky a pravidla společenského styku 

Komunikativní kompetence - v běžných situacích komunikuje bez 

zábran a ostychu s dětmi i s dospělými 

 Svátky Sociální a personální kompetence- napodobuje modely prosociálního 

chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí 

Komunikativní kompetence - dokáže se vyjadřovat a sdělovat své 

prožitky, pocity a nálady různými prostředky 

Co děláme celý 

den 

Předměty denní 

činnosti 

Kompetence k učení - orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém 

žije 

 Hračky Sociální a personální kompetence- samostatně rozhoduje o svých 

činnostech 

 Jídlo Činnostní a občanské kompetence  - spoluvytváří pravidla společného 

soužití mezi vrstevníky 

 Ovoce a 

zelenina 

Kompetence k učení - soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá 

si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, 

znaků a symbolů 

 Oblečení Kompetence k řešení problémů - řeší problémy, na které stačí 

Jdeme na 

procházku 

Zvířata Komunikativní kompetence - domlouvá se gesty i slovy, rozlišuje 

některé symboly, rozumí jejich významu i funkci 

 Květiny a 

stromy 

Kompetence k řešení problémů - pochopí jednoduché algoritmy řešení 

různých úloh 

 Dopravní 

prostředky 

Kompetence k učení – má elementární poznatky o světě techniky 

 Počasí Kompetence k učení - má elementární poznatky o přírodě o jejích 

rozmanitostech a proměnách 

Těšíme se do školy Školní potřeby Kompetence k řešení problémů - všímá si dění i problémů v 

bezprostředním okolí; přirozenou motivací k řešení dalších problémů 

a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem 

Komunikativní kompetence – dovede s dopomocí využít informativní 

a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává (knížky, 

počítač) 

 Tvary a barvy Kompetence k učení - učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine 

úsilí, soustředí se na činnost 

 Co umí tužka Kompetence k učení - při zadané práci dokončí, co započalo; dovede 

postupovat podle pokynů nebo ve struktuře 

 Co si přečteme Kompetence k řešení problémů - známé a opakující se situace se snaží 

řešit samostatně (na základě nápodoby či opakování), náročnější s 

oporou a pomocí dospělého 

Komunikativní kompetence - ovládá některé dovednosti předcházející 

čtení a psaní 
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5.3   Vzdělávací obsah v mateřské škole: 

Ve speciálních třídách je zajištěna odborná péče, která se uskutečňuje metodou: 

 prožitkového učení 

 kooperativního učení 

 hrou 

 situačním učením 

 spontánním sociálním učením 

 

formou:  

 integrovaných bloků 

 kolektivních logopedických cvičení (hravou formou se každodenně procvičují 

jednotlivé hlásky. Součástí je i nácvik správného dýchání, artikulační cviky, hry se zvuky a slovy. 

Je využíváno i k procvičení zrakového, sluchového vnímání, hmatu, seriality, intermodality, paměti 

a pozornosti) 

 vítání – uvědomění si sounáležitosti s kolektivem, časové představy, orientace                         

v prostoru 

 individuálních činností (logopedie, grafomotoriky a posilování dílčího oslabení 

výkonu).  

 strukturovaného režimu (nejen děti s diagnózou autismus) 

 strukturovaného učení (děti s diagnózou autismus) 

 koncept bazální stimulace (děti s těžkým kombinovaným postižením) 

 orofaciální regulační terapie (děti s těžkým kombinovaným postižením) 

 polohování (děti s těžkým kombinovaným postižením) 

 muzikoterapie 

 rehabilitace (ve spolupráci s Dětským centrem) 

Paralelně s individuální činností probíhají denní činnosti jako v běžné mateřské škole. Tematické 

celky a konkrétní tematické plány jsou zpracovány z hlediska časovosti a náplně v jednotlivých 

třídách. Vycházejí ze složení třídy, postižení dětí, potřeb, možností a schopností. Plánovaná témata 

vycházejí z ročních období. Jsou obsahem třídních vzdělávacích programů, které jsou pracovními 

dokumenty. V plánech se zaměřujeme na vyváženost řízených a neřízených činností a relaxace, na 

spolupráci s rodiči a zhodnocení jednotlivých plánů. Vedeme děti hravou formou k péči o přírodu, 

ke kladnému vztahu k Českému ráji. 

Učitelky mají možnost tvořivě, promyšleně, samostatně a kooperativně mezi sebou na třídě 

svobodně volit a dotvářet výchovně vzdělávací činnost. 

Hlavní metodou práce je individuální přístup ke každému dítěti a spolupráce s rodinou. 
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5.3.1 Integrované bloky 1.třídy MŠS 

 

Integrovaný blok Probíraná témata TVP Hlavní klíčové kompetence, ke kterým směřujeme 

PODZIM  U NÁS V MŠ  sociální a personální kompetence – spolupodílí se na společných rozhodnutích; 

přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti; dodržuje dohodnutá a pochopená 

pravidla a přizpůsobí se jim. Chápe, že nespravedlnost…se nevyplácí a že vzniklé 
konflikty je lépe řešit dohodou. 

 OVOCE A ZELENINA  kompetence k učení – má elementární poznatky o přírodě 

 komunikativní kompetence - ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní 

 PODZIMNÍ LES  kompetence k učení – má elementární poznatky o přírodě 
 komunikativní kompetence - ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní 

 POČÍTÁME – GEOMETRICKÉ 

TVARY 

 kompetence k učení – soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, 

experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů 

 kompetence k řešení problémů – zpřesňuje si početní představy;užívá číselných i 
matematických pojmů, vnímá elementární matematické souvislosti 

 HALLOWEN  činnostní a občanské kompetence – dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné 
stránky, pozná své slabé stránky 

 HRÁTKY NA PODZIM  kompetence k učení – má elementární poznatky o přírodě 

 komunikativní kompetence - ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní 

 STROMY A KEŘE  kompetence k učení – má elementární poznatky o přírodě 

ZIMA  ADVENT  komunikativní kompetence – dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a 

nálady různými prostředky 

 ČERT, MIKULÁŠ, ANDĚL  sociální a personální kompetence – dětským způsobem projevuje citlivost a 

ohleduplnost k druhým 

 VÁNOCE, TŘI KRÁLOVÉ  komunikativní kompetence – průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji 

používá ke komunikaci s okolím 

 VLASTNOSTI SNĚHU, LEDU, 

VODY 

 kompetence k učení – získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a 

v dalším dění 

 ZIMNÍ SPORTY  kompetence k učení – odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i 

oceňovat výkony druhých 

 PŘEDMĚTY DENNÍ POTŘEBY  kompetence k učení – učí se nejen spontánně, ale i vědomě, soustředí se na činnost a 

záměrně si zapamatuje, dovede postupovat podle instrukcí 

 Z POHÁDKY DO POHÁDKY  činnostní a občanské kompetence – má základní dětskou představu o tom, co je 

v souladu se základními lidskými hodnotami a normami a snaží se podle nich chovat 

 MAŠKARNÍ BÁL  sociální a personální kompetence – samostatně rozhoduje o svých činnostech; umí si 

vytvořit svůj názor a vyjádřit jej 

 ZVÍŘÁTKA V ZIMĚ  činnostní a občanské kompetence – ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, 

uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí a že je může ovlivnit 

 NAŠE TĚLO – U LÉKAŘE  sociální a personální kompetence – uvědomuje si, že za sebe i své jednání odpovídá a 

nese důsledky 

 činnostní a občanské kompetence – dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, 
chová se odpovědně 

JARO  VELIKONOCE  komunikativní kompetence – v běžných situacích komunikuje bez zábran a ostychu 

s dětmi i s dospělými 

 ZVÍŘATA A JEJICH MLÁĎATA  kompetence k učení – klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, chce 

porozumět věcem, jevům a dějům 

 DOPRAVA A JEJÍ PROSTŘEDKY – 

GEOMETRICKÉ TVARY - 

opakování 

 komunikativní kompetence – domlouvá se gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, 

rozumí jejich významu i funkci. Ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní 

 RODINA – PRÁCE RODIČŮ 

 

MŮJ DOMOV 

 činnostní a občanské kompetence – má smysl pro povinnost; k úkolům přistupuje 

zodpovědně; váží si práce i úsilí druhých 

 JARO - KVĚTINY  kompetence k učení – má elementární poznatky o přírodě 

 komunikativní kompetence - ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní 

LÉTO  ŽIVOČICHOVÉ VE VODĚ A 

KOLEM NÍ 

ZOO + CIZOKRAJNÁ ZVÍŘATA 

 činnostní a občanské kompetence – zajímá se o druhé i o to co se kolem děje; je 

otevřené aktuálnímu dění 

 TURNOV, ČESKÝ RÁJ  kompetence k učení – má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i 

techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se 
v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije  

 ČR A SVĚT – CESTUJEME 

ATLASEM 

 

TĚŠÍME SE DO ŠKOLY 

 činnostní a občanské kompetence – uvědomuje si svá práva i práva druhých, učí se je 

hájit a respektovat; chápe, že všichni lidé mají stejnou hodnotu 

 komunikativní kompetence – ví, že se lidé dorozumívají i jinými jazyky a že je 
možno se jim učit 

 LETNÍ SPORTY  kompetence k učení – odhaduje své síly, oceňuje výkony  
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Ve všech Integrovaných tématech prolínají vzdělávací oblasti: 

 Dítě a jeho tělo 

 Dítě a jeho psychika 

o Jazyk a řeč 

o Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace 

o Sebepojetí, city a vůle 

 Dítě a ten druhý 

 Dítě a společnost 

 Dítě a svět 

 

Vždy se snažíme o vyváženost všech činností, propojování všech oblastí, ve kterých se uplatňují 

např.: 

 hra (spontánní, tvořivá, námětová, sociální, interaktivní, ekohry...) 

 pozorování 

 experiment 

 lokomoční, manipulační, smyslové činnosti 

 komunikační činnosti 

 výlety 

 exkurze 

 individuální a kolektivní činnosti 

 výtvarné, pracovní a jiné projekty 

 oslavy a slavnosti 

 

Integrované bloky jsou dále rozpracovávány vzhledem k požadavkům jednotlivých dětí.                         

Ne všechny se uplatňují v jednotlivých školních letech. Záleží vždy na zaměření třídy a schopností 

dětí. Výběr Integrovaných bloků a jednotlivých témat v nich je plně v kompetenci třídních učitelek. 

 

V závěru školního roku probíhá hodnocení, zda všechna témata jsou nadále aktuální. 

 

 

Podrobné informace jsou v TVP třídy 
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5.3.2 Klíčové kompetence pro děti s těžkým kombinovaným postižením 

 

RANNÍ VÍTÁNÍ 

Komunikativní kompetence 

- rozvoj neverbální a verbální komunikace 

- rozvoj slovní zásoby, porozumět slyšeným slovům 

- uvědomění si vlastního „já“ 

- funkční dorozumívací systém 

INDIVIDUÁLNÍ STIMULACE 

Kompetence k učení  

- získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení 

- soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje 

- má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky 

Kompetence k řešení problémů 

- problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti, postupuje cestou pokusu a omylu, 

zkouší, experimentuje 

- orientuje se ve známém prostředí 

- orientuje se v časovém režimu dne  

Kompetence sociální a personální 

- zvládnout na určitou dobu odloučit se od rodičů a blízkých 

- podpora vnímání jednotlivých částí těla, uvědomění si sama sebe a svého tělesného 

schématu 

INDIVIDUÁLNÍ VÝCHOVNÁ PRÁCE  

Kompetence k učení 

- soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje 

- soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje 

- získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení 

- má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky 

Kompetence k řešení problémů 

- řeší problémy, na které stačí 

- nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu 

Kompetence sociální a personální 

- podpora vnímání jednotlivých částí těla, uvědomění si sama sebe a svého tělesného 

schématu 

- relaxační hudbou podporujeme uvědomění si potřeb vlastního těla (únava = potřeba 

odpočinku, spánku)  

- při prováděných činnostech vytváření vztahu dítěte s učitelem 

Kompetence komunikativní 

- rozumí slyšenému, reaguje a vede smysluplný dialog (využití alternativní a augmentativní 

komunikace) 

- dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (AAK, 

gesty, zvuky) 
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UČENÍ HROU  

Kompetence k učení 

- soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje 

- má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky 

- soustředí se na činnosti a záměrně si zapamatuje 

Kompetence k řešení problémů 

- všímá si dění v bezprostředním okolí 

- problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti, postupuje cestou pokusu a omylu, 

zkouší, experimentuje 

- orientuje se ve známém prostředí 

- orientuje se v časovém režimu dne  

Kompetence komunikativní 

- průběžně rozšiřuje svou pasivní slovní zásobu a aktivně ji používá (AAK, zvuky, gesta) 

- rozumí slyšenému, reaguje a vede smysluplný dialog (AAK, zvuky, gesta) 

VOLNÁ HRA 

Kompetence k učení 

- soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje 

- získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích  

- soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje 

Kompetence k řešení problémů 

- všímá si dění v bezprostředním okolí 

- řeší problémy na základě bezprostřední zkušenosti, postupuje cestou pokusu a omylu, 

zkouší, experimentuje 

Komunikativní kompetence 

- dokáže sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (AAK, gesta, zvuky) 

Sociální a personální kompetence 

- napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém 

okolí 

 

RELAXACE 

Komunikativní kompetence 

- domlouvá se gesty, zvuky, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu i funkci 

Sociální a personální kompetence 

- relaxační hudbou podporujeme uvědomění si potřeb vlastního těla (potřeba únavy, 

odpočinku, spánku) 

POBYT VENKU 

Kompetence k učení 

- soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje 

- má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky 

- získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení 
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Kompetence k řešení problémů 

- všímá si dění v bezprostředním okolí 

Komunikativní kompetence 

- dokáže sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (AAK, gesta, zvuky) 

- rozumí slyšenému, reaguje a vede smysluplný dialog  

Sociální a personální kompetence 

- napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém 

okolí 

 

SEBEOBSLUHA A HYGIENA 

Kompetence k učení 

- soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje 

- zvládnutí nejjednodušších úkonů sebeobsluhy  

- porozumění a zvládnutí základů osobní hygieny 

Kompetence k řešení problémů 

- řeší problémy, na které stačí 

Kompetence komunikativní 

- rozumí slyšenému, reaguje a vede smysluplný dialog  

- domlouvá se gesty, zvuky, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu i funkci 
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5.3.3 Klíčové kompetence k lepšímu zvládání života dítěte s autismem  

 

RANNÍ KOMUNIKACE 
Komunikativní kompetence  

- rozvoj neverbální a verbální komunikace, směřující k uvědomění si vlastního „já“  

 

Sociální a interpersonální kompetence 

- setkávat se s pozitivními modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, směřujících   

k uvědomění si existence ostatních lidí 

 

SAMOSTATNÁ PRÁCE   –  bez přímého vedení pedagoga 

Kompetence k učení 

- samostatné zvládání úkolů s cílem setrvání dítěte v průběhu plnění zadání na pracovním 

místě  

 

Kompetence k řešení problémů         

- pochvala za správná řešení problému formou odměny 

 

Komunikativní kompetence  

- rozvoj neverbální a verbální komunikace  

- rozvoj psychomotorických dovedností 

 

Občanské a pracovní kompetence 

- respektování určitých pravidel společenského soužití 

- rozvíjet smysl pro povinnost 

- cílené vytváření příležitostí k získávání určitých dovedností 

 

INDIVIDUÁLNÍ VÝCHOVNÁ PRÁCE   –  pod vedením pedagoga 

Kompetence k učení 

- pozorování, zkoumání, objevování pomocí jednoduchých znaků, pojmů a symbolů v rámci 

všech tematických celků  

- radost z dosažených - zvládnutých úkolů 

 

Kompetence k řešení problémů 

- samostatné řešení jednoduchých problémů, které dítě zvládá 

- spokojenost ze zdařilého zvládnutí problému 

- experimenty cestou pokusu a omylu 

- pochvala za správná řešení problému formou odměny 

 

 Komunikativní kompetence  

- rozvoj neverbální a verbální komunikace s využitím alternativních komunikačních systémů  

- rozvoj psychomotorických dovedností v závislosti na dosažené vývojové úrovni každého 

dítěte 

 

Občanské a pracovní kompetence 

- respektování určitých pravidel společenského soužití a jejich pochopení a přizpůsobení se 

- cílené vytváření příležitostí k získávání určitých dovedností s přizpůsobením se individualitě       

            každého jedince 

 

SEBEOBSLUHA 
 Kompetence k učení 

- získávání elementárních poznatků o správné technice a způsobu oblékání, svlékání, 

obouvání, při stolování, čištění zubů, používání toalety a následné hygieně 
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RELAXACE 
Občanské a pracovní kompetence 

- cílené vytváření příležitostí k získávání dovedností ke zklidnění a odpočinku ve stimulačně  

bohatém prostředí s nabídkou pestrých smyslových podnětů  

 

VOLNÝ ČAS 
Kompetence k učení 

- pozorování, zkoumání, objevování pomocí jednoduchých znaků, pojmů a symbolů 

 

Kompetence k řešení problémů 

- samostatné řešení jednoduchých problémů, které dítě zvládá 

- experimenty cestou pokusu a omylu 

 

Komunikativní kompetence  

- rozvoj neverbální a verbální komunikace  

- vyjadřování pocitů, nálad a prožitků sociálně přijatelnou formou 

- rozvoj psychomotorických dovedností 

 

Sociální a interpersonální kompetence 

- získávat důvěru v okolí i sebedůvěru  

- setkávat se s pozitivními modely prosociálního chování a mezilidských vztahů 

  

Občanské a pracovní kompetence 

- stimulačně bohaté prostředí s pestrou nabídkou činností a herních možností 

- respektování určitých pravidel společenského soužití, respektování a podřízení se autoritě 

 

POBYT  VENKU 
Kompetence k učení 

- pozorování, zkoumání, objevování pomocí jednoduchých znaků, pojmů a symbolů ve všech 

ročních obdobích 

 

Komunikativní kompetence  

- rozvoj neverbální a verbální komunikace  

- vyjadřování pocitů, nálad, prožitků sociálně přijatelnou formou 

- rozvoj psychomotorických dovedností se zaměřením na přírodniny 

 

Sociální a interpersonální kompetence 

- setkávat se s pozitivními modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, vnímání 

okolního světa s cíleným vedením pedagoga 

 

Občanské a pracovní kompetence 

- respektování určitých pravidel společenského soužití a podřízení se autoritě 
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6 Školní vzdělávací program ZŠS 
 

6. 1  CHARAKTERISTIKA  ŠVP ZŠS 

 

6.1.1 Zaměření školy 

Naše škola poskytuje vzdělávání žákům se středním až hlubokým mentálním postižením 

v kombinaci s poruchami autistického spektra, s tělesnými či smyslovými vadami a s vadami řeči. 

ŠVP vychází pouze z II. dílu RVP pro ZŠS a žáci po absolvování školy získají základy vzdělání.  

Zaměřujeme se především na podporu samostatnosti žáků v základních pracovních úkonech            

a v sebeobsluze (v nejširším slova smyslu), rozvíjíme sociální cítění a komunikační schopnosti. 

Také klademe důraz na rozvíjení zájmů v oblasti hudebních a výtvarných aktivit pro smysluplné 

trávení volného času. 

 

6.1.2 Výchovné a vzdělávací strategie 

 

Výchovné a vzdělávací strategie na úrovni školy jsou postupy, kterými všichni zaměstnanci školy 

podporují utváření klíčových kompetencí žáků a kterými směřují k naplnění cílů základního 

vzdělání. Výchovné a vzdělávací strategie jsme vymezili ve vazbě na klíčové kompetence a cíle 

základního vzdělávání v tabulce (viz. příloha č. 1). 

 

 

6.1.3 Vzdělávání žáků s kombinovaným postižením 

 

Při vzdělávání žáků s kombinovaným postižením upravujeme vzdělávací obsah ŠVP podle potřeb    

a možností žáků. Dále zařazujeme předměty speciálně pedagogické péče např. individuální 

logopedickou péči, alternativní komunikaci, zrakovou stimulaci, canisterapii, muzikoterapii                

a rehabilitační tělesnou výchovu, které jsou součástí vyučovacích bloků v rámci disponibilní hodiny 

nebo se realizují nad rámec povinné týdenní časové dotace. Konkrétní obsah a rozsah úprav                  

a zařazení speciálních předmětů uvádíme u každého žáka v IVP.    
Při diagnostikování a posuzování možností žáka spolupracujeme, se souhlasem rodičů, se speciálně 

pedagogickými centry. 

V případě potřeby umožňujeme působení pedagogického asistenta nebo osobního asistenta ve třídě, 

kde se vzdělávají žáci s kombinovaným postižením. 

Naše škola má bezbariérový přístup a je vybavena množstvím polohovacích pomůcek, které 

využíváme k rozvoji hybnosti u žáků s těžkým tělesným postižením. 

Úzce spolupracujeme s Dětským centrem při zajišťování fyzioterapie a vodoléčby. 
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Obecné úpravy vzdělávacího obsahu ŠVP pro žáky s kombinovaným postižením: 
 

a)  Kombinace s těžkým tělesným postižením (imobilní žáci) – úpravy se týkají 

těchto předmětů: rozumová výchova (rozvíjení grafických schopností), smyslová výchova 

(hmatové vnímání), pracovní výchova, pohybová výchova a rehabilitační tělesná výchova 

 

Rozumová výchova: Rozvíjení grafických schopností - vypouštíme školní očekávaný výstup:     

 napsat několik vybraných tiskacích písmen a číslic 

 

Smyslová výchova: Hmatové vnímání - vypouštíme školní očekávaný výstup:  

 zvládat základní sebeobslužné dovednosti 

 

Pracovní výchova: Nahrazujeme názvem Základy pracovních činností s následujícím 

vzdělávacím obsahem. 

Školní očekávaný výstup 

Žák by měl: 

učivo 

-  pasivně popř. aktivně (podle ind. úrovně) 

spolupracovat při hygieně, převlékání a 

krmení  

Stabilizace polohy cíleným polohováním 

Pasivní pohyby podle vzorů ontogenetické 

vývojové řady – procítění fyziologických 

pohybů 

Aktivní pohyby HK i DK při oblékání a 

svlékání 

Nácvik odkusování, kousání, polykání, 

žvýkání 

Pití z hrnku, popř. nabírání jídla lžící s 

dopomocí 

- aktivně spolupracovat při činnostech 

vizuomotorické koordinace 

Fázické pohyby   

Ukazování, dosahování 

Cvičení na vnímání středové osy 

Posunování lehkého předmětu po hladké 

podložce 

Zanechávání stop v různém materiálu (písek, 

krupice, pěna atd.) 

Otisky (rukou, prstů, přírodnin) 

Volné čárání s vloženým silným fixem, 

gelovým pastelem a dalšími měkkými 

materiály (popř. s využitím kompenzační 

pomůcky pro úchop) 

- podle individuálních možností používat 

silový (válcový, kulový) nebo kompenzační 

úchop 

Senzorika ruky – poklepy na hřbet ruky, 

hlazení a šroubovité pohyby, zcitlivění dlaně 

pro pozdější úchop 

Uvolňování spasticity ruky – masáž, hrabání 

v písku, v drobných přírodninách 

Úchop a uvolnění úchopu s různým 

materiálem 

Mačkání měkkého materiálu (těsto, molitan, 

průklepový papír atd.) 

- zvládnout základy manipulačních 

dovedností 

Přenášení lehkého předmětu  

Tahání za provázek 

Otisky a přilepování tlakem do podložky 

Práce s modelovacími hmotami -  válení, 

trhání, vykrajování z těsta, hlíny 

Trhání papíru 

Stříhání terapeutickými nůžkami s dopomocí 
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Výchovně vzdělávací strategie:       

Výuka předmětu Základy pracovních činností přispívá k formování klíčových kompetencí žáka 

takto: 

Kompetence k učení  
Zařazujeme techniky práce s různým materiálem a tím vedeme žáka k napodobování různých 

pohybů a činností. 

Úpravou citlivosti ruky a uvolňováním spasticity podporujeme úchop a tím vedeme žáka 

k používání učebních pomůcek. 

Kompetence k řešení problémů  
Využíváme neverbální komunikace a systémů AAK k znázornění pracovní činnosti a tím 

podporujeme chápání a plnění jednoduchých příkazů. 

Kompetence komunikativní   

Zařazujeme nabídku (výběr) různých pracovních činností nebo materiálů a tím podporujeme 

vyjadřování souhlasu a nesouhlasu. 

Kompetence sociální a personální  
Vytváříme stopy v různých materiálech, otiskujeme části těla a tím vedeme žáka k uvědomování si 

své osoby prostřednictvím svého těla. 

Kompetence pracovní   
Orofaciální terapií ovlivňujeme příjem a zpracování potravy, polohováním a uvolňováním spasticity 

končetin podporujeme aktivní pohyb a tím vedeme žáka ke spolupráci při úkonech sebeobsluhy                  

a osobní hygieny. 

Zařazujeme třídění, ukládání do krabice a řazení přírodnin, hraček a maket a tím vedeme žáka                

k rozlišování předmětů různých velikostí a tvarů, uchopování a účelné manipulaci. 

Seznamujeme žáky se základy manipulace s modelovacími hmotami a papírem a tím vedeme žáka 

k využívání různých pracovních technik při práci s různým materiálem. 

 

 

Pohybová výchova: nahrazujeme názvem Smyslově pohybová výchova s následujícím 

vzdělávacím obsahem. 

 

Školní očekávaný výstup 

Žák by měl: 

učivo 

- získat kladný vztah k motorickému cvičení a 

pohybovým aktivitám 

Jednoduché pohybové hry se zpěvem a 

muzikoterapie  

Hry ve vodě a s vodou 

- zvládnout základní orientaci v tělesném 

schématu 

Pasivní a aktivní dechová cvičení 

Masáže – aktivační (celkové, plosky nohy..) 

pro lepší prokrvení těla 

Míčkování  

Poznávání těla prostřednictvím bazálních 

smyslů – taktilní, vibrační a vestibulární  

vnímání  

Senzomotorická cvičení (roler, trampolína, 

vodní postel...) 

- aktivně se snažit o samostatný pohyb 

s ohledem na dosažený stupeň vertikalizace 

Polohování 

Stimulace fyziologického pohybu  

Cvičení šíjových svalů pro fixaci hlavy, opor 

na předloktí, otáčení, klek s oporou o ruce, 

sed, vzpřímený klek, stoj 

Cvičení na míči nebo válci – opěrné reakce 

Hry ve vodě 

- reagovat na pokyny k pohybové činnosti Napodobování pohybů hlavy a končetin 

Otáčení, zvedání hlavy, pohyby HK popř. DK 

na slovní pokyn 
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- rozvíjet koordinaci a prostorovou orientaci 

podle individuálních předpokladů 

Koulení míče v různých polohách, porážení 

kuželek 

Plazení či lezení k danému cíli, mezi 

překážkami 

Cvičení v kuličkovém bazénu 

Senzomotorická a psychomotorická cvičení 

- snažit se o uvolnění a zklidnění organismu Pasivní, převážně rotační pohyby – procítění 

fyziologického svalového tonu 

Relaxační masáže 

Hudební relaxace 

 

Výchovně vzdělávací strategie:       

Výuka předmětu Smyslově pohybová výchova přispívá k formování klíčových kompetencí žáka 

takto:  

Kompetence k učení  

Polohováním a facilitací podporujeme provedení fyziologického pohybu a tím vedeme žáka 

k napodobení předvedených pohybů a činností. 

Kompetence k řešení problémů  

Motorickým učením (učením se pohybem – senzomotorika, psychomotorika) podporujeme 

kognitivní funkce a tím vedeme žáka k chápání a plnění jednoduchých příkazů a k orientaci 

v okolním prostředí. 

Cvičením na balančních plochách podporujeme vnímání rovnováhy a tím vedeme žáka 

k překonávání pocitu strachu při změnách poloh. 

Kompetence komunikativní  

Zařazením hudebně pohybových her, muzikoterapie a her s míčem rozvíjíme bazální dialog             

a tím vedeme žáka k reakci na jméno a poznávání známých osob a komunikaci s nimi. 

Verbálně i dotykově stimulujeme aktivní pohyby a tím vedeme žáka k reakci na jednoduché 

pokyny. 

Kompetence sociální a personální  
Využíváme bazální stimulace (somatické, vestibulární a vibrační podněty) k orientaci v tělesném 

schématu a tím vedeme žáka k uvědomování si své osoby prostřednictvím svého těla. 

Využíváme konceptu snoezelen ke sblížení a utváření vztahu mezi spolužáky a tím podporujeme 

navazování kontaktu a dorozumívání se s okolím.  

 

 

Rehabilitační tělesná výchova – vzdělávací obsah nahrazujeme canisterapií a fyzioterapií (Vojtova 

metoda – na doporučení odborného lékaře), kterou zajišťujeme ve spolupráci s Dětským centrem. 

 

 

b)  Kombinace s těžkým  zrakovým postižením (nevidomí a žáci se zbytky zraku) 

– úpravy se týkají těchto vyučovacích předmětů: rozumová výchova, smyslová výchova 

 

Rozumová výchova: a) Rozvíjení poznávacích schopností - upravujeme školní očekávaný výstup: 

 řadit obrázky podle zadaných kritérií (slovo obrázky upravujeme na předměty) 

b) Rozvíjení logického myšlení – vypouštíme školní očekávaný výstup: 

 zvládnout složení dějových obrázků 

            c) Rozvíjení grafických schopností – vypouštíme školní očekávané výstupy: 

 nakreslit různé druhy čar 

 poznat grafickou podobu písmen 

 napsat několik vybraných tiskacích písmen a číslic 

 

Smyslová výchova: vypouštíme celý tematický okruh Zrakové vnímání a v IVP posilujeme  

                                 rozvoj kompenzačních smyslů  
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c)  Kombinace s těžkým sluchovým postižením (neslyšící nebo žáci se zbytky 

sluchu) - úpravy se týkají těchto vyučovacích předmětů: komunikace, smyslová výchova, hudební 

výchova 

Komunikace: upravujeme školní očekávaný výstup: 

 reagovat na hlas a intonaci dospělé osoby (upravujeme na – zvládnout předverbální 

dovednosti a nesymbolickou komunikaci) 

 Smyslová výchova: vypouštíme celý tematický okruh Sluchové vnímání a v IVP posilujeme  

                                  rozvoj kompenzačních smyslů 

Hudební výchova: veškeré hudební činnosti propojujeme s proprioceptivním a vibračním  

                                      vnímáním. 

 

 

d)  Kombinace s pervazivními vývojovými poruchami 
      - úpravy se týkají celkového přístupu k dětem s pervazivními vývojovými poruchami                        

a specifickým přizpůsobením prostředí. 

Vzdělávání probíhá podle zásad TEACCH programu. Jedná se především o strukturalizaci 

(přesné vymezení místa, času i způsobu vykonávání jednotlivých činností), vizualizaci (maximální 

podpora procesu učení pomocí konkrétních předmětů, fotografií, piktogramů nebo nápisů)                        

a individualizací (individuální přístup ke každému jedinci). 
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6.2 UČEBNÍ  PLÁN 

 

6.2.1 Tabulace učebního plánu v ZŠS 

 

Vyučovací předmět 1. 2. 3.  4.  5. 6. 7. 8. 9. 10. 

ročník 

Rozumová výchova 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Komunikace 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Smyslová výchova 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Hudební výchova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Výtvarná výchova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Pohybová výchova 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Zdravotní tělesná výchova nebo 

Rehabilitační tělesná výchova 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Pracovní výchova 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Disponibilní časová dotace 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 
Povinná týdenní časová dotace 20 20 20 20 20 22 22 22 22 22 

Celkový počet hodin v 1. – 10. ročníku :                 210 

 

Tabulace učebního plánu v PSZŠS 

 
Předmět Počet hodin týdně Ročně 

Smyslová výchova      3   99 

Rozumová výchova      5 165 

Pracovní a výtvarná výchova       4 132 

Tělesná výchova      5 165 

Hudební výchova        3   99 

 

 

6.2.2 Poznámky k učebnímu plánu 

 

Předmět Komunikace obsahově odpovídá vzdělávacímu oboru Řečová výchova a zahrnuje verbální 

i neverbální komunikaci. V rámci disponibilních hodin je posílena časová dotace některých 

předmětů nebo jsou zde zařazeny předměty speciálně pedagogické péče (individuální logopedická 

péče, alternativní a augmentativní komunikace, zraková stimulace – popř. pleoptická cvičení, 

canisterapie a muzikoterapie). Jejich konkretizace je uvedena v IVP s ohledem na individuální 

potřeby žáků.   

Výuka probíhá formou vyučovacích bloků, ve kterých je sdruženo více předmětů v poměru, který 

odpovídá časové dotaci předmětů pro jednotlivé ročníky. Režim dne obsahuje pravidelné střídání 

výuky a odpočinku či hry. Některé činnosti probíhají ve skupině a některé jako individuální výuka. 

Vyučování se nerealizuje pouze ve třídě, ale obsahuje také učení v blízkém okolí (vycházky, 

nákupy, divadelní představení atd.)  

V IVP umožňujeme úpravu týdenní časové dotace podle individuálních potřeb a zdravotního stavu 

žáků. 
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6.3 UČEBNÍ OSNOVY 

6.3.1 Vyučovací předmět: Rozumová výchova 

 

1)  Charakteristika předmětu 

 
V předmětu Rozumová výchova je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a komunikace 

oboru Rozumová výchova a částečně obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět oboru Smyslová 

výchova. 

 

Obsah vyučovacího předmětu Rozumová výchova je rozdělen na tematické okruhy: 

 Rozvíjení poznávacích schopností 

 Rozvíjení logického myšlení a paměti 

 Rozvíjení grafických schopností 

Ve výuce se vzdělávací obsah jednotlivých okruhů vzájemně prolíná. V Rozumové výchově                 

je snaha o dosažení a rozvíjení rozumových schopností žáků na optimální možné úrovni. 

 

Cílové zaměření vyučovacího předmětu 

 

Vzdělávání v tomto vyučovacím předmětu směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí 

tím, že vede žáka k: 

- rozvíjení rozumových schopností na optimální možnou úroveň 

- uplatňování základních hygienických a sebeobslužných dovedností a rozvíjení 

samostatnosti při každodenních činnostech 

- osvojení základů orientace 

- rozvíjení poznávacích schopností 

- osvojení základních grafických prvků, případně k osvojení základů psaní hůlkového 

písma 

 

 

2)  Výchovné a vzdělávací strategie k rozvíjení klíčových kompetencí 
 

Výuka rozumové výchovy přispívá k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí takto: 

Kompetence k učení: 

Prostřednictvím přiřazování, třídění a výběru na pokyn vedeme žáka k porozumění pojmům, 

znakům a symbolům. 

Využíváme strukturované úkoly, názorné pomůcky, makety, činnostní učení, ICT – PC 

programy a aplikace na tabletu, globální čtení, sociální čtení a sociální počty. 

Kompetence k řešení problémů: 

Pro každého žáka vytváříme strukturovaný režim dne v takové symbolické podobě, která 

odpovídá jeho stupni porozumění a tím podporujeme jeho časovou orientaci. Využíváme různé 

rituály pro zahájení a ukončení činnosti. 
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3)  Vzdělávací obsah 

 

Rozvíjení poznávacích schopností 

 

Školní očekávané výstupy 

Žák by měl 

Učivo 

- vnímat různé podněty a reagovat na ně Senzomotorika – vnitřní vnímání 

Psychomotorika – vnímání okolního prostředí  

- poznat a případně i pojmenovat základní  

části svého těla, základní druhy ovoce a 

zeleniny, oblečení, hračky, zvířata, dopravní 

prostředky nebo rostliny 

Poznávání, případně i pojmenovávání (nebo 

označení pomocí AAK) základních částí těla, 

základních druhů ovoce a zeleniny, oblečení, 

zvířat, dopravních prostředků nebo rostlin ve 

skutečnosti, na modelech nebo obrázcích 

Vycházky do okolí – obchody, doprava, 

rostliny 

- poznat základní geometrické tvary Poznávání a přiřazování základních geom. 

tvarů - kruh, čtverec, trojúhelník, obdélník 

Skládání obrázku z geom. tvarů na předlohu 

Pracovní listy – vybarvování geom. tvarů 

- reagovat na oslovení jménem, znát své 

jméno, rozumět pojmu ,,já“ 

Poznávání sebe sama v zrcadle a na fotografii 

Komunikační hry s oslovováním 

Poznat své jméno v tištěné podobě 

- orientovat se ve vztazích k nejbližšímu 

prostředí, denním časovém rozvrhu, vnímat 

prostor 

- rozpoznat denní dobu podle činnosti, 

obrázku nebo piktogramu 

Nácvik orientace v prostorách školy (třída, 

šatna, jídelna, tělocvična apod.) a v blízkém 

okolí školy 

Nácvik orientace v čase (v rámci dne a týdne) 

Pojmy – den, noc; ráno, poledne, večer; bylo, 

bude 

Strukturovaný denní režim 

- poznat a používat předměty denní potřeby, 

uplatňovat základní hygienické a 

sebeobslužné činnosti 

Sebeobslužné, hygienické a stravovací 

návyky 

Poznávání a aktivní označení (verbálně nebo 

AAK) předmětů denní potřeby 

Přiřazování předmětů denní potřeby k činnosti 

(co potřebujeme k….) 

Péče o zdraví, zdraví a nemoc  

- vnímat a uspokojovat základní životní 

potřeby, sdělit své potřeby nebo i pocity, dle 

možností upozornit na zdravotní potíže 

Uvědomování si vlastního těla a svých potřeb 

Nácvik vyjadřování svých potřeb přijatelným 

způsobem 

- znát členy své rodiny Rodina, členové širší rodiny, jména členů 

rodiny 

- vnímat různé podněty a reagovat na ně Rozvíjení smyslového vnímání, 

senzomotorika 

- řadit a třídit předměty či obrázky podle 

zadaných kritérií 

Třídění a řazení předmětů nebo obrázků podle 

různých kritérií (co kam patří; nadřazené 

pojmy; činnosti – co létá, jezdí, skáče…, 

základní práce – kdo potřebuje…, komu 

dáme…) 

Námětové hry – výběr potřebných pomůcek 

Rozlišování pojmů: malý - velký, dlouhý-

krátký, hodně - málo 

- rozeznat roční období podle základních Pozorování přírody v ročních obdobích 
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znaků Poznávání počasí 

Názvy jednotlivých ročních období 

Základní znaky ročních období 

Činnosti v ročních obdobích (na zahradě, 

sporty,…) 

 

 

Rozvíjení logického myšlení paměti 

 

Školní očekávané výstupy 

Žák by měl 

Učivo 

- koncentrovat se na určitou činnost Manipulační činnosti 

Poslech básně, písně, krátkého vyprávění 

(pohádka) 

- rozlišovat velikosti a tvary předmětů, dvojic 

obrázků 

Třídění a přiřazování předmětů podle různých 

znaků 

Přiřazování dvojic obrázků 

Logické dvojice – co patří k sobě 

Syntetické činnosti – půlené obrázky, 

jednoduché puzzle, poznávání neúplných 

obrázků  

- orientovat se na řádce, v sloupci, na stránce Práce s denním režimem 

Grafická cvičení 

Manipulace na pracovní desce, magnetické 

tabuli 

Manipulační hry: dej za, před, vedle….. 

- poznat nebo číst vybraná písmena nebo i 

krátká slova 

Přiřazování, třídění, poznávání a čtení písmen 

Nácvik čtení – globální metoda, sociální čtení, 

piktogramy – čtení slov, vět s obrázky, 

obrázkových textů  

- přiřazovat vybrané číslice k počtu prvků a 

naopak 

Představa počtu; číselná řada 

Přiřazování, třídění a poznávání číslic, 

posloupnost číslic 

Přiřazování počtu k číslici a číslice k počtu 

Sociální počty 

- zvládnout složení dějových obrázků Řazení dvou obrázků; pojmy nejdříve, potom 

Řazení tří obrázků – běžné denní činnosti, 

pohádka 

Cvičení zrakové a sluchové paměti 

 

 

 

Rozvíjení grafických schopností 

 

Školní očekávané výstupy 

Žák by měl 

Učivo 

- uchopit a podržet podaný předmět Rozvíjení hrubé i jemné motoriky, cvičení 

dlaní, prstů, uchopování předmětů, 

manipulační činnosti s předměty 

- uchopit tužku, štětec nebo jiné psací náčiní Cvičení dlaní, prstů uchopování předmětů, 

manipulační činnosti s předměty 

Špetkový nebo kompenzační úchop - tužka, 

štětec, fix 

- nakreslit různé druhy čar Uvolňovací cvičení ramenního a loketního 
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kloubu, zápěstí a prstů 

Kreslení na svislou a vodorovnou plochu 

Kreslení různým materiálem 

„Klubíčko“, čáry (svislé, vodorovné, šikmé), 

spojování dvou bodů, horní a dolní oblouk 

- poznat grafickou podobu některých písmen Písmena – pojem, tvarové prvky tiskacích 

písmen, první písmeno jména 

Řazení písmen na řádek 

- napsat několik vybraných tiskacích písmen a 

číslic 

Písmena – hůlkové písmo, číslice 

Psaní vlastního jména (obtah, spojování bodů) 

Psaní na řádek 
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6.3.2 Vyučovací předmět: Komunikace 

 

1)  Charakteristika předmětu 
 

V předmětu Komunikace je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a komunikace, oboru 

Řečová výchova, tématického okruhu Rozvíjení komunikačních dovedností a dále část obsahu 

vzdělávacího oboru Rozumová výchova, tématického okruhu Rozvíjení poznávacích schopností              

a Rozvíjení logického myšlení a paměti.  

 

Komunikace je realizována ve všech ročnících a je nedílnou součástí všech vyučovacích předmětů. 

Komunikace umožňuje žákům vytvořit si funkční dorozumívací systém. Rozvíjí slovní zásobu, 

verbální i neverbální komunikační dovednosti, které ovlivňují rozvoj poznávacích, citových                    

a volních vlastností. Žáci, kteří nemohou využít verbální komunikaci, používají pro komunikaci 

systémy augmentativní a alternativní komunikace. Tyto systémy napomáhají překonávat 

komunikační bariéry, dorozumívat se se svým okolím, vyjadřovat své potřeby a přání, reagovat na 

podněty. Využití netradičních speciálních metod a technik umožňuje žákům přístup ke vzdělání                

a jeho zvládnutí v rámci individuálních možností. 

 

 

Cílové zaměření vyučovacího předmětu 

 

Vzdělávání v daném předmětu směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede 

žáka k: 

- rozvíjení rozumových schopností na optimální možnou úroveň 

- rozvíjení samostatnosti při každodenních činnostech 

- rozvíjení řečových schopností, případně osvojení komunikačních dovedností za 

použití netradičních metod komunikace 

- rozvíjení poznávacích schopností 

 

 

2)  Výchovné a vzdělávací strategie k rozvoji klíčových kompetencí  
 

Výuka komunikace přispívá k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáka takto: 

 

Kompetence k učení  

Zařazujeme smyslové hry, didaktické hry pro rozvoj paměti a porozumění řeči a komunikační 

pomůcky upravujeme podle individuální úrovně žáka a tím vedeme žáka k porozumění 

jednoduchým pojmům, znakům, symbolům a k jejich aktivnímu používání 

Využíváme metod AAK a sociálního čtení a tím se žák učí poznávat a rozlišovat základní 

piktogramy 

Zařazujeme cvičení motoriky mluvidel a mimiky a používáme jednoduchá gesta a tím vedeme žáka 

k napodobování předvedených pohybů a činností 

Kompetence k řešení problémů   

Cyklicky zařazujeme jazykové hry a komunikační situace a naučené komunikační dovednosti                    

i vzorce chování přenášíme do jiných prostředí a tím se žák učí řešit známé situace na základě 

nápodoby či opakování 

Žáka nezahlcujeme množstvím informací, používáme krátké věty podpořené gestem nebo obrázkem 

a tím se žák učí chápat a plnit jednoduché příkazy 
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Kompetence komunikativní   

Zařazujeme ranní komunikační kruhy, kde se žák učí pozdravit a vhodně reagovat na pozdrav                   

i další prvky sociální komunikace a tím vedeme žáka k reakci na své jméno, poznávání známých 

osob a k dorozumívání se s nimi 

Dodržujeme stejnou strukturu pokynů a využíváme zrakovou podporu pro lepší porozumění                    

a u nejtěžších postižení využíváme nesymbolickou komunikaci a  tím se žák učí reagovat na 

jednoduché pokyny 

Nacvičujeme různé funkce komunikace a tím se žák učí vyjadřovat své potřeby, pocity, nálady, 

souhlas a nesouhlas 

Kompetence sociální a personální   

Zařazujeme dechová, rezonanční a fonační cvičení pro podporu hlasového projevu a tím se žák učí 

uvědomovat si svoji osobu prostřednictvím svého těla 

Zařazujeme nejen individuální ale i skupinové aktivity a tím se žák učí reagovat na své spolužáky   

a učitele 

Nacvičené funkce komunikace si žáci upevňují při návštěvě divadla, na výletě nebo při nakupování 

v obchodě a tím vedeme žáky k navazování kontaktu a adekvátnímu dorozumívání se s okolím 

 

 

 

3)   Vzdělávací obsah 
 

Školní očekávaný výstup 

Žák by měl: 

Učivo  

- reagovat na hlas a intonaci dospělé osoby Nácvik preverbálních dovedností  

      -     cvičení zrakové a sluchové pozornosti 

- napodobování pohybů, zvuků 

- střídání (já – ty) 

- oční kontakt 

Dovednosti nesymbolické komunikace 

(uvědomování si, sociální interakce, fyzická 

interakce, kombinované interakce) 

Průzkumné a senzomotorické hry 

- znát své jméno a reagovat na oslovení 

jménem 

Komunikační a pohybové hry s využitím 

oslovení 

Rytmizace a melodizace jmen 

Hry „na jukanou“, „na schovávanou“ 

- znát jména nejbližších osob, spolužáků a 

učitelů; rozumět jednoduchým verbálním 

pokynům (popř. doplněných AAK) 

Poznávání symbolických zvuků a slov (bum, 

tú, ššš, zvuky zvířat) 

Každodenní činnosti doprovázené ustáleným 

komentářem 

Symbolické a kooperativní hry 

Rozšiřování pasivní slovní zásoby, chápání 

slovních spojení a předložkových vazeb – se 

zrakovou podporou 

Plnění jednoduchých příkazů s využitím jmen 

nejbližších osob a spolužáků (běž, dones, 

podej, vezmi…) 

Senzomotorické a psychomotorické hry 

(poznávání nejbližších osob) 

Rozvoj zrakové a sluchové paměti 

Hry na rozlišování výrazů obličeje a gest 

(vyjadřování pocitů, chápání neverbální 

komunikace) 

Krátké příběhy s přiřazováním emocí 

jednotlivým postavám (se zrakovou 
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podporou)  

- umět pozdravit a poděkovat; podle 

schopností oslovovat své spolužáky a učitele 

jménem; vyjádřit souhlas a nesouhlas; sdělit 

svá přání a potřeby 

Hry a denní fázová cvičení na pochopení a 

používání sociálních slov a oslovení 

spolužáků a učitelů (oslovení, pozdrav, 

prosím, děkuji, ano, ne, ještě – znovu) – 

verbálně či pomocí AAK 

Modelové situace pro vyjadřování přání a 

potřeb – veškeré činnosti během dne, hry na 

obchod, lékaře, na restauraci… 

Transfer naučených dovedností do 

praktického života (komunikace s návštěvou 

ve škole; nákupy…) – spolupráce s rodinou 

Podpora dalších funkcí komunikace 

(odmítnutí, žádání informací, sdělování 

informací…) 

-  expresivně (verbálně či AAK) vyjadřovat 

slova, krátké říkanky či text; s dopomocí 

popisovat obrázek a doplňovat vyprávění 

známého příběhu 

Fonační cvičení, napodobování hlasů a zvuků, 

akustická diferenciace, masáže mluvidel, 

oromotorika 

Rozvoj aktivní slovní zásoby se zrakovou 

podporou (citoslovce, podstatná jména, 

slovesa, přídavná jména, zájmena, číslovky) – 

verbálně nebo AAK 

Podpora tvoření krátkých vět (2-3 slova) – 

verbálně nebo AAK – popis obrázku, popř. 

jednoduché rozhovory 

Říkanky s pohybem nebo s jinou zrakovou 

podporou 

Doplňování známého příběhu se zrakovou 

podporou - slovně nebo pomocí AAK  

- snažit se o správné dýchání Pasivní a aktivní dechová cvičení, foukání 

Aromaterapie 

Nácvik a hry pro udržení ústního závěru 

Nácvik smrkání 

- využívat komunikační počítačové hry Kinetické hry na rozvoj jemné motoriky 

Nácvik a procvičování alternativního ovládání 

počítačových komunikačních programů 

Práce s počítačovými programy (Méďa, 

Brepta, Altíkovy úkoly atd.) 
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6.3.3 Vyučovací předmět: Smyslová výchova 

 

1)    Charakteristika předmětu 
 

V předmětu Smyslová výchova je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět, oboru 

Smyslová výchova. 

 

Smyslová výchova je realizována ve všech ročnících a má velmi úzkou vazbu ke všem předmětům. 

Prolíná všemi vzdělávacími obory a vytváří předpoklady pro zvládání jejich vzdělávacích obsahů. 

Smyslová výchova rozvíjí psychické funkce prostřednictvím smyslového vnímání. Cílevědomým 

vytvářením vztahů smyslového vnímání, myšlení a řeči, rozvíjí jednotlivé smyslové analyzátory             

a jejich funkce, které jsou podmínkou správného vnímání, koncentrace pozornosti, prostorové, 

směrové a časové orientace a základem pro vytváření představ a pojmů. 

Smyslová výchova rozvíjí zrakové, sluchové, chuťové a čichové vnímání, hmatové vnímání, 

vizuomotoriku a prostorovou orientaci prostřednictvím systematického procvičování v konkrétních 

situacích. 

 

Vzdělávací obor je členěn do tematických okruhů:  

 - Rozvíjení zrakového vnímání 

 - Rozvíjení sluchového vnímání 

 - Rozvíjení hmatového vnímání 

 - Prostorová a směrová orientace 

 - Rozvíjení čichového a chuťového vnímání 

 

 

2)   Výchovné a vzdělávací strategie k rozvíjení klíčových kompetencí 
 

Výuka Smyslové výchovy přispívá k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáka takto: 

 

Kompetence k učení: 
Používáme multisenzorický přístup pokud možno u všech činností a tím vedeme žáka k lepšímu 

porozumění jednoduchým pojmům, znakům a symbolům.  

 

 

Kompetence k řešení problémů: 

Vytváříme strukturovaný režim dne v symbolické podobě jaká odpovídá stupni porozumění žáka               

a tím vedeme žáka k orientaci v časovém režimu dne. 

Označujeme jednotlivé prostory a místnosti ve škole různými symboly odpovídajícími stupni 

porozumění žáka a tím ho vedeme k lepší orientaci v okolním prostředí.  

Využíváme zrakovou podporu při komunikaci a tím vedeme žáka k pochopení jednoduchých 

příkazů a jejich plnění. 

  

Kompetence komunikativní: 

Používáme alternativní komunikaci s vizuální podporou a tím vedeme žáka k reakci na jednoduché 

pokyny, vyjádření souhlasu či nesouhlasu, vyjádření své potřeby. 

 

Kompetence sociální a personální: 

Prostřednictvím různých podnětů i využitím konceptu snoezelen utváříme u žáků vědomí vlastní 

osoby, podporujeme vnímání jednotlivých částí těla a tím uvědomění si svého Já. 
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Kompetence pracovní: 
Tříděním a manipulací s předměty denní potřeby vedeme žáka k jejich poznávání a používání. 

Senzomotorickými činnostmi navozujeme a rozvíjíme různé úchopy. Používáním různého 

materiálu, velikosti, váhy a struktury rozvíjíme taktilně – kinestetické vnímání a tím vedeme žáka 

k rozlišování velikosti a tvarů předmětů. 

Strukturou, procesním schématem, fyzickou pomocí nebo vysvětlením vedeme žáka k využívání 

jednoduchých pracovních technik při práci s různými materiály. 

 

 

 

3)    Vzdělávací obsah 

 
ZRAKOVÉ VNÍMÁNÍ 

 

Školní očekávané výstupy 

Žák by měl 

Učivo 

Manipulovat s předměty Senzomotorické činnosti zaměřené na rozvoj 

úchopu, manipulace a koordinace oko-ruka 

Používání různých předmětů 

Skládání předmětů na sebe, vedle sebe, do 

krabice 

Vnímání velikosti, tvaru a polohy předmětů 

Hry na rozvíjení zrakového vnímání 

Rozlišovat tvary a barvy předmětů  Vkládání do výřezu 

Rozlišování tvarů zrakem-kulatý-hranatý 

Rozlišování dvou základních výrazně odlišných 

barevných předmětů 

Postupné přiřazování všech barev a tvarů 

Poznat, řadit, skládat a třídit předměty podle 

velikosti, barevné a tvarové odlišnosti 

Poznávání a třídění předmětů, diferenciační 

cvičení 

Poznávání, řazení předmětů podle velikosti  

Poznávání a třídění předmětů podle barev 

(vyhledávání předmětů stejných barev) 

Řazení barevných kostek, střídání barev 

Poznávání a třídění zřetelně odlišných předmětů 

(panenka -autíčko) 

Poznávání a třídění materiálů- výrazně odlišné 

komponenty- např. papír-modelína... 

Poznávání a třídění přírodnin-komponenty 

nejprve velké a výrazně odlišné, postupně menší 

a méně odlišné(kaštany, žaludy, šišky, šípky, 

hrách, fazole...) 

Třídění podle dvou vlastností (kombinace tvaru, 

barvy nebo velikosti) 

Rozlišování plošných tvarů (kolečko, čtverec, 

trojúhelník, obdélník) 

Skládání celků z části (stavebnice) 

Rozeznat reálné a vyobrazené předměty, třídit 

obrázky 

Přiřazování obrázků (fotek) k předmětu 

Přiřazování dvou stejných obrázků 

Třídění obrázků podle nadřazených 

pojmů:květiny, ovoce, zelenina, zvířata, 

oblečení, hračky... 
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Procvičování zrakové paměti 

Poznávání změn a rozdílů na skutečných 

předmětech i na obrázcích (stejný-jiný) 

Poznat osoby ze svého okolí a své spolužáky Poznávání členů rodiny a osob ze svého okolí 

přímou interakcí 

Poznávání spolužáků a učitelů při ranních 

činnostech-vítání... 

Přiřazování fotografií spolužáků, učitelů, osob z 

blízkého okolí 

Výběr na komunikačních tabulkách 

Napodobit předvedené pohyby Upevňování vizuomotorické koordinace 

Napodobování různých pohybů předváděných 

učitelem 

 

 

 

SLUCHOVÉ VNÍMÁNÍ 
 

Školní očekávané výstupy 

Žák by měl 

Učivo 

Reagovat na své jméno, na oslovení, na zavolání Nácvik reakce na oslovení, zavolání ve všech 

aktivitách během dne 

Sluchové hry a cvičení s využitím jmen žáků 

Poznat, rozlišit a napodobit různé zvuky Nácvik soustředěného sluchového vnímání 

pomocí různých zvuků-ozvučenou hračku, 

bubínek, cinkání lžíce o talíř, zpěv... 

Sluchová cvičení-poznávání a rozlišování zvuků 

s využitím zrakové podpory (zvonek, mačkání 

papíru, klíče...) 

Poznávání a rozlišování zvuků bez využití 

zrakové podpory (telefon, kytara, cinkání lžičky 

v hrnečku, tleskání)- verbálně i neverbálně-s 

pomocí fotek, obrázků, piktogramů 

Napodobování různých zvuků 

Poznat podle hlasu osoby ze svého nejbližšího 

okolí 

Poznávání spolužáků a učitelů podle hlasu 

(verbálně i neverbálně-výběrem z fotografií) 

Poznat a rozlišit různé zvuky a hlasy zvířat podle 

zvukové nahrávky 

Snaha o koncentraci pozornosti při poslechu 

zvuků ze zvukové nahrávky 

Cvičení na rozvíjení sluchové paměti 

Poznávání a označení zvuků- hudebních nástrojů 

(verbálně i neverbálně-ve skutečnosti a v 

symbolické podobě-fotka, obrázek, piktogram) 

Experimentování s jednoduchými hudebními 

nástroji 

Poznávání a označení zvuků dopravních 

prostředků (verbálně i neverbálně¨) 

Poznávání a označení zvuků z domácnosti 

(vysavač, mixér, tekoucí voda, telefon, 

splachování toalety, napouštění vody do vany, 

otevírání a zavírání dveří) 

Poznávání a označování hlasů domácích a 
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lesních zvířat (verbálně a neverbálně -pomocí 

symbolů) 

Poznávání a označování zpěvu ptáků 

Poznávání a rozlišování zvuků v přírodě- šumění 

větru, déšť, bouřka... 

Rozlišit zvuky spojené s denní životem a nebát 

se nepříjemných zvuků 

Nácvik sluchového soustředění na zvuky 

související s denním životem  

Sluchově motorická cvičení a hry 

Experimentování se zvuky 

Seznamování se s nepříjemnými zvuky, postupné 

překonávání pocitu strachu z nich 

Individualizovaným přístupem a jednáním se 

žákem zajišťovat pocit jistoty a bezpečí 

 

 

HMATOVÉ VNÍMÁNÍ 

  

Školní očekávané výstupy 

Žák by měl 

Učivo 

- poznat hmatem velikost, tvar a povrch 

předmětů 

 

Rozvíjení hmatové percepce – stimulace 

dotyky, masáže rukou, prstů 

Manipulace a úchop předmětů různé 

velikosti a tvaru, manipulace s přírodninami 

Hlazení různých materiálů (textilní látky – 

jemné a hrubší, dřevo, sklo,...) 

Rozlišování: suché – mokré, studené – teplé, 

tvrdé - měkké 

- třídit předměty na základě hmatu – podle 

velikosti a tvaru 

 

Třídění předmětů – podle tvaru, velikosti, 

povrchu (strukturované úkoly zaměřené na 

třídění předmětů, třídění a ukládání 

přírodnin, 

- poznat známé předměty podle hmatu 

 

Poznávání předmětů hmatem a jejich 

pojmenování s využitím a bez využití zraku 

 

- rozlišit hmatem základní fyzikální 

vlastnosti předmětů (tvrdost, teplotu) 

Rozlišování: suché – mokré, tvrdé – měkké, 

studené – teplé 

Hry s vodou (teplá – studená, mokrý – 

suchý) 

 

 

 

PROSTOROVÁ A SMĚROVÁ ORIENTACE 

 

Školní očekávané výstupy 

Žák by měl 

Učivo 

- vnímat prostor, rozlišit směrovou orientaci 

ve známém prostoru 

Směrová orientace v řadě, na ploše, 

v prostoru (orientace v sešitě, v knize, řádek, 

sloupec) 

Rozlišovat - na začátku, na konci 

Řazení předmětů zleva doprava, shora 

dolů… 

Nácvik orientace v prostoru – nahoře, dole, 

vpředu 

- orientovat se ve třídě Orientace ve třídě – okno, dveře, lavice… 
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Orientace ve škole – šatna, třída, jídelna, 

rehabilitace, snoezelen 

- rozlišovat vpravo – vlevo Nácvik orientace v prostoru – vpravo, vlevo 

Pravá a levá ruka 

 

- rozlišovat nahoře – dole, před – za, vedle Nácvik orientace v prostoru – nahoře, dole, 

před, za 

Plnění jednoduchých pokynů – jdi ke stolu 

- řadit, skládat a umístit předměty na určené 

místo podle pokynu 

Umísťování předmětů podle pokynu – dej na 

stůl, pod židli, do skříně 

Ukazovat nad, pod, na začátku, na konci 

Řazení předmětů podle směrové orientace 

 

 

 

ROZVÍJENÍ ČICHOVÉHO A CHUŤOVÉHO VNÍMÁNÍ 
 

Školní očekávané výstupy 

Žák by měl 

Učivo 

- rozlišit jednotlivé chutě Rozlišit jednotlivé chutě (slaný, sladký, 

kyselý, hořký, chutný, nechutný) 

Poznávání chutí potravin (ovoce, 

zelenina,…) a nápojů 

- poznat předměty čichem podle vůně Dýchání – nádech nosem, výdech ústy 

Rozvoj čichové percepce, přivonění si 

Nácvik poznávání potravin podle vůně 

(specifické vůně) 

- rozlišit vůně a pachy Rozlišování – voní, páchne  

 

- poznat zkažené potraviny a nebezpečné 

látky 

Poznávání specifického pachu zkažených 

potravin a nebezpečných látek – nácvik 

ochranné čichové funkce 
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6.3.4 Vyučovací předmět: Hudební výchova 

 

1)  Charakteristika předmětu 
 

V předmětu Hudební výchova je realizován obsah vzdělávací oblasti Umění a kultura, oboru 

Hudební výchova a část vzdělávacího obsahu oboru Výtvarná výchova. 

 

Hudební výchova je realizována ve všech ročnících a má úzkou vazbu ke všem předmětům. Rozvíjí 

estetické cítění, přispívá ke kultivaci, motivaci, rehabilitaci a relaxaci žáků. Hudební výchova 

podporuje u žáků kladný vztah k hudbě, rozvíjí jejich hudebnost a schopnost emocionálního 

prožívání hudby. Hudební činnosti rozvíjejí sluch a motoriku žáků a tím podporují rozvoj 

komunikačních dovedností. Dále se podílejí na regulaci emocí a napětí, přispívají k celkové relaxaci 

a koncentraci pozornosti. 

 

Cílové zaměření předmětu 

 

Vzdělávání v tomto vyučovacím předmětu směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí 

tím, že vede žáka k: 

- napodobování a rozlišování různých hudebních a nehudebních zvuků 

- rozlišování vybraných hudebních nástrojů podle zvuku 

- zvládání hry na tělo a jednoduché rytmické nástroje 

- soustředění na poslech krátkých skladeb 
 

 

 

2)  Výchovné a vzdělávací strategie k rozvíjení klíčových kompetencí 
 

Výuka hudební výchovy přispívá k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáka takto: 

 

Kompetence k učení:  

Používáme obrazový materiál, zástupné předměty či gesta pro znázornění předmětů, činností                     

a vlastností v hudební oblasti a tím vedeme žáka k porozumění jednoduchým pojmům, znakům                    

a symbolům. Žáci provádějí přiřazování a výběr a tím se učí používat pojmy, znaky a symboly. 

Znázorňujeme obsah textů písní písmem nebo piktogramy a tím vedeme žáka k poznávání 

základních piktogramů a tiskacích písmen. 

Fyzicky vedeme nebo polohujeme žáka, zařazujeme manipulaci s nástroji, vokalizaci a rytmické 

vyjadřování pomocí těla a tím podporujeme schopnost napodobit předvedené pohyby a činnosti. 

Upravujeme nástroje podle individuálních možností žáka, podporujeme manipulaci                                  

i experimentování a tím vedeme žáka k používání učebních pomůcek. 

 

Kompetence k řešení problémů: 

Dodržujeme danou strukturu hudebních činností a tím vedeme žáka k řešení známé situace na 

základě nápodoby či opakování. 

Využíváme hudebních výrazových prostředků (rytmus, melodie, tempo) při komunikaci se žáky                 

a tím podporujeme chápání jednoduchých příkazů a motivujeme k jejich plnění. 

Zařazujeme písně a poslech s různou tématikou, poznávání hlasů a zvuků a tím vedeme žáky 

k orientaci v okolním prostředí.  

Využíváme hudební a rytmické nástroje k realizaci rituálů pro zahájení a ukončení hudební činnosti 

a tím vedeme žáky k orientaci v časovém režimu dne. 

Prostřednictvím experimentování se zvuky a poslechu relaxační hudby vedeme žáky k překonávání 

pocitu strachu. 
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Kompetence komunikativní: 

Zařazujeme písně a hudebně pohybové hry s využitím jmen žáků a učitelů, podporujeme kooperaci 

při výměně nástrojů a výběru písní a tím vedeme žáky k poznávání známých osob, k dorozumívání 

se s nimi a reakci na své jméno. 

Rytmizováním a melodizováním, přiřazováním a výběrem se zrakovou podporou vedeme žáky                

k reakci na jednoduché pokyny. 

Využíváme dechová a fonační cvičení a hudebně pohybové hry k podpoře pozdravu a reakci na 

pozdrav, k vyjadřování souhlasu a nesouhlasu. 

Zařazujeme poslechové skladby s různým emočním laděním a spojujeme je s vizuálním nebo 

motorickým symbolem a tím vedeme žáky k vyjadřování pocitů a nálad. 

 

Kompetence sociální a personální: 

Využíváme dechová, rezonanční a rytmicko pohybová cvičení s prvky muzikoterapie a tím vedeme 

žáky k uvědomění si vlastní osoby prostřednictvím svého těla. 

Hudebními prostředky zajišťujeme atmosféru bezpečí a jistoty a tím podporujeme navazování 

kontaktu s okolím a adekvátní reakce na své spolužáky a učitele. 

 

Kompetence pracovní: 

Přiřazováním, výběrem, experimentováním a hrou na rytmické i hudební nástroje vedeme žáky 

k rozlišování předmětů, k úchopu a účelné manipulaci s nimi.  

 

 

 

3)   Vzdělávací obsah 
 

Školní očekávané výstupy 

Žák by měl 

Učivo  

- zvládat správné dýchání při zpěvu, snažit se 

o srozumitelné vyjádření obsahu textu 

Dechová cvičení 

Rezonanční cvičení 

Fonační cvičení a vokalizace 

Artikulovaný zpěv 

Vyjadřování obsahu písní pomocí AAK 

- rozlišovat zvuky hudebních nástrojů a 

vlastnosti tónů 

Poznávání a označování (verbálně či 

neverbálně) hudební a rytmické nástroje ve 

skutečnosti a v symbolické podobě (fotka, 

obrázek, piktogram) 

Poznávání zvuků rytmických a hudebních 

nástrojů ve skutečnosti a z nahrávky (s účastí 

a bez účasti zraku) 

Poznávání vlastností tónů (délka, výška, 

intenzita) a vyjadřování těchto vlastností 

pohybem nebo symbolem  

-připojit se ke zpěvu jednoduchých písní 

s doprovodem hudebního nástroje 

Cvičení na správné držení těla a hlavy při 

zpěvu 

Pasivní rezonanční a vibrační cvičení 

Hry a činnosti na uvolňování mluvidel a 

tvoření samohlásek 

Fonační a intonační cvičení (napodobování 

hlasů a zvuků) 

Zpěv nebo vokalizace písní 

Vnímání rychlosti a nálady písně 

- ovládat hru na jednoduché rytmické nástroje 

a umět doprovodit sebe i spolužáky 

Úchop a manipulace s rytmickými nástroji 

- volné experimentování se zvuky 

- experimentování se zvuky 

s rytmickým nebo melodickým 
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doprovodem 

Skupinová hra na Orffovy nástroje 

Skupinová hra na netradiční nástroje (i vlastní 

výroby)  

- zvládat jednoduchá rytmická cvičení a 

pohyb podle rytmického doprovodu 

Hra na tělo (tleskání, pleskání, dupání…) 

Rytmická chůze, poskoky atd. podle 

hudebního doprovodu 

Pohybové hry s říkadly a dětskými popěvky 

Jednoduché tanečky (mazurka) 

Vyjadřování rytmu a melodie pohyby celého 

těla (spontánní tanec) 

- soustředit se na poslech relaxační hudby a 

jednoduché krátké skladby 

Poslech živě produkované hudby (dětské a 

lidové písně, krátké instrumentální skladby – 

kytara, klavír, flétna, housle, varhany) 

Poslech reprodukované hudby (relaxační 

hudba, skladby různého žánru)  

- vyjádřit vlastní vjemy, představy a pocity Poslech náladové hudby – propojování 

s emocemi 

Muzikomalba 

Hrou na rytmický nástroj vyjadřovat svoji 

náladu, pocity 
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6.3.5 Vyučovací předmět: Výtvarná výchova 

 

1) Charakteristika předmětu 
 

V předmětu Výtvarná výchova je realizován obsah vzdělávací oblasti Umění a kultura, oboru 

Výtvarná výchova. 

 

Výtvarná výchova je realizována ve všech ročnících a má úzkou vazbu ke všem předmětům. 

Přispívá ke kultivaci žáků, rozvíjet jejich estetické cítění. Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé 

dovednosti, dochází k poznávání různých výtvarných prostředků a technik. Výtvarné činnosti 

pomáhají rozvíjet zrak a motoriku žáků. 

 

Cílové zaměření vyučovacího předmětu 

 

Vzdělávání v tomto vyučovacím předmětu směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí 

tím, že vede žáka k: 

- rozvíjení individuálních schopností při vlastní tvorbě, vnímání a komunikaci 

- rozlišování základních barev a jejich používání ve výtvarném vyjádření 

- vyjadřování vlastních zkušeností přiměřenými prostředky a postupy 

 

 

2)   Výchovné a vzdělávací strategie k rozvíjení klíčových kompetencí 
 

Výuka Výtvarné výchovy přispívá k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáka takto: 

 

Kompetence k učení: 

Používáme obrazový materiál, zástupné předměty či gesta pro znázornění předmětů, činností                  

a vlastností ve výtvarné oblasti a tím vedeme žáka k porozumění jednoduchým pojmům, znakům              

a symbolům. Žáci provádějí přiřazování a výběr a tím se učí používat pojmy, znaky a symboly. 

Znázorňujeme názvy nástrojů, činností a barev piktogramy nebo písmem a tím vedeme žáka 

k poznávání základních piktogramů a tiskacích písmen.  

Fyzicky vedeme, dopomáháme nebo polohujeme žáka při manipulaci s nástroji a výtvarnými 

pomůckami a tím podporujeme schopnost napodobit předvedené pohyby a činnosti. 

Upravujeme nástroje podle individuálních potřeb a možností žáka, podporujeme manipulaci                      

i experimentování a tím vedeme žáka k používání učebních pomůcek. 

 

Kompetence k řešení problémů: 

Dodržujeme danou strukturu výtvarných činností a tím vedeme žáka k pochopení a řešení známé 

situace na základě nápodoby či opakování.  

 

Kompetence komunikativní: 

V průběhu výtvarných činností zařazujeme jednoduchá cvičení zaměřená na rozvoj komunikačních 

funkcí (oslovení, vyjádření souhlasu, nesouhlasu, žádost, apod.) a tím podporujeme reakci na své 

jméno, jednoduché pokyny a vyjádření souhlasu či nesouhlasu. 

 

Kompetence pracovní: 

Výtvarnými činnostmi navozujeme nebo rozvíjíme u žáků různé úchopy. Podporujeme manipulaci 

s předměty a koordinaci oko – ruka. Používáme předměty a výtvarné pomůcky různých velikostí, 

tvarů a hmotnosti a tím rozvíjíme rozlišování velikostí, tvarů; manipulaci s předměty a různé druhy 

úchopů. 

Vysvětlením, strukturou a procesním schématem vedeme žáky k zvládnutí základních výtvarných 

technik a jednoduchých úkolů a tyto dovednosti uplatňujeme při práci s různým materiálem a tím 

vedeme žáka k využití různých výtvarných technik při práci s různými materiály. 
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3)   Vzdělávací obsah 
 

Školní očekávané výstupy 

Žák by měl 

Učivo 

- zvládat základní dovednost pro vlastní 

tvorbu 

Základní dovednosti pro práci v ploše a 

prostoru, manipulace s objekty, úchop 

nástrojů a předmětů 

- používat na elementární úrovni prostředky a 

postupy 

Úchop nástrojů a manipulace s nimi. 

Kresba a malba různými nástroji (houba, 

silný a slabý štětec, fix, tužky, pastelky, 

křídy, tiskátka) na různý povrch (papír, 

karton, dřevo, textil). 

Malba prstovými barvami (obtiskování 

rukou, roztírání dlaní, malování prstem). 

Nácvik mačkání a trhání papíru. 

Nácvik stříhání. 

Nácvik lepení. 

Modelování. 

Netradiční výtvarné postupy, různorodé 

netradiční materiály. 

- vnímat základní vztahy mezi barvami 

(barevné kontrasty) a tvary 

Poznávání jednotlivých barev, zapouštění 

barev do sebe (do vody, klovatiny). 

Poznávání a malování jednotlivých tvarů. 

Trhání papíru, nácvik stříhání – proužky, 

celý papír, vystřihování po čáře, bez čáry, 

vystřihování tvarů. 

Lepení papíru a papírových kuliček na 

vymezenou plochu. Koláž 

Navlékání natrhaného papíru na špejli 

Překládání papíru 

Prostorová tvorba a modelování (zpracování 

hmoty oběma rukama, trhání modelovací 

hmoty na kousky, krájení hmoty, tvarování 

kuliček, válečků, placek, vykrajování 

různých tvarů) 

- vyjádřit vlastní vjemy, představy a pocity Vyjádřit vjemy vybranými prostředky a 

postupy. 

Muzikomalba 

- uplatňovat vlastní fantazii a představivost 

při výtvarných činnostech 

Malování a kreslení na volné téma 
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6.3.6 Vyučovací předmět: Pohybová výchova  

 

 

1)   Charakteristika předmětu 
 

V předmětu Pohybová výchova je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a zdraví, oboru 

Pohybová výchova. 

 

Vyučovací předmět Pohybová výchova je zaměřen na zvládnutí základních pohybových dovedností 

a rozvíjení pohybové kultury. Prostřednictvím různých pohybových aktivit přispívá ke zmírnění 

důsledků zdravotního postižení žáků, k rozvoji řeči, pomáhá také k odreagování napětí, překonávání 

únavy, zlepšování nálady a podílí se na koncentraci pozornosti.  Pohybová činnost tvoří základ 

rozvoje psychických procesů. K osvojení potřebných dovedností a návyků je třeba využívat vhodné 

motivace a činnosti, které posilují zájem žáků. 

 

Cílové zaměření vyučovacího předmětu 

 

Vzdělávání v tomto vyučovacím předmětu směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí 

tím, že vede žáka k: 

  - zvýšení koncentrace pozornosti, odreagování napětí a překonávání únavy, 

fyzickému i psychickému uvolnění 

  - vnímání prožitků z pohybové činnosti 

 

2)   Výchovné a vzdělávací strategie k rozvíjení klíčových kompetencí 
 

Výuka Pohybové výchovy přispívá k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáka takto: 

 

 

Kompetence k učení: 

Pojmy a symboly, které odpovídají úrovni porozumění žáka (předmětová, fotografická, obrázková, 

psaná) zařazujeme také do pohybových činností a tím vedeme žáka k rozumění pojmům a znakům          

a jejich užíváním. 

Fyzicky vedeme, dopomáháme žákovi při pohybové výchově a tím podporujeme schopnost 

napodobit předvedené pohyby a činnosti. 

Upravujeme cvičební náčiní podle individuálních potřeb a možností žáka, podporujeme manipulaci 

i experimentování a tím vedeme žáka k používání učebních pomůcek. 

 

Kompetence k řešení problémů: 

Dodržujeme danou strukturu pohybové výchovy a tím vedeme žáka k pochopení a řešení známé 

situace na základě nápodoby či opakování.  

 

Kompetence komunikativní: 

Záměrně zařazujeme situace vedoucí ke spontánní komunikaci a tím vedeme žáka ke snaze 

dorozumívat se s ostatními verbálními nebo neverbálními formami komunikace.  

 

Kompetence sociální a personální: 

Prostřednictvím cvičení podporujeme vnímání jednotlivých částí těla a tím vedeme žáka 

k uvědomění si své osoby prostřednictvím svého těla. 

 

Kompetence pracovní: 

Před a po tělesné výchově zařazujeme převlékání do cvičebního oblečení a tím vedeme žáka ke 

zvládání základních sebeobslužných dovedností. 

Zapojujeme žáky do uklízení pomůcek a tím vedeme žáka k podílení se na jednoduchých 

praktických činnostech. 
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3)   Vzdělávací obsah 
 

Školní očekávané výstupy 

Žák by měl 

Učivo 

- získat kladný vztah k motorickému cvičení 

a pohybovým aktivitám 

Pohybové hry a cvičení – motivační hry, 

pohybová cvičení s využitím tradičního i 

netradičního náčiní, průpravné hry 

Rytmické hry – chůze podle hudby 

- zvládat podle pokynu přípravu na 

pohybovou činnost 

Osvojení pojmů (popř. s využitím AAK) 

souvisejících s činností 

Sebeobslužné dovednosti 

Příprava náčiní a nářadí 

- reagovat na pokyny a povely k dané 

pohybové činnosti 

Nácvik jednotlivých cviků a cvičebních 

poloh 

Sluchově motorické hry 

- mít osvojeny základní pohybové činnosti, 

dovednosti a prostorovou orientaci podle 

individuálních předpokladů 

Základní manipulace s míčem a s drobným 

náčiním (házení, chytání, kopání, kutálení, 

shazování kuželek, házení do koše) 

Lezení 

Chůze přes nízké překážky, po čáře 

Běh, běh na signál, běh k určenému cíli 

Skoky, poskoky 

Stoj na jedné noze 

Přetočení se ze zad na břicho a zpět, válení 

sudů 

Kolébka na zádech 

Cvičení na nářadí: 

Lavička, bedna (výstup, sestup, přelézání) 

Žebřiny 

- rozvíjet motoriku a koordinaci pohybů a 

poloh 

Turistika a pobyt v přírodě, vycházky 

Pohyb po nerovném terénu 

Překážková dráha (vyhýbání se, přelézání, 

překračování, lavička) 

Hry ve vodě, plavání s různými pomůckami, 

pohyb v brouzdališti 

Hry ve sněhu, sáňkování, koulování  

- zvládnout uvolnění a zklidnění organismu Dechová cvičení 

Relaxační cvičení 
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6.3.7 Vyučovací předmět: Zdravotní tělesná výchova  

 

 

1)   Charakteristika předmětu 
 

V předmětu Zdravotní tělesná výchova je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a zdraví, 

oboru Zdravotní tělesná výchova. 

 

Zdravotní tělesná výchova je formou tělesné výchovy, která se zřizuje pro žáky s trvale nebo 

přechodně změněným zdravotním stavem (III. Zdravotní skupina). Využívá činnosti a zátěže, které 

nejsou kontraindikací zvýšené tělesné námahy. Zařazení žáků do Zdravotní tělesné výchovy se 

provádí na doporučení lékaře.  

 

V předmětu Zdravotní tělesná výchova je aktivně rozvíjena hybnost žáků, správné držení těla a je 

zvyšována celková tělesná zdatnost žáků. Zaměření musí odpovídat jejich fyzickým, psychickým     

a zdravotním možnostem, zdravotnímu stavu a specifice postižení. K osvojení potřebných 

dovedností a návyků je třeba využívat vhodné motivace a činnosti, které posilují zájem žáků. Cílem 

je celkové zlepšení zdravotního stavu žáků.   

 

Cílové zaměření vyučovacího předmětu 

 

Vzdělávání v tomto vzdělávacím předmětu směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí 

tím, že vede žáka k: 

  -     uplatňování preventivních činností podporujících zdraví 

- dodržování zdravého způsobu života a ochrany zdraví, péči o své zdraví a     

      snaze o jeho zlepšení a posílení 

  -     rozvíjení aktivní hybnosti a využívání pohybových schopností a dovedností 

- poznávání vlastních fyzických a zdravotních předpokladů pohybových       

      možností a omezení 

- odstraňování mimovolních pohybů a stimulaci jednotlivých svalových  

      skupin 

 

2)   Výchovné a vzdělávací strategie k rozvíjení klíčových kompetencí 
 

Výuka Zdravotní tělesné výchovy přispívá k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáka takto: 

 

 

Kompetence k učení: 

Pojmy a symboly, které odpovídají úrovni porozumění žáka (předmětová, fotografická, obrázková, 

psaná) zařazujeme také do pohybových činností a tím vedeme žáka k rozumění pojmům a znakům    

a jejich užíváním. 

Polohováním, fyzickým vedením, dopomocí a stimulací hrubé a jemné motoriky podporujeme 

motorické plánování a schopnost nápodoby a tím vedeme žáka k napodobování různých 

předvedených pohybů a činností.  

 

 

Kompetence k řešení problémů: 

Používáme jednoduché pojmy a nezahlcujeme žáka množstvím informací, využíváme zrakovou 

podporu a tím vedeme žáka k pochopení a plnění jednoduchých příkazů. 

Dodržujeme danou strukturu tělesné výchovy a tím vedeme žáka k pochopení a řešení známé 

situace na základě nápodoby či opakování.  
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Kompetence komunikativní: 

Záměrně zařazujeme situace vedoucí ke spontánní komunikaci a tím vedeme žáka ke snaze 

dorozumívat se s ostatními verbálními nebo neverbálními formami komunikace.  

 

Kompetence sociální a personální: 

Prostřednictvím cvičení podporujeme vnímání jednotlivých částí těla a tím vedeme žáka 

k uvědomění si své osoby prostřednictvím svého těla. 

 

Kompetence pracovní: 

Před a po tělesné výchově zařazujeme převlékání do cvičebního oblečení a tím vedeme žáka                  

ke zvládání základních sebeobslužných dovedností. 

Navozujeme různé úchopy při manipulaci s pomůckami a tím žáka vedeme k rozlišování velikosti 

předmětů, úchopům a účelné manipulaci s nimi. 

 

 

3)   Vzdělávací obsah 
 

 

Školní očekávané výstupy 

Žák by měl 

Učivo 

- uplatňovat správné způsoby držení těla 

v různých polohách 

Dechová cvičení 

Cvičení pro správné držení těla, rozvíjení 

hrubé i jemné motoriky 

Polohování s oporou, zvedání hlavy s výdrží, 

otáčení hlavy 

Stimulace pohybu v prostoru, změny polohy 

Procvičování sedu na židli, samostatného 

stání, správného držení těla 

Chůze s oporou a bez opory, chůze po 

schodech  

- zaujímat správné základní cvičební polohy Nácvik základních cvičebních poloh (leh, 

otočení se, leh na břiše, sed, klek,…) 

Cvičení koordinace pohybů (chůze po 

lavičce, poskoky, stoj na čáře, vyhýbání se 

překážkám, překračování) 

Pohybové činnosti s přihlédnutím ke 

specifice postižení, pohybové hry 

- zvládat jednoduchá speciální cvičení Dechová cvičení 

Uvolňovací cvičení 

Relaxační cvičení, masáže 

Hry a cvičení ve vodě 

Pohybové hry, hry s míčem (kutálení, házení, 

chytání, kopání) 

Vnímání pocitů při cvičení 

- zvládat základní techniku speciálních 

cvičení podle pokynů 

Jednoduchá dechová, relaxační a uvolňovací 

cvičení se slovní pomocí 
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6.3.8 Vyučovací předmět: Rehabilitační tělesná výchova 

 

1)  Charakteristika předmětu 
 

V předmětu Rehabilitační tělesná výchova (RTV) je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk  

a zdraví, oboru Rehabilitační tělesná výchova. 

 

Rehabilitační tělesná výchova je realizována ve všech ročnících jako alternativní forma zdravotní 

tělesné výchovy a je určena žákům s nejtěžší formou mentálního postižení (bez tělesného postižení), 

u nichž je snížená schopnost spontánního pohybu. RTV přispívá k rozvoji hybnosti žáků, čímž 

současně rozvíjí i rozumové schopnosti a zmírňuje důsledky mentálního postižení.  Žák je zařazen 

do RTV na základě doporučení a pod supervizí odborného lékaře. Výuku RTV provádí 

fyzioterapeut nebo speciální pedagog s rehabilitačním zaměřením. 

 

 

Cílové zaměření vyučovacího předmětu 

 

Vzdělávání v daném předmětu směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede 

žáka k: 

- Zvýšení koncentrace pozornosti, odreagování napětí a překonávání únavy, 

fyzickému i psychickému uvolnění 

- Rozvíjení aktivní hybnosti a využívání pohybových schopností a dovedností 

- Odstraňování mimovolních pohybů a stimulaci jednotlivých svalových skupin 

- Vnímání prožitků z pohybové činnosti 

 

 

2)  Výchovné a vzdělávací strategie k rozvoji klíčových kompetencí  
 

Výuka Rehabilitační tělesné výchovy přispívá k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáka 

takto: 

 

Kompetence k učení  

Cvičením na podložce a hudebně pohybovými hrami vedeme žáka k napodobování předvedených 

pohybů a činností  

 

Kompetence k řešení problémů   
Zařazujeme lezení, jednoduché honičky a psychomotorické hry zaměřené na prostorovou orientaci    

a tím se žák učí orientovat v okolním prostředí 

Využíváme senzomotorických i psychomotorických her ke zlepšení rovnováhy a překonávání 

překážek a tím vedeme žáka k překonávání pocitu strachu 

 

Kompetence komunikativní   

Zapojujeme žáky do jednoduchých sluchově pohybových her (se zrakovou podporou nebo 

strukturou) a tím je vedeme k reakci na své jméno a na jednoduché pokyny 

 

Kompetence sociální a personální   

Zařazujeme v rámci konceptu snoezelen bazální stimulace (vestibulární, somatické a vibrační 

podněty), hry pro zlepšení vnímání tělesného schéma, dechová cvičení a relaxaci a tím se žák učí 

uvědomovat si svoji osobu prostřednictvím svého těla 
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Kompetence pracovní   
Cvičením s míči a drobným náčiním různého povrchu a hmotnosti se žák učí rozlišovat předměty 

různé velikosti a tvarů, uchopovat je a účelně s nimi manipulovat 

Zařazujeme převlékání před pohybovými činnostmi a tím vedeme žáka k zvládání nejjednodušších 

úkonů sebeobsluhy 

Žáci pomáhají při přípravě a úklidu náčiní, popř. i nářadí a tím se podílí na jednoduchých 

praktických činnostech  

 

 

3)  Vzdělávací obsah 
 

 

Školní očekávané výstupy 

Žák by měl: 

Učivo 

- získat kladný vztah k motorickému cvičení a 

pohybovým aktivitám 

Hry ve vodě a s vodou  

Pohybové hry, hudebně pohybové hry 

Relaxační cvičení 

Uvolňování spastických částí těla 

Pasivní a aktivní dechová cvičení 

- rozvíjet motoriku a koordinaci poloh Fyzioterapie (senzomotorika, kondiční 

cvičení, vodoléčba) 

Uvolňování končetin, cvičení na podložce, 

přetáčení trupu 

Plazení a lezení volně v prostoru, daným 

směrem 

Chůze s oporou (s kompenzační pomůckou), 

bez opory, po mírně nakloněné rovině 

Chůze ze schodů a do schodů s vedením za 

ruce 

Napodobování pohybů hlavy a končetin 

Hry na změny poloh 

Cvičení na balančních plochách (úseče, 

trampolína), cvičení na míči 

Vizuomotorická koordinace – cvičení 

s drobným náčiním 

- zvládat podle pokynu přípravu na 

pohybovou činnost 

Sebeobslužné dovednosti – svlékání, oblékání 

Pomoc při přípravě a úklidu pomůcek 

- reagovat na pokyny k dané pohybové 

činnosti 

Rituál na začátek a konec pohybových 

činností 

Sluchově motorické hry 

-snažit se o samostatný pohyb Stimulace pohybu v prostoru – jednoduché 

honičky, lezení a chůze s rytmickým 

doprovodem 

Hudebně pohybové hry 

Chůze v přírodním terénu, vycházky do okolí 

Překonávání nízkých překážek s dopomocí 
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6.3.9 Vyučovací předmět: Pracovní výchova 

 
 

1) Charakteristika předmětu 
 

V předmětu Pracovní výchova je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a svět práce oboru 

Pracovní výchova a částečně obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět oboru Smyslová výchova. 

 

Vzdělávací oblast Člověk a svět práce je jednou ze stěžejních vzdělávacích oblastí v základním 

vzdělávaní žáků s nejtěžším mentálním postižením. Pracovní činnosti vedou žáky k získání 

základních pracovních dovedností a návyků. Rozvíjí motorické schopnosti a dovednosti, základní 

hygienické návyky, činnosti v oblasti sebeobsluhy a současně i komunikační dovednosti                        

při  provádění pracovních činností. 

 

Pracovní výchova je realizována ve všech ročnících.  

 

Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk a svět práce je rozdělen na tématické okruhy: 

Sebeobsluha 

Práce s drobným materiálem 

Práce montážní a demontážní 

Pěstitelské práce 

Práce v domácnosti 

 

Ve všech těchto okruzích jsou žáci soustavně vedeni k dodržování zásad bezpečnosti a hygieny při 

práci. 

 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti 

 

Vzdělávání v této vzdělávací oblasti směřuje v utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím,                

že vede žáka k: 

Získání základních hygienických a sebeobslužných návyků 

Rozvoji motoriky, získání základních manuálních zručností a pracovních dovedností 

Vnímání radostných prožitků z pracovních činností, které pomáhají seberealizaci 

Osvojení dovedností při používání a zacházení s pomůckami a drobným nářadím 

Získání schopností obsluhovat základní domácí spotřebiče 

Porozumění jednoduchým pracovním postupům 

Poznání pracovních činností, které napomáhají vytváření možných zálib 

Dodržování hygienických a bezpečnostních pravidel při práci 

 

 

2)  Výchovné a vzdělávací strategie k rozvíjení klíčových kompetencí 
 

Výuka pracovní výchovy přispívá k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáka takto: 

 

Kompetence k učení 

Přiřazováním, tříděním, praktickou manipulací, výběrem na slovní pokyn a činnostním učením 

vedeme žáky k poznávání a používání předmětů denní potřeby. Osvojené poznatky zařazujeme do 

režimu dne a spojujeme s životními situacemi (např. prostírání stolu). 

Využíváme různé techniky práce s různými materiály a tím vedeme žáky k získání základních 

manuálních zručností a pracovních dovedností. 

Provádíme manipulaci s různými pomůckami a drobným nářadím a tím vedeme žáky k osvojení 

dovedností při zacházení s těmito předměty. 
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Kompetence k řešení problému 

Využíváme neverbální komunikace a systémů AAK ke znázornění pracovní činnosti a tím 

podporujeme u žáka porozumění a plnění jednoduchých pracovních postupů. 

 

 

Kompetence komunikativní 

Komunikujeme s žáky podle jejich individuální komunikační úrovně, dodržujeme stejnou strukturu 

a tím se žák učí reagovat na jednoduché pokyny, vyjadřuje své potřeby, pocity a nálady. 

Umožňujeme výběr různých pracovních činností nebo materiálů formou verbální i neverbální 

komunikace a tím podporujeme žáky k vyjadřování souhlasu nebo nesouhlasu. 

Využíváme a navozujeme různé situace a tím podněcujeme žáky ke spontánní komunikaci. 

 

Kompetence sociální a personální 

Individualizovaným přístupem a jednáním se žákem zajišťujeme atmosféru jistoty a bezpečí a tím 

podporujeme navazování kontaktu s okolím a vytvářením vztahu žáka s učiteli a spolužáky.  

Nacvičené vzory chování a komunikace žáci využívají při nakupování v obchodech, při společné 

přípravě jídel a úklidu a tím vedeme žáky k navazování kontaktu a dorozumíváním se s okolím. 

 

Kompetence pracovní 

Nápodobou, strukturou, fyzickým vedením a zrakovou podporou utváříme u žáků základní 

hygienické návyky a sebeobslužné dovednosti. Tím vedeme žáky ke zvládnutí nejjednodušších 

úkonů sebeobsluhy a základů osobní hygieny.  

Vysvětlením, strukturou a procesním schématem vedeme žáky k samostatnému zvládnutí 

základních pracovních technik a tyto dovednosti uplatňujeme při práci s různým materiálem                    

a v různém prostředí. 

Využíváme jednoduché stavebnice a konstruktivní hry k manipulaci, k rozvoji motoriky a tím 

vedeme žáky ke vnímání radostných prožitků z pracovních činností, které pomáhají seberealizaci.  

Pozorováním přírody vedeme žáky k poznávání jednotlivých ročních období, změn v přírodě. 

Seznamujeme žáky s pěstováním a ošetřováním nenáročných pokojových a užitkových rostlin,             

s pomůckami a náčiním při práci na zahradě. Tím vedeme žáky k osvojení dovedností při péči                    

o rostliny, ke správnému používání a zacházení s pomůckami a drobným nářadím. 

Seznamujeme žáky se základními úkony při přípravě jídla, s drobnými domácími pracemi (mytí 

nádobí...) a tím vedeme žáky k co nejvyšší možné míře samostatnosti při vykonávání těchto 

pracovních činností. 

 

 

3)  Vzdělávací obsah 

 
 

Školní očekávané výstupy Učivo 

Žák by měl:  

Sebeobsluha (sebeobslužné činnosti)  

Zvládnout základní hygienické návyky a 

sebeobslužné činnosti (oblékání, obouvání) 

Spolupráce při hygieně - nápodoba, struktura, 

fyzické vedení 

Osobní hygiena - mytí rukou, používání 

mýdla, ručníku, používání WC 

Čištění zubů 

Česání vlasů 

Používání kapesníku 

Nácvik a procvičování svlékání a oblékání 

oděvů 

Oblékání a svlékání jednotlivých částí oděvů 

(tepláky, svetr, ponožky) 
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Odkládání oděvů na určené místo 

Rozepínání a zapínání knoflíků na velkém 

modelu, na oblečení 

Nácvik a procvičování obouvání a přezouvání 

Šněrování bot na velkém modelu, na obuvi 

Rozepínání zipu 

Udržování pořádku v osobních věcech 

Dodržovat klid a čistotu při stravování 

Umět používat příbor 

Nácvik správného sezení u jídla 

Osvojování správného stolování                             

a samostatnosti při jídle 

Prostírání stolu 

Nalévání a nabírání jídla 

Nácvik a procvičování používání nože při 

mazání chleba, rohlíků 

Nácvik a procvičování používání příboru 

(krájení masa...) 

Používání ubrousků 

Úklid stolu po jídle 

Udržovat pořádek ve svých věcech a okolí Úklid osobních věcí na dané místo 

Úklid hraček a pomůcek 

Nácvik péče o okolí (zalévání květin, 

zametání, mytí tabule, výzdoba třídy, úklid ve 

třídě…) 

Práce s drobným materiálem 

Zvládat základní manuální dovednosti při 

práci s jednoduchými materiály a 

pomůckami 

 

Poznávání vlastností různých materiálů a jeho 

využití 

Přírodní materiály: 

Sbírání přírodnin a jejich ukládání 

Třídění kaštanů, žaludů, šípků, šišek... 

Výroba figurek s přírodnin za pomoci učitele 

Třídění semen fazole, čočky, kukuřice                    

a ukládání do sáčků 

Navlékání jeřabin 

Trhání listů, obtiskování 

Lisování listů, lepení do podzimních motivů 

Navlékání listů 

Práce s textilními materiály: 

Navíjení vlny, provázků na cívku, do klubka 

Navlékání korálků na šňůrku 

Překládání a stříhání látky 

Nalepování látky 

Koláže z látky 

Vyšívání na cvičné desce 

Práce s pískem: 

Hry s pískem- vybírání kamínků, kostek                

a dalších drobných předmětů  z písku 

Hledání zahrabaných předmětů v písku 

Stavění bábovek, kopců, cest, tunelů, 

přemísťování písku 

Upravování pískové plochy rukama, 

lopatkou, hráběmi 

Vytvářet jednoduchými postupy různé 

předměty z tradičních a netradičních 

Zpracování hlíny oběma rukama, vyválení 

placky z hlíny dřevěným válečkem 
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materiálů Vykrajování z hlíny 

Tvarování hlíny 

Zpracování, vykrajování a tvarování z těsta 

(vizovické a jiné) 

Pracovat podle slovního návodu (popř. 

podle metod AAK) 

Reakce na jednoduchý pokyn 

Práce podle jednoduché obrázkové předlohy 

Procesní schémata 

Udržovat pracovní místo v čistotě Mytí a úklid pomůcek 

Úklid pracovní plochy 

Práce montážní a demontážní 

Zvládat elementární dovednosti a činnosti 

při práci s jednoduchými stavebnicemi a 

konstruktivními hrami 

 

Stavění z dřevěné stavebnice 

Řazení molitanových kostek ve vodorovném 

a svislém směru 

Práce s hříbkovou a kroužkovou stavebnicí 

Využití mozaikové a magnetické stavebnice           

Šroubování 

Ukládání kostek do krabic a košíků                       

Konstruktivní hry – skládačky, puzzle, kostky  

Montáž, demontáž, manipulace                               

s jednoduchými předměty 

Pěstitelské práce 

Provádět pozorování přírody v jednotlivých 

ročních obdobích  

 

Vycházky do přírody 

Pěstovat, ošetřovat a pečovat o nenáročné 

pokojové i užitkové rostliny 

Seznamování se základními podmínkami pro 

pěstování rostlin 

Zalévání květin 

Přesazování pokojových květin 

Setí užitkových rostlin (řeřicha, ředkvička, 

hrách) 

Používat podle druhu pěstitelských činností 

správné pomůcky a náčiní 

Dodržovat zásady hygieny a bezpečnosti 

práce při práci na zahradě 

Práce se zahradním nářadím – hrábě, rýč, 

motyčka, konev, zahradní kolečko 

Poznávání a používání ochranných pomůcek 

Hygienické návyky 

Práce v domácnosti 

Provádět drobné domácí práce 

 

Zapojování žáků do drobných domácích 

prací-základní úklid, mytí nádobí, mytí 

podlahy, utírání a vysávání prachu 

 

Prostřít stůl pro běžné stolování Nácvik a procvičování prostírání stolu – 

jednoduchá úprava stolu 

Seznamování s pravidly správného stolování 

Zvládnout nákup a uložení základních 

potravin 

 

Nakupování v obchodě (dle obrázku, 

piktogramu) 

Seznamování se skladováním a ukládáním 

základních potravin 
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Připravit jednoduchý pokrm podle pokynů Nácvik a procvičování základních postupů při 

přípravě jednoduchých pokrmů a nápojů – s 

pomocí obrázků, piktogramů 

Úprava pokrmů za studena – ovocné saláty, 

zeleninové saláty, chlebíčky s oblohou   

Základní způsoby tepelné úpravy (čaj, kakao, 

puding, jednoduchý koláč)  

Seznamování se zásadami zdravé výživy 

 

 

Dodržovat zásady hygieny a bezpečnosti při 

práci v domácnosti 

Hygienické zásady – mytí rukou, potravin 

Čistota oděvů 

Bezpečnost při styku s čistícími prostředky 

(zacházení s nimi) 

Udržování pořádku a čistoty – úklid 

Práce s drobným kuchyňským náčiním 

Seznamování s funkcí a užitím domácích 

spotřebičů, s jejich ovládáním, ochranou                 

a údržbou – s bezpečností provozu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 

6.4 Hodnocení žáků  

6.4.1 Zásady hodnocení 

1. Hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a provádí se slovně. 

2. Hodnocení se provádí průběžně, ke konci každého pololetí se vydává vysvědčení. 

3. Předmětem hodnocení jsou výsledky, jichž žák dosáhl ve vyučovacích předmětech v souladu 

s požadavky učebních osnov individuálních vzdělávacích plánů. 

4. Chování žáků se hodnotí slovně. 

5. Při hodnocení zohledňuje učitel druh a stupeň mentálního postižení žáka, jeho zdravotní stav a jeho 

individuální a věkové zvláštnosti, s akcentem na kultivaci žáka a rozvoj jeho schopností. 

6. Při slovním hodnocení nepoužíváme negativní formulace hodnocení. V hodnocení žákových výkonů 

by mělo převažovat hlavně kladné motivující hodnocení jako je pochvala, uznání, povzbuzení, 

vyjádření kladného očekávání apod. 

 

6.4.2 Postup při hodnocení 

1. Při hodnocení učitel přihlíží k úsilí vynaloženému žákem, k jeho postojům k učení, jeho snaze                    

a míře jeho postižení. V odůvodněném případě lze žáka nehodnotit, o čemž rozhodne ředitel na 

základě návrhu třídního učitele a odborného posudku SPC nebo PPP. 

2. Učitel ústně informuje nejméně každé čtvrtletí zákonné zástupce žáka o prospěchu žáka a jeho 

chování. V případě výrazného zhoršení prospěchu nebo chování žáka informuje učitel zákonného 

zástupce neprodleně. 

3. O provedení těchto sdělení je proveden záznam ve třídních knihách. 

4. Přestupuje-li žák na jinou školu, poskytne škola, kterou žák opouští, této škole písemnou zprávu                   

o jeho chování a hodnocení v jednotlivých vyučovacích a výchovných předmětech. 

 

6.4.3 Způsob a kritéria hodnocení 

1. Na základě písemné žádosti zákonného zástupce má každý žák zpracovaný IVP (individuální 

vzdělávací plán). Za jeho zpracování zodpovídá třídní učitel a ředitel školy. 

2. IVP je zpracován na podkladě vyšetření SPC a ve spolupráci pedagogických pracovníků, asistentů           

a rodičů. 

3. Vyučující stanoví úkoly v daném předmětu podle Školního vzdělávacího programu, který je 

v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní školu speciální. 

4. V IVP žáka jsou vymezeny vyučované předměty. 

5. Učitel v IVP průběžně slovně hodnotí stupeň zvládnutí úkolu. 

a) zvládá samostatně 

b) zvládá pod dohledem 

c) zvládá se slovním pokynem 

d) zvládá s pomocí 

e) zvládá s plným fyzickým vedením 
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6.4.4 Způsob a kritéria hodnocení na vysvědčení 

1. Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení; za první pololetí lze místo vysvědčení vydat žákovi 

výpis z vysvědčení. 

2. Výsledky vzdělávání žáka v základní škole speciální se hodnotí slovně. 

3. Absolvent základní školy speciální získá ve smyslu § 45 odst.2 školského zákona č. 561/2004 Sb. 

základy vzdělání. Tato skutečnost bude uvedena na zadní straně tiskopisu vysvědčení v kolonce 

Doložky o získání stupně základního vzdělání. 

4. Škola respektuje chování dítěte v rámci jeho schopností a postižení. 

5. Chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou se v případě použití klasifikace hodnotí na 

vysvědčení stupni: 

     1- velmi dobré 

     2- uspokojivé 

     3- neuspokojivé 

Na vnitřní straně dvojlistu je prováděno širší slovní hodnocení chování žáka.                                                    

Slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání žáka v jejich vývoji, ohodnocení píle žáka a jeho 

přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon. 

6. Na vysvědčení zhodnotí vyučující plnění úkolů dle IVP a na jejich základě vypracuje slovní 

hodnocení, které je věcné, konkrétní, motivující a má vypovídající hodnotu o způsobu práce v celém 

pololetí. 

 

6.4.5 Hodnocení v přípravném stupni 

1. Hodnocení žáků v přípravném stupni základní školy speciální provádí učitel slovně tak, aby kladně 

motivoval žáka i jeho rodiče k další práci a vyzvedl dovednosti, které žák zvládl. 

2. Hodnocení se provádí 2x ročně na konci pololetí. 

3. Pro hodnocení používáme formulář Osvědčení o docházce do přípravného stupně pomocné školy. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 

7 Evaluační systém 

7.1  Vnitřní evaluace a hodnocení 

Kvalita naplňování zvolených záměrů, programových cílů včetně kvality výsledků vzdělávání 

u dětí a žáků 

 Každodenní hodnocení a sebehodnocení – získávání zpětné vazby o kvalitě práce vlastním 

prožitkem – uspokojením či neuspokojením z průběhu a výsledků vzdělávací práce                          

i informacemi (průběžnými reakcemi, ale i závěrečným hodnocením) od dětí. Předávání 

informací o průběhu dne s ostatními pracovníky. 

 Periodické hodnocení – výkon, postoje a vztahy jednotlivých dětí a výrazné poznatky. 

Momentální stav – východiska (stručně s datem), konkrétní pozitiva či negativa, závěry                     

a postupy pro další práci. Prováděno minimálně 3x ročně. 

Kvalita způsobu zpracování učiva – ŠVP a TVP a jeho realizace – vyhodnocování tematických 

celků 

 Vhodnost způsobu zpracování ŠVP, TVP – zda je funkční, vycházející z činnosti dětí, 

rozvedení do konkrétní podoby – minimálně 2x ročně na pedagogických radách. 

 Hodnocení efektivity – přínos dětem (integrovaným, talentovaným, s OŠD…) v oblasti 

obohacení, rozvoji vztahů, sociálního rozvoje, postoje k poznávání, objevování, učení                                     

i hodnocení samotných výkonů. Při hodnocení zohlednit podmínky, které procesy                           

a výsledky ovlivnily. Pojmenovat nejen pozitivní ale zejména negativní zjištění – co bylo 

neúčinné, popř. v rozporu se vzdělávacím programem a vyvození závěrů a určení způsobu 

popř. prostředků jejich naplňování – vždy po ukončení tematického celku. 

Kvalita edukace pedagogů i součinnosti provozních zaměstnanců (sebehodnocení zaměstnanců, 

hodnocení zástupkyní ředitelky, hodnocení ředitelkou) 

 Hodnocení realizace edukačního procesu – příprava na činnosti s dětmi, vhodnost, 

návaznost a propojení tématu s reálným životem, plynulost a efektivnost organizace 

činností, vhodnost použitých metod a prostředků vzhledem k vývojovým možnostem, 

potřebám a zájmům dětí, účinnost motivace a hodnocení, kvalita interakce                              

a komunikace mezi učitelkou a dětmi i mezi dětmi navzájem. Konkrétně pojmenovat 

zejména negativní zjištění – co bylo neúčinné, popř. v rozporu se vzdělávacím programem a 

případné vyvození závěrů a postupů pro další činnost – hospitační činnost, sebehodnocení 

písemnou formou v měsíci červnu. 

 Hodnocení součinnosti pedagogických a provozních zaměstnanců – kvalita spolupráce 

pedagogů a ostatních zaměstnanců, míra znalostí cílů, obsahu, podmínek i rizik ŠVP PV 

(RVP PV) – ztotožnění se s nimi. Organizace práce vzhledem k základním cílům 

vzdělávacího programu (doba úklidu, organizace stolování, …)  – pedagogické a provozní 

rady, hospitační činnost, hodnotící pohovory. 
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Kvalita podmínek vzdělávání  (věcné, psychohygienické, životospráva, kvalita řízení) 

 Hodnocení kvality věcných (velikost prostor, funkčnost, bezpečnost, estetické uspořádání, 

vybavení), bezpečnostních, psychosociálních (individuální přístup, možnost svobodné 

volby, respektování specifických potřeb, tempa), životosprávných (intervaly mezi jídly, 

pitný režim, nenucení do jídla…) – hodnotící pohovory, hospitační činnost, dotazník, 

pedagogické a provozní rady 

 Hodnocení kvality řízení organizace – vedení lidí  - struktura a funkčnost, možnost 

participace na řízení a plánování, vyhodnocování, možnost týmové spolupráce, kompetence 

zaměstnanců – povinnosti i práva, možnost profesního růstu, dostatek odborné literatury, 

dostatečné vybavení, vytváření prostoru pro invenci učitelek, možnost uplatnění vlastní 

orientace učitelek, soulad pracovní doby a rozvržení pracovní náplně s přijatým vzdělávacím 

programem, s potřebou provozu 

 

7.2 Vnější evaluace a hodnocení 

Hodnotiteli jsou: 

 Rodiče  - hodnotí ústně, písemně formou anonymních dotazníků 

 Pedagogové (zejména 1.stupně ZŠ) – hodnotí převážně ústně připravenost a pokroky 

jednotlivců i oblast spolupráce MŠ a ZŠ 

 Odborníci  (PPP, SPC) – hodnotí ústně i písemně pokroky jednotlivců 

 Česká školní inspekce  - písemnou formou v inspekčních zprávách 

 Široká veřejnost – převážně ústní formou 

 

7.3 Evaluace školy 

Evaluace se zaměřuje na pravidelné zhodnocení současného stavu dle stanovených kritérií a je 

prováděno každoročně za účasti všech zaměstnanců školy a zákonných zástupců. Evaluační systém 

slouží k vyhodnocení stávajícího stavu a jako průběžný proces dále ke zkvalitnění výchovně 

vzdělávacího procesu. Použitými metodami jsou vlastní hodnocení zaměstnanců, hodnotící 

pohovory, dotazníky, kontrolní činnost ČŠI a jiných orgánů. 

První zpracování proběhlo ve školním roce 2006/07. Toto hodnocení bylo zaměřeno na oblast 

řízení, materiálně technické a personální podmínky.  

Zjištěné výsledky jsou zveřejňovány ve Výročních zprávách. 
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7.4 Předmět a nástroje evaluace 

 

CÍL EVALUACE METODA ČASOVÝ 

PLÁN 

ODPOVĚDNOST 

Materiální podmínky 

- plnění bezpečnostních a 

hygienických norem 

- plán oprav 

- plán materiálního vybavení 

- revize 

 

- kontrola školy z hlediska 

BOZP 

 

 

1 x za měsíc 

 

leden, červen 

leden, červen 

dle plánu revizí 

 

ředitelka,  

člen BOZP 

ředitelka 

ředitelka 

ředitelka 

Personální podmínky 

- přístup k DVPP 

- odpovídající kvalifikace učitelek 

- účast na vzdělávacích akcích 

- nemocnost 

- spolupráce mezi zaměstnanci 

- kompetence pedagogů 

 

- portfolia pedagogů 

- kvalifikační dohoda 

- předávání inf.ze vzdělávání  

- kontrolní činnost  

 

průběžně 

září 

po akci na poradě 

 

ředitelka 

ředitelka 

všechny učitelky 

ředitelka, zástupkyně 

Životospráva 
- vhodná skladba jídelníčků 

 

- dodržování pitného režimu 

 

- dodržování délky pobytu venku 

 

- spolupráce uč. s VŠJ při 

vytváření jídelníčků 

- kontrolní činnost 

 

- kontrolní činnost 

 

průběžně 

 

denně 

 

denně 

 

VŠJ, všechny učitelky 

všechny učitelky 

 

všechny učitelky 

Psychosociální podmínky 

- respektování potřeb dětí 

- vyváženost řízených a  

neřízených aktivit a odpočinku 

 

- kontrolní činnost 

- kontrolní činnost 

 

průběžně 

průběžně 

 

 

všechny učitelky 

ředitelka 

Spoluúčast rodičů 

- společné akce 

 

- individuální rozhovory 

- ankety, dotazníky 

- fotodokumentace na 

web.stránkách 

- prezentace v médiích 

- rozbory na poradách 

 

průběžně 

2x do roka 

po ukončení akce 

 

průběžně 

na poradách 

 

všechny učitelky, 

ředitelka 

Řízení školy 

- funkčnost informačního systému 

- motivace zaměstnanců 

- funkčnost ŠVP  

- soulad TVP, ŠVP, RVP 

 

- dotazník, pozorování 

- hodnotící pohovory 

- rozbor na poradě 

 

průběžně 

červen – srpen 

leden, červen 

 

ředitelka 

zaměstnanci 

ředitelka 

Spolupráce s institucemi a  jinými 

organizacemi 

- spolupráce s PPP, SPC 

- spolupráce se zřizovatelem 

- spolupráce se ZŠ 

- spolupráce s organizacemi 

(Policie ČR, Knihovna, KCT…) 

 

 

- depistáž, vypracování IVP 

- organizace provozu 

- návštěvy, rozhovory 

- účast, vyhodnocení, 

fotodokumentace 

 

 

celoročně 

celoročně 

dle potřeby 

celoročně 

 

 

všechny uč. 

ředitelka 

všechny uč. 

všechny uč. 

Výsledky vzdělávání 

- adaptace na MŠ 

 

 

- připravenost na ZŠ 

 

- denní hodnocení 

- IVP 

- diagnostické listy 

- Portfolia dětí 

- pozorování 

- vyšetření PPP, SPC 

- IVP 

- diagnostické listy 

- Portfolia dětí 

 

denně 

průběžně 

průběžně 

průběžně 

průběžně 

leden – duben 

průběžně 

průběžně 

průběžně 

 

všechny uč. 

 

 

 

 

pracovnice PPP, SPC 
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8 Přílohy 
1) Klíčové kompetence ZŠS 

2) RVP PV – v platném znění 

3) RVP ZŠS – v platném znění 

4) Konkretizované očekávané výstupy RVP PV - č.j.MSMT-9482/2012-22 

5) Desatero pro rodiče – Materiál pro PV, č.j.: MSMT-9482/2010-22  

6) Žádost o přijetí do MŠ, do PSZŠS, do ZŠS 

7) Pověření k vyzvedávání dítěte 

8) Jmenné seznamy – na vyžádání 

9) TVP jednotlivých tříd MŠ – na vyžádání 

 

Informace jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím na vyžádání v MŠ a ZŠ Sluníčko 
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Klíčové kompetence 

Profil absolventa 

Výchovné a vzdělávací strategie vedoucí k formování 

klíčových kompetencí 

Cíle základního vzdělávání, ke 

kterým směřují výchovné a 

vzdělávací strategie 

Kompetence k učení 

 

Žák na konci základního vzdělávání: 

 Rozumí jednoduchým pojmům, 

znakům a symbolům a je schopen je 

užívat 

 Pozná a rozlišuje základní 

piktogramy 

 Pozná tiskací písmena 

 Napodobuje různé předvedené 

pohyby a činnosti 

 Používá učební pomůcky 

 

 prostřednictvím přiřazování, třídění a výběru na 

pokyn vedeme žáka k porozumění pojmům, znakům a 

symbolům. Využíváme analytické i syntetické 

činnosti k rozvoji myšlení. 

 pojmy a symboly, které odpovídají úrovni porozumění 

žáka (předmětová, fotografická, obrázková, psaná) 

zařazujeme do všech činností tak, aby je žák mohl 

aktivně používat a propojovat s životními situacemi 

 využíváme strukturované úkoly, názorné pomůcky a 

makety, činnostní učení, globální čtení, sociální čtení 

a sociální počty 

 zapamatování pojmů a symbolů podporujeme 

multisenzorickým přístupem, vícenásobným 

opakováním, intenzivní zpětnou vazbou a 

uspořádáním do vzájemných souvislostí v praktickém 

životě. Zařazujeme hry pro rozvoj sluchové a zrakové 

paměti. 

 vycházíme z konceptu neoddělitelnosti tělesných a 

duševních procesů, využíváme facilitačních technik 

ke zlepšení pohybových schopností žáků a 

k zabránění fixaci patologických pohybových vzorů. 

Polohováním, fyzickým vedením, dopomocí a  

stimulací hrubé a jemné motoriky podporujeme 

motorické plánování a schopnost nápodoby. 

 Úpravou, strukturalizací a výrobou vlastních 

individualizovaných pomůcek podporujeme 

samostatnost žáků v jejich používání. Využíváme 

vizuálního zvýraznění a optimálního kódování. 

 

 Rozvinout pozornost, 

vnímavost a poznání 

 Rozvinout pohyblivost žáků a 

snažit se o dosažení co 

nejvyšší možné míry jejich 

samostatnosti a orientace ve 

vztazích 

 Rozvinout komunikační 

dovednosti žáků využíváním 

systémů alternativní 

komunikace 

 Rozvinout u žáků schopnost 

spolupracovat s blízkými 

osobami a vykonávat 

jednoduché úkony 
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Kompetence k řešení problémů 

 

Žák na konci základního vzdělávání: 

 Řeší známé situace na základě 

nápodoby či opakování 

 Chápe a plní jednoduché příkazy 

 Orientuje se v okolním prostředí 

 Orientuje se v časovém režimu dne 

 Překonává pocity strachu 

 

 Poskytujeme žákům diferencovanou a strukturovanou 

nabídku podnětů a úkolů tak, abychom podpořili 

pochopení a samostatné plnění úkolů či řešení situací. 

Záměrně a cyklicky navozujeme situace 

k samostatnému řešení, ukazujeme postup řešení a 

poskytujeme přiměřený stupeň pomoci. Naučené 

postupy přenášíme do dalších životních situací ve 

spolupráci s rodinou. 

 Pro rozvoj porozumění řeči používáme jednoduché 

věty, nezahlcujeme žáka množstvím informací a 

využíváme zrakovou podporu. 

 Manipulací, hrou a činnostním učením vytváříme u 

žáků představy o základních prostorových pojmech. 

Zrakovou podporou a opakováním známých situací 

vedeme žáka k samostatnému pohybu v prostorách 

školy. 

 Pro každého žáka vytváříme strukturovaný režim dne 

v symbolické podobě, která odpovídá jeho stupni 

porozumění a tím podporujeme jeho časovou 

orientaci. Využíváme různé rituály pro zahájení a 

ukončení činnosti. 

 Prostřednictvím konceptu snoezelen vedeme žáky 

k uvolnění a seberealizaci, snižujeme 

psychomotorický neklid a tím podporujeme snazší 

navázání kontaktu a překonávání pocitu strachu. 

Psychomotorickými činnostmi ovlivňujeme prožívání, 

napomáháme rozvoji psychických funkcí a zvyšujeme 

energetický potenciál k překonávání stresu a únavy. 

Nové nebo neznámé podněty či situace zařazujeme 

postupně ve známém prostředí a žáka povzbuzujeme 

odměnou.   

 

 Rozvinout pozornost, 

vnímavost a poznání 

 Rozvinout pohyblivost žáků a 

snažit se o dosažení co 

nejvyšší možné míry jejich 

samostatnosti a orientace ve 

vztazích 

 Rozvinout komunikační 

dovednosti žáků využíváním 

systémů alternativní 

komunikace 

 Rozvinout u žáků schopnost 

spolupracovat s blízkými 

osobami a vykonávat 

jednoduché úkony 

 Dovést žáky k tomu, aby se 

projevovali jako samostatné 

osobnosti 

 Vytvořit u žáků potřebu 

projevovat pozitivní c�ty 
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Kompetence komunikativní 

 

Žák na konci základního vzdělávání: 

 Poznává známé osoby a dorozumívá 

se s nimi verbálními nebo 

neverbálními formami komunikace 

 Reaguje na své jméno 

 Reaguje na jednoduché pokyny, 

vyjadřuje souhlas či nesouhlas 

 Vyjadřuje své potřeby, pocity a 

nálady různým způsobem 

verbálními i neverbálními 

prostředky 

 Dokáže pozdravit a reagovat na 

pozdrav vhodným způsobem 

 

 Komunikujeme s žáky podle jejich individuální 

komunikační úrovně a využíváme k tomu verbálních i 

neverbálních prostředků a podle potřeby zařazujeme 

systémy alternativní komunikace. Prostřednictvím 

praktických nácviků, přiřazováním a výběrem na 

pokyn podporujeme poznávání osob v nejbližším 

prostředí ve skutečnosti i na fotografiích. Reakci na 

oslovení nacvičujeme ve všech aktivitách během dne. 

 V průběhu dne zařazujeme hry, činnosti a fázová 

cvičení zaměřené na rozvoj funkcí komunikace 

(žádost, upoutání pozornosti, popis, souhlas-

nesouhlas, vyjadřování pocitů, podávání a získávání 

informací a sociální komunikace).  

 Navozujeme příležitosti a podporujeme komunikaci 

nejen mezi žákem a dospělými, ale i mezi vrstevníky. 

Záměrně využíváme a navozujeme situace, které 

podněcují žáka ke spontánní komunikaci. 

 Umožňujeme výběr v různých činnostech formou 

verbální i neverbální komunikace, podporujeme 

porozumění řeči užíváním stejných neverbálních 

signálů a krátkých jednoduchých vět. Zajišťujeme 

vhodné vzájemné postavení popř. polohu obou 

komunikačních partnerů a vizuální podporu. 

 Žákům poskytujeme dostatek času k signalizaci 

potřeby, pocitu či sdělení, nepředcházíme touhu dítěte 

ke komunikaci a vždy odpovídáme na jeho projevy a 

pokusy o komunikaci. 

 Zařazujeme rituály na přivítání a rozloučení se žákem. 

 

 

 

 

 Rozvinout komunikační 

dovednosti žáků využíváním 

systémů alternativní 

komunikace 

 Rozvinout u žáků schopnost 

spolupracovat s blízkými 

osobami a vykonávat 

jednoduché úkony 

 Dovést žáky k tomu, aby se 

projevovali jako samostatné 

osobnosti 

 Vytvořit u žáků potřebu 

projevovat pozitivní city 

 Dovést žáky k vytváření 

pozitivních vztahů ke 

spolužákům a k začlenění do 

kolektivu  
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Kompetence sociální a 
personální 

 

Žák na konci základního vzdělávání: 

 Uvědomuje si svoji osobu 

prostřednictvím svého těla 

 Zná členy své rodiny a osoby ze 

svého nejbližšího okolí 

 Reaguje na své spolužáky a na své 

učitele 

 Rozlišuje osoby různého pohlaví 

(chlapec – dívka, muž – žena) 

 Navazuje kontakt a adekvátně se 

dorozumívá s okolím 

 Chová se zdrženlivě k neznámým 

osobám 

 

 Prostřednictvím somatických, vibračních a 

vestibulárních podnětů i využitím konceptu snoezelen 

utváříme u žáků vědomí vlastní osoby. Zařazujeme 

napodobování pohybů i rytmické prvky s hrou na tělo 

a tím podporujeme vnímání jednotlivých částí těla. 

 Přiřazováním fotografií, pojmenováním a přímou 

interakcí podporujeme poznávání členů rodiny a osob 

z nejbližšího okolí žáků. Upozorňujeme na 

charakteristické znaky pohlaví a úzce spolupracujeme 

s rodinou v oblasti sexuální výchovy. 

 Individualizovaným přístupem a jednáním se žákem 

zajišťujeme atmosféru jistoty a bezpečí jako základ 

pro vytváření vztahu s učiteli a spolužáky. 

Podporujeme rozvoj hry jako prevenci autostimulací a 

žáky vedeme k toleranci a střídání, popř. vzájemné 

pomoci. Využíváme denní fázová cvičení k nácviku 

dovedností nebo reakcí na sociální kontakty a 

k odstranění nefunkčních vzorů chování. 

 Formou ranních komunikačních kruhů cíleně 

rozvíjíme poznávání spolužáků a učitelů a 

nacvičujeme sociální komunikaci (pozdrav, oslovení, 

prosba, poděkování) na verbální úrovni nebo 

prostřednictvím alternativní komunikace. 

 Naučené vzory chování přenášíme do nových 

prostředí  ( i ve spolupráci s rodinou – rodinné 

návštěvy, dovolená atd.). Využíváme různých 

příležitostí k procvičování naučených sociálních 

dovedností (výlety, nákupy, návštěvy v restauraci, 

divadelní představení atd.) 

 

 

 

 Rozvinout komunikační 

dovednosti žáků využíváním 

systémů alternativní 

komunikace 

 Rozvinout u žáků schopnost 

spolupracovat s blízkými 

osobami a vykonávat 

jednoduché úkony 

 Dovést žáky k tomu, aby se 

projevovali jako samostatné 

osobnosti 

 Vytvořit u žáků potřebu 

projevovat pozitivní city 

 Dovést žáky k vytváření 

pozitivních vztahů ke 

spolužákům a k začlenění do 

kolektivu 

 Rozvinout pohyblivost žáků a 

snažit se o dosažení co 

nejvyšší možné míry jejich 

samostatnosti a orientace ve 

vztazích 
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Kompetence pracovní 

 

Žák na konci základního vzdělávání: 

 Zvládá nejjednodušší úkony 

sebeobsluhy a základy osobní 

hygieny 

 Poznává a používá předměty denní 

potřeby 

 Rozlišuje předměty různé velikosti a 

tvarů, uchopuje je a účelně s nimi 

manipuluje 

 Využívá jednoduché pracovní 

techniky při práci s různými 

materiály 

 Podílí se na jednoduchých 

praktických činnostech 

 

 Nápodobou, strukturou, fyzickým vedením a 

zrakovou podporou (např. procesní schémata) 

utváříme u žáků základní hygienické návyky a  

sebeobslužné dovednosti. Do režimu dne pravidelně 

zařazujeme nácvik nebo procvičování hygienických 

úkonů, stolování a oblékání či svlékání (vždy 

v logické návaznosti na další činnosti). 

 Přiřazováním, tříděním, praktickou manipulací, 

výběrem na slovní pokyn a činnostním učením 

vedeme žáky k poznávání a používání předmětů denní 

potřeby. Osvojené poznatky zařazujeme do režimu 

dne a spojujeme s životními situacemi (např. 

prostírání stolu). 

 Senzomotorickými činnostmi navozujeme nebo 

rozvíjíme u žáků různé úchopy, manipulaci 

s předměty a koordinaci oko – ruka. Používáním 

různého materiálu, velikosti, váhy a struktury 

předmětů rozvíjíme taktilně – kinestetické vnímání.   

 Vysvětlením, strukturou a procesním schématem 

vedeme žáky k samostatnému zvládnutí základních 

pracovních technik a tyto dovednosti uplatňujeme při 

práci s různým materiálem a v různém prostředí.    

 Zapojujeme žáky do jednoduchých pracovních 

činností, které souvisejí s režimem dne (utírání stolu, 

utírání tabule, úklid pomůcek a hraček atd.) 

 Ve vyšších ročnících žáky seznamujeme se 

základními úkony při přípravě jídla, mytí nádobí a 

úklidu. 

 

 Vytvořit u žáků základní 

hygienické návyky a činnosti 

týkající se sebeobsluhy 

 Rozvinout pozornost, 

vnímavost a poznání 

 Rozvinout pohyblivost žáků a 

snažit se o dosažení co 

nejvyšší možné míry jejich 

samostatnosti a orientace ve 

vztazích 

 Rozvinout u žáků schopnost 

spolupracovat s blízkými 

osobami a vykonávat 

jednoduché úkony 
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