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I. Základní cíl 

 

Praktická škola jednoletá  

ŠVP pro obor vzdělání praktická škola jednoletá je určen pro žáky s těžkým stupněm 

mentálního postižení, souběžným postižením více vadami a autismem, kteří ukončili 

základní vzdělávání v základní škole speciální podle vzdělávacího programu určeného pro 

tuto skupinu žáků (Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální, Díl II) 

Praktická škola jednoletá doplňuje a rozšiřuje žákům teoretické i praktické dovednosti získané 

v průběhu povinné školní docházky. Za předpokladu respektování individuálních zvláštností  

a schopností žáků je vzdělávací proces zaměřen na rozvoj komunikačních dovedností a 

dosažení nejvyšší možné míry samostatnosti a nezávislosti na péči druhých osob. Poskytuje 

přípravu na osvojení manuálních dovedností a jednoduchých činností využitelných 

v oblastech praktického života, které absolventům usnadní integraci do společnosti. 

 

Cílem vzdělávání v praktické škole jednoleté je především zvýšení kvality života absolventů, 

kterým se v rámci jejich individuálních schopností nabízí možnost uplatnit se přiměřeným 

výkonem v chráněných pracovištích a při pomocných pracích v různých profesních oblastech. 

 

 

Praktická škola dvouletá 

ŠVP  pro obor vzdělání praktická škola dvouletá dává možnost získat střední vzdělání 

žákům se středně těžkým stupněm mentálního postižení, případně s lehkým mentálním 

postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením, které jim znemožňuje vzdělávání 

na jiném typu střední školy.  

Praktická škola dvouletá doplňuje a rozšiřuje všeobecné vzdělání dosažené v průběhu povinné 

školní docházky. Vzdělávací proces je zaměřen na získání základních pracovních dovedností, 

návyků a pracovních postupů potřebných v každodenním i v budoucím pracovním životě. 

Poskytuje základy odborného vzdělání a manuálních dovedností v oboru dle zaměření 
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přípravy a vedoucích k profesnímu uplatnění. Získané dovednosti mohou žáci také využít 

v dalším vzdělávání. 

 

    V Praktické škole jednoleté a dvouleté usilujeme o naplnění těchto cílů:   

 rozšiřovat a prohlubovat u žáků poznatky získané v základním vzdělávání; 

 upevňovat a dále rozvíjet klíčové kompetence žáků, zkvalitnit jejich vědomosti, dovednosti 

a formovat jejich postoje; 

 podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a samostatnému řešení 

problémů; 

 vést žáky k využívání komunikativních dovedností (případně alternativních způsobů 

komunikace), používat účinnou a otevřenou komunikaci; 

 rozvíjet tělesné, duševní a specifické schopnosti a dovednosti žáků; 

 rozvíjet vnímavost, vztahy k lidem, prostředí, přírodě a směrovat je k jednání v souladu se 

strategií udržitelného rozvoje; 

 formovat u žáků odpovědný postoj k plnění svých povinností a respektování stanovených 

pravidel; 

 vést žáky k vytrvalému a pečlivému přístupu k týmové i samostatné práci; 

 vést žáky k osvojování poznatků a pracovních postupů a připravovat je k vykonávání 

pracovních činností pro uplatnění se na trhu práce. 

 

II. Prostředky k dosažení cíle: 

1. Vzdělávací program školy 

Charakteristika ŠVP PRŠ 

Uplatnění absolventa 

Absolventi oboru praktická škola jsou připravováni pro jednoduché pracovní činnosti v 

oblasti služeb a výroby (především v oblasti stravování, ale i v sociálních a komunálních 

službách, ve zdravotnictví, ve výrobních podnicích, v zemědělství), případně na chráněných 

pracovištích. 
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Zaměření školy 

Snahou pedagogického působení je navázat na vědomosti a dovednosti žáků získané v rámci 

základního vzdělávání a poskytnout obsahově širší vzdělání spojením všeobecného a 

odborného vzdělávání. Vzdělávací proces v Praktické škole je zaměřen na osvojení vědomostí 

a dovedností potřebných k výkonu konkrétních praktických činností v každodenním i 

budoucím pracovním životě. Získané dovednosti žáci využijí v dalším vzdělávání v rámci 

celoživotního učení. Vzhledem k různým typům a stupni zdravotního postižení našich žáků 

probíhá vzdělávání v souladu s individuálními potřebami a psychickými i fyzickými 

možnostmi žáků. Důraz klademe na vytvoření příjemné a přátelské atmosféry, na vypěstování 

kladného vztahu k práci, na rozvoj komunikačních dovedností, výchovu ke zdravému 

životnímu stylu, dosažení maximální možné míry samostatnosti a posílení sociální integrace.  

Cílem středního vzdělávání na naší škole je naučit žáky znalostem, které budou v reálném 

životě využívat a dále rozvíjet a poskytnout jim základy pro další „celoživotní“ vzdělávání. 

Na základě těchto cílů chceme v co nejvyšší možné míře podpořit integraci žáků do 

společnosti.  

Způsob ukončování vzdělávání a doklad o dosaženém stupni vzdělání 

Vzdělávání se ukončuje závěrečnou zkouškou; dokladem o dosažení stupně vzdělání je 

vysvědčení o závěrečné zkoušce. Závěrečná zkouška v oborech vzdělání, v nichž se dosahuje 

stupně střední vzdělání, se skládá z ústní teoretické zkoušky z odborných předmětů a z 

praktické zkoušky z odborných předmětů. Obsah a organizace závěrečné zkoušky se řídí 

platnými předpisy. Úspěšným ukončením vzdělávacího programu žák získá střední vzdělání. 

Harmonogram konání závěrečných zkoušek bude k dispozici na webových stránkách školy. 

Výchovné a vzdělávací strategie 

Strategie, vedoucí k jejich naplňování, jsou uplatňovány všemi pedagogy. Zohledňují 

specifické potřeby žáků s mentálním postižením, odlišné postupy a metody práce s těmito 

žáky. Snahou je dosažení optimálního rozvoje osobnosti žáků a kvality jejich života s 

přihlédnutím k možnostem daným povahou a stupněm postižení. 

Dané klíčové kompetence jsou realizovány a rozvíjeny v jednotlivých předmětech dle 

aktuálních potřeb žáků tak, aby byly v souladu s individuálním přístupem. K tomu, aby škola 

zajistila rozvoj klíčových kompetencí, se pedagogičtí pracovníci snaží uplatňovat tyto 

společné postupy: 
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Klíčové kompetence 

Kompetence k učení 

Klíčové kompetence Výchovné a vzdělávací strategie 

     Žák by měl: 

 osvojit si poznatky obsažené ve 

vzdělávacím programu  

 seznamovat se ve výuce s 

různými metodami a technikami a 

následně je ve výuce využívat; 

 učit se vyhledávat informace 

podle zadaného úkolu a dále s nimi 

pracovat; 

 učit se, jak využívat získané 

informace v praktickém životě a v 

odborných činnostech. 

 uplatňovat znalosti k rozšiřování a 

prohlubování svých vědomostí a 

dovedností; 

 reagovat na hodnocení ze strany 

druhých, přijímat radu i oprávněnou 

kritiku; 

 používat základní pojmy z různých 

vzdělávacích oblastí a pracovních 

činností 

 

 žák bude získávat poznatky z oblasti 

jazyků, matematiky, přírodních a 

společenských věd; 

 žák bude seznámen s různými 

metodami a technikami, které se bude 

učit ve výuce využívat; 

 žák bude seznámen s různými 

způsoby vyhledávání informací a 

bude se učit, jak s nimi dále pracovat; 

 žákovi budou zadávány úlohy 

vycházející v co největší míře 

z praktického života 

 poskytujeme dostatek informačních 

zdrojů a učebních podnětů 

 dáváme žákům neustálou zpětnou 

vazbu a kladné hodnocení a 

pomáháme jim reálně hodnotit své 

pokroky  

 podporujeme tvořivost, vytváříme 

motivující prostředí 

 

Kompetence k řešení problémů 

Klíčové kompetence Výchovné a vzdělávací strategie 

Žák by měl: 

 učit se za pomocí učitele vyhledat 

problém a nalézt jeho řešení; 

 osvojit si způsoby řešení běžných 

životních situací, případně za pomoci 

druhé osoby; 

 řešit úkoly přiměřené náročnosti a 

nést za své rozhodnutí odpovědnost;  

 učit se požádat o pomoc na různých 

místech 

 

 žákovi budeme pomáhat rozpoznat 

problém, nabídneme mu různá řešení 

a budeme ho vést k výběru 

nejvhodnějšího; 

 žák se bude učit, jak řešit problémové 

úlohy na modelových příkladech 

z praktického života; 

 žák se bude učit přijímat důsledky 

svých rozhodnutí; 

 žák se bude učit, kde, za jakých 

okolností a jakým způsobem požádat 

o pomoc 
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Kompetence komunikativní 

Klíčové kompetence Výchovné a vzdělávací strategie 

Žák by měl: 

 učit se v rámci svých možností 

správně a srozumitelně vyjadřovat 

ústní i písemnou, případně jinou 

alternativní formou; 

 rozvíjet své komunikační dovednosti;  

 vyjadřovat své vlastní názory a 

postoje a učit se pravidlům diskuse; 

 naslouchat druhým, rozumět obsahu 

sdělení a adekvátně na ně reagovat; 

 využívat získané komunikační 

dovednosti k vytváření vztahů 

důležitých pro kvalitní spolupráci a 

soužití s okolím; 

 využívat pro komunikaci běžné 

informační a komunikační prostředky 

 

 žák bude veden k tomu, aby se 

vhodně a spisovně vyjadřoval ústně i 

písemně; 

 u žáka bude rozvíjena slovní zásoba v 

jazykových i ostatních předmětech;  

 žák se bude učit formulovat a 

obhajovat svůj názor a na příkladech 

se bude učit pravidlům diskuze; 

 nácvikem modelových situací a 

v rámci praktických situací se žák 

bude učit základním komunikačním 

frázím; 

 ukazujeme žákům praktické možnosti 

využití získaných poznatků k řešení 

problémů v praktickém životě 

 žák se bude učit používat technické, 

informační a komunikační prostředky 

(telefon, internet aj.) 

 

Kompetence sociální a personální 

Klíčové kompetence Výchovné a vzdělávací strategie 

Žák by měl: 

 uplatňovat základní pravidla 

společenského chování; 

 pracovat v týmu, učit se vzájemné 

pomoci a spolupráci; 

 reálně posuzovat své možností a 

schopností a jednat zodpovědně vůči 

vlastní osobě i druhým. 

 uvědomovat si nebezpečí možného 

psychického i fyzického zneužití 

vlastní osoby; 

 respektovat práva a povinnosti svá i 

ostatních, přispívat k vytváření 

vstřícných mezilidských vztahů 

 žák se bude učit základním mravním 

hodnotám a uplatňovat základní 

pravidla společenského chování; 

 žák se bude učit týmová práci;  

 žákovi budou zadávány úkoly podle 

jeho fyzických a duševních možností 

a schopností.  

 učíme rozlišovat kvalitu a serióznost 

zdroje informací; 

 vedeme žáky k otevřené komunikaci, 

k toleranci rozdílných pohledů na 

problém a k prosazení svých názorů  
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Kompetence občanské 

Klíčové kompetence Výchovné a vzdělávací strategie 

Žák by měl: 

 respektovat práva a povinnosti 

občanů, společenské normy a 

pravidla soužití;  

 znát naše národní i regionální tradice 

a kulturní i historické dědictví; 

 dodržovat zásady zdravého životního 

stylu a jednat ekologicky v souladu 

s životním prostředím; 

 zvládat běžnou komunikaci s úřady 

 rozpoznat nevhodné a rizikové 

chování, uvědomovat si jeho možné 

důsledky 

 

  

 žák bude seznámen s lidskými právy 

a povinnostmi občana demokratické 

společnosti; 

 žák bude seznámen s kulturním a 

historickým dědictvím.  

 žák bude veden k dodržování 

zdravého životního stylu a 

ekologickému myšlení a jednání; 

 formou návštěv a nácvikem 

praktických činností bude žák 

seznámen s fungováním důležitých 

orgánů a institucí, žák se bude učit 

pracovat s nejběžnějšími dotazníky a 

formuláři 

 pomáháme žákům pochopit základní 

normy a pravidla soužití 

Kompetence pracovní 

Klíčové kompetence Výchovné a vzdělávací strategie 

Žák by měl: 

 mít osvojeny základní pracovní 

dovednosti, návyky a postupy pro 

pracovní činnosti; 

 chápat důležitost práce pro možnost 

vlastního zapojení do pracovního 

procesu; 

 získat dovednosti pro psaní životopisu 

a vyhledávání informací o pracovních 

příležitostech;  

 plnit zadané úkoly samostatně i ve 

skupině, spolupracovat s ostatními a 

respektovat práci svou i druhých; 

 dodržovat zásady bezpečnosti práce a 

znát zásady hygieny 

 znát možnosti využívání 

poradenských a 

zprostředkovatelských služeb 

  

 žák bude veden k vytváření 

správných pracovních návyků a 

k osvojení si základních postupů pro 

pracovní činnosti; 

 žák bude veden k aktivnímu zapojení 

se do pracovního procesu;  

 žák se bude učit, jak si různým 

způsobem vyhledat zaměstnání a 

napsat stručný životopis; 

 žák bude veden ke splnění zadaného 

úkolu, k vzájemné spolupráci a k 

respektu k práci své i ostatních; 

 žák bude seznámen s pravidly 

bezpečnosti práce a ochrany zdraví 

při práci 

 žák bude seznámen s možnou 

spoluprací s poradenskými centry a 

službami 
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Odborné kompetence:  

Kompetence k dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  

Klíčové kompetence Výchovné a vzdělávací strategie 

Žák by měl: 

 dodržovat právní předpisy z oblasti 

BOZP, hygienických předpisů a 

předpisů požární ochrany; 

 cíleně chránit své zdraví, používat 

ochranné pracovní prostředky a znát 

jejich význam;  

 podílet se na tvorbě bezpečného 

pracovního prostředí, na případné 

nedostatky upozorňovat vyučujícího 

  

 žák bude seznámen se stanovenými 

normami a předpisy; 

 žák bude veden k používání osobních 

ochranných pracovních prostředků 

podle prováděných činností; 

 žák bude veden ke spolupodílení se 

na vytváření bezpečného pracovního 

prostředí 

 

Kompetence vedoucí ke zkvalitnění své práce, výrobků a služeb  

Klíčové kompetence Výchovné a vzdělávací strategie 

Žák by měl: 

 znát a dodržovat stanovené normy a 

předpisy;  

 pracovat dle instrukcí nebo návodu, 

případně za pomoci druhé osoby, 

pracovat v souladu s technologickými 

postupy; 

 volit vhodné materiály, vybrat a 

používat správné pracovní nástroje, 

pomůcky a technické vybavení podle 

vykonávané pracovní činnosti;  

 zkontrolovat a zhodnotit kvalitu své 

vykonávané činnosti 

 žák bude veden k dodržování 

stanovených norem a předpisů; 

 žák bude veden k práci na základě 

stanovených instrukcí, návodů a 

technologických postupů; 

 žák bude seznámen s různými 

výrobními materiály, pracovními 

nástroji, pomůckami a jejich využitím 

v pracovní činnosti; 

 žák bude veden k samostatnému 

zhodnocení kvality práce 
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Kompetence vedoucí k ekonomickému jednání v souladu se strategií trvale udržitelného 

rozvoje  

Klíčové kompetence Výchovné a vzdělávací strategie 

Žák by měl: 

 hodnotit vlastní výkon, jeho kvalitu i 

kvantitu; 

 posuzovat v pracovním procesu 

prováděné činnosti z pohledu jejich 

vlivu na životní prostředí; 

 nakládat s materiály, energiemi, 

odpady, vodou a jinými látkami s 

ohledem na životní prostředí 

 

 žák se bude učit znát význam, účel a 

užitečnost vykonávané práce, její 

finanční i společenské ohodnocení; 

 žák bude ven k tomu, aby při 

veškerých pracovních činnostech bral 

ohled na životní prostředí;  

 žák bude veden k šetrnému zacházení 

s energiemi, materiály, vodou a k 

používání šetrných technologií 
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2. Organizace školy 

Vzdělávání v praktické škole jednoleté a dvouleté se uskutečňuje v denní formě vzdělávání. 

Vzhledem ke speciálním vzdělávacím potřebám žáků organizujeme výuku tak, aby byly 

respektovány individuální zvláštnosti a schopnosti žáků po stránce psychické, fyzické i 

sociální. Ve výjimečných případech může ředitel školy délku vzdělávání prodloužit nejvýše o 

dva školní roky. 

 

3. Žáci s handicapem 

Zabezpečení vzdělávání žáků s kombinací postižení 

Škola poskytuje vzdělávání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami: s mentálním 

postižením, kombinovanými vadami a poruchami autistického spektra. V případě lehčího 

zdravotního postižení lze vyhovět i dalším uchazečům, pokud půjde o kombinaci mentálního 

postižení s dalším zdravotním postižením. Škola je povinna přijmout i žáka s těžkým 

zdravotním postižením, přestože není vybavena bezbariérovým přístupem. 

 

Zaměřujeme se na: 

 reálné využití získaných znalostí v praktickém životě; 

 úspěšné zapojení žáků do života, vztah k ostatním lidem, jejich schopnost 

komunikovat a navazovat osobní vztahy; 

 akcentování zejména složky výchovné, to znamená, že vedeme žáky vytvoření 

kladného vztahu k lidem, ke vhodnému a přiměřenému chování v různých situacích, 

rozvíjíme jejich komunikační schopnosti a dovednosti; 

 snažíme se rozvíjet u žáků jejich volní vlastnosti, zvyšovat míru a délku jejich 

soustředění a pozornosti, vhodným způsobem zdůrazňovat konkrétní využití nabytých 

znalostí v praktickém životě 

Při výuce i v praktické části vyučování usilujeme o zajištění podmínek podle 

individuálních potřeb a možností žáka za využití dostupných kompenzačních pomůcek a 

podpůrných opatření.  
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Pro tyto žáky je nutné zabezpečit: 

 zohlednění zdravotních hledisek a respektování individuality a potřeb žáka; 

 využívání všech dostupných podpůrných opatření při vzdělávání; 

 uplatňování principu diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při 

organizaci činností, při stanovování obsahu, forem i metod vzdělávání; 

 uplatňování alternativních forem komunikace; 

 zohledňování druhu, stupně a míry postižení při hodnocení výsledků vzdělávání a v 

praktických činnostech; 

 možnost způsobu úpravy vzdělávacího programu (délku studia, učební plány, 

vzdělávací obsah, organizaci výuky); 

 upravení výsledků vzdělávání tak, aby byly pro žáky reálné a splnitelné v rámci jejich 

možností, a těmto výsledkům přizpůsobit i výběr učiva; 

 umožnění v případě potřeby, v souladu s právními předpisy, působení asistenta 

pedagoga a v případě potřeby i osobního asistenta; 

 podporování zájmu žáků vytvářením vhodné vzdělávací nabídky vzhledem 

k sociálnímu uplatnění absolventa; 

 odstraňování architektonických bariér a provádění potřebných změn, případně úprav 

školního prostředí; 

 spolupráci se školskými poradenskými zařízeními (pedagogicko-psychologickými 

poradnami, speciálně pedagogickými centry) a s dalšími odborníky a sociálními 

partnery. 
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4. Mimotřídní a zájmová činnost 

Žáci, kteří budou navštěvovat praktickou školu, mají možnost účastnit se činnosti zájmových 

kroužků, které na škole působí. Dále mají možnost účastnit se pobytových akcí školy, exkurzí, 

výletů a dalších akcí, které škola pořádá. K relaxaci a uvolnění mohou žáci využívat relaxační 

školní zahradu. 

5. Škola a veřejnost 

ZŠ speciální Diakonie ČCE Merklín zajišťuje vzdělávání a výchovu dětem s mentálním 

postižením, kombinovanými vadami a autismem.  Ve škole jsou žáci vzděláváni podle 

Školního vzdělávacího programu "Škola bez bariér", 1.9.2010 . Velmi dobré výsledky má 

škola při vzdělávání žáků s diagnózou autismus. Škola se snaží o poskytnutí ucelené 

rehabilitace žáků s postižením, o zajištění dopravy žáků do školy, poskytuje žákům 

komplexní péči v oblasti využití volného času žáků. Nemalou pozornost věnujeme spolupráci 

s odborníky, speciálně pedagogickými centry, pedagogicko- psychologickou poradnou, APLA 

Praha a další. Velmi důležitá je systematická a častá spolupráce s rodiči. Snažíme se jim proto 

nabídnout různé možnosti setkávání jak s pedagogy naší školy, tak i s odborníky formou 

besed a setkání. Škola má 3 místa, kde poskytuje vzdělání a od 1.9. 2012 se škola rozšířila o 

Internát rodinného typu pro 8 žáků školy. 

Škola dlouhodobě spolupracuje s OÚ Merklín. Jde o spolupráci oboustrannou, vztahy jsou na 

velmi dobré úrovni. Navázali jsme též kontakt s Krajským úřadem Plzeňského kraje, odborem 

školství, mládeže a sportu. Velmi přínosná je též spolupráce se Západočeskou univerzitou, 

katedrou pedagogiky. Nemohu opomenout ani spolupráci se Základní školou v Merklíně, 

která nám umožnila využívat tělocvičnu v jejich budově, ZŠ v Holýšově, která nám předala 

sponzorský dar, uspořádala pro naše žáky oslavu Dne dětí a zajistila a připravila Benefiční 

koncert pro naši školu.  

Významná je též spolupráce s místní organizací AVZO Merklín, která nám pomáhá řešit 

různé provozní problémy, navázali jsme kontakt s o.s. Jitřenka v Kozolupech, kam jezdíme 

s dětmi na hipoterapii. Spolupracujeme též se Zdravotním ústavem v Plzni, který uspořádal 

pro naše žáky i rodiče několik akcí ke zdravému životnímu stylu a dalším tématům. 

Samozřejmostí je i dlouholetá spolupráce se všemi SPC Plzeňského kraje, s občanským 

sdružením APLA Praha, dětskými lékaři, psychology. Velmi významná je i spolupráci se 
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střediskem Diakonie Západní Čechy. Máme dvě partnerské školy - ZŠ Staňkov a Speciální 

školu St.Gunthra v Chamu. Rodiče mají možnost konzultovat prospěch, chování, aktuální 

zdravotní stav, IVP žáků kdykoliv po vzájemné dohodě s vyučujícím nebo na třídních 

schůzkách. Rodičům a žákům nabízíme možnost konzultace psychologických a speciálně 

pedagogických obtíží v SPC v Plzeňském kraji, se kterými spolupracujeme. 

6. Trendy 

Cílem středního vzdělávání na naší škole je naučit žáky znalostem, které budou v reálném 

životě využívat a dále rozvíjet a poskytnout jim základy pro další „celoživotní“ vzdělávání. 

Na základě těchto cílů chceme v co nejvyšší možné míře podpořit integraci žáků do 

společnosti. 

 

Zpracovala: 

 Mgr. Ivana Kováčová-ředitelka školy                                                       Merklín 1.11.2015



 
 

                                   
 
 

 


