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CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

2.

2.1. Úplnost a velikost školy
•
•
•
•
•

Škola se nachází v Plzeňském kraji, v obci Merklín u Přeštic.
Škola má zřízeno odloučené pracoviště v Sušici.
Škola je plnotřídní, tvoři ji 1. stupeň i 2.stupeň ZŠ speciální.
Ve škole je operativně otevíráno tolik tříd, kolik potřebuje škola pro vhodnou
organizaci práce , individuální přístup a kvalitní výchovu a vzdělávání
Škola organizuje kurzy pro doplnění základů vzdělání denní i večerní.

Součásti školy
součásti školy
Základní škola speciální
Přípravný stupeň ZŠ speciální
Družina
Výdejna jídelna

kapacita
36
7
36
43

Třídy
•

Dle vyhlášky č. 73/2005 O vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními
vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných § 10 odst.1 má
třída, oddělení a studijní skupina zřízená pro žáky s těžkým zdravotním postižením
nejméně 4 a nejvíce 6 žáků.

•

Dle §8, odst. 6 ve třídách, odděleních a studijních skupinách určených pro žáky
s těžkým zdravotním postižením mohou zabezpečovat výchovně vzdělávací činnost
souběžně 3 pedagogičtí pracovníci, z nichž 1 je asistent pedagoga.

•

KURZ PRO DOPLNĚNÍ ZÁKLADŮ VZDĚLÁNÍ DENNÍ

Věkové složení žáků
Součást školy
Přípravný stupeň
ZŠ speciální
Družina

Věk
5-8
8-26
8-26
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2.2. Vybavení školy
Materiální vybavení
• didaktické pomůcky - (komunikátory světelné i hlasové, hmatové stimulátory, sady
obrázků, hmatové knihy, vkládačky, světelné panely, magnetické a kobercové
tabule…),
• speciální třídy pro děti s diagnózou autismus
• rehabilitační pomůcky (balanční kruh, rehabilitační židle, míče, šikmá plocha,
míčkový bazén, lehátka, ortoped, chodítko, polohovací kostky, rehabilitační válec,
tunel, rehabilitační míče, overball, masírovací míčky, posilovací gumy, překážková
dráha, žíněnka, dřevěná houpačka, polohovací vaky, polohovací bumerang
• hračky (plyšové, stavebnice, puzzle, skládačky, korálky, auta, kuchyňky, panenky,
motorické hry)
• výtvarné potřeby
• hudební nástroje (Orffovy nástroje, kytara, varhany, metalofon, zvonkohra).
• Sportovní potřeby (kuželky, švihadla, míčky, provaz silný, drátěnky, lano, podložky
na cvičení, žíněnky šikmé, basketbalový stojan, minibasket závěsný, dětské chůdy,
míče, dřevěná houpačka, verba, míč na fotbal, míč na basketbal, míč na volejbal,
cvičební padák, kruhová 4 dílná podložka, síť, gymnastik ball velký, malý, ovál)
Prostorové vybavení
• Pracoviště Merklín
Hlavní část školy je umístěna v obci Merklín v budově bývalého zdravotnického střediska a
lékárny v obci Merklín. V této budově jsou třídy speciální školy, jídelna, herny. Rehabilitační
pracovna je umístěna v budově naproti škole , kde mimo jiné sídlí i dětský a praktický lékař.
Další tři učebny máme v budově 1. stupně ZŠ Merklín. V současné době máme zpracován
projekt na rekonstrukci a přístavbu hlavní budovy školy „Škola bez bariér“. Tento projekt
jednoznačně přispěje ke zkvalitnění výchovy a vzdělávání a k zajištění komplexní péče o naše
žáky.
• Zahrada –Učebna pod modrou oblohou
V obci Merklín se v blízkosti školní budovy nachází školní zahrada, která slouží k výuce,
relaxaci i rehabilitaci žáků. Na zahradě jsou různé zóny- odpočinková, sportovní, relaxační a
vzdělávací. Zahrada je při vhodném počasí využívána denně.
• Odloučené pracoviště Sušice
Pracoviště v Sušici je umístěno v areálu nemocnice v Sušici vedle budovy denního centra
Klíček, který je součástí Střediska Diakonie ČCE Radost Merklín. Novou budovu
odloučeného pracoviště, kterou nám zrekonstruovalo město Sušice využíváme od 1.9. 2009.
Je zde zázemí pro 12 žáků ze Sušice a okolí. Budova je bezbariérová, jsou tam dvě učebny,
herna, jídelna sociální zařízení a zázemí pro zaměstnance. Součástí budovy je i krytá terasa a
zahrada.
• Pracoviště Človíček Plzeň
Ve Středisku Diakonie ČCE Plzeň – ve Středisku Človíček zajišťujeme základní vzdělání
dětem s těžkým kombinovaným postižením tak, že k nim denně dojíždí učitelka, vychovatelka
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a asistentka pedagoga z kmenové školy v Merklíně. Tito žáci by jinak neměli možnost denně
se vzdělávat na takové úrovni, aby to přispívalo k rozvoji celkové osobnosti dítěte.
Technické vybavení
• Počítače
Škola je velmi dobře technicky vybavena. V každé třídě je umístěn počítač s kvalitní
obrazovkou a programovým vybavením, ve 2 třídách je k počítači připojena dotyková
obrazovka, využíváme speciální myš a speciální velkou klávesnici. Celkem je ve škole včetně
odloučeného pracoviště 10 počítačů včetně programového vybavení. O počítačovou síť se
stará správce sítě.
• Interaktivní tabule
Škola je vybavena interaktivní tabuli Smart Board a programovým vybavením s tím
spojeným.
• Výukové programy
Škola disponuje velkým množstvím školních výukových programů:
• Tiskárny, kopírky a faxy
Škola vlastní 5 multifunkčních zařízení, která slouží k tisku, kopírování, scanování.
• Další technické vybavení
K dalšímu technickému vybavení patří 3x digitální fotoaparát, 1x kamera, 1x digitální
kamera, přístroje na tvorbu a vazbu dokumentů, značkovací přístroj (popisovač), 2x
skartovačka, myčka na nádobí.
Hygienické podmínky
Škola využívá umyvadla s tekoucí studenou i teplou vodou v každé třídě. Všechna umyvadla
jsou vybavena tekutým mýdlem a jednorázovými papírovými ručníky. Každý den je
prováděn úklid na vlhko za použití běžných mycích prostředků a desinfekce. V místnostech se
udržuje přiměřená teplota a jsou pravidelně větrány. Světelná hygiena je zajištěna možností
regulace přístupu světla a slunečních paprsků horizontálními žaluziemi. V celém areálu školy
platí zákaz kouření a požívání alkoholu nebo jiných škodlivých látek. Škola je pod
pravidelnou kontrolou hygienické stanice.
Stravovací podmínky
• Merklín
Stravování žáků školy je zajištěno formou náhradního stravování. Stravování má škola
smluvně zajištěno se Střediskem Diakonie ČCE Radost Merklín. Poskytujeme dětem ranní
svačiny, obědy a odpolední svačiny. Ve škole je zřízena výdejna jídelna. Obědy se dovážejí
v termovárnicích a kontroluje se správná teplota vydávaného jídla teploměrem. Rodiče žáků
mají možnost odhlásit žákům oběd do 7.30 hodin.
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• Sušice
Obědy máme smluvně zajištěné ve školní jídelně Nuželická. Obědy se do školní výdejny
dovážejí v termovárnici a teplota oběda se kontroluje teploměrem.
Psychosociální podmínky
V rámci školního vyučování probíhají činnosti v prostředí pohody a otevřeného partnerství
v komunikaci, v příznivém sociálním klimatu, v partnerské spolupráci a empatickém duchu.
Činnosti ve škole odpovídají mentálním a fyzickým schopnostem žáků, kteří jsou k těmto
činnostem vhodně motivováni. Atmosféra stabilních pravidel, spravedlnosti a spolupráce vede
k psychické stabilitě jednotlivých žáků. Veškerá činnost pedagogických pracovníků je
zaměřena v prvé řadě na respekt ke schopnostem, možnostem a potřebám žáka a k jeho
osobní i rodinné situaci. Pedagogičtí pracovníci se pravidelně účastní individuální supervize.
Ekonomické
Finanční zajištění provozu školy a platy zaměstnanců jsou umožněny jednak dotacemi
z MŠMT, dále financemi z grantů a školného (výši schvaluje školská rada a hradí ho zákonní
zástupci žáka). Akce školy s potřebou platby (divadlo, muzeum…) hradí zákonní zástupci.
Zlepšení ekonomických podmínek školy může být podpořeno sponzorskými dary pro tento
účel.
BOZP A PO
• Škola je povinna žákům zajistit fyzickou, sociální a emocionální bezpečnost.
• Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků jsou ustanoveny vnitřním
řádem školy. S tímto řádem jsou seznámeni zákonní zástupci žáka i pedagogičtí
pracovníci.
• Za bezpečnost žáků ručí odpovědný pracovník (pedagog, asistent i dobrovolník), který
je průběžně proškolován zdravotníkem školy a bezpečnostním technikem.
• Při jakémkoli úrazu vede pedagogický pracovník záznam o úraze v knize úrazů, aby
byla možná jeho formální doložitelnost.
• Prostředky první pomoci má pedagogický pracovník běžně dostupné.
• Za zdravotní problémy a úrazy způsobené zdravotním stavem žáka pracovníci školy
neodpovídají.
• Při neobvyklých situacích jako např. nevyzvednutí žáka ze školy v dohodnutý čas
budou kontaktováni zákonní zástupci žáka, popř. Policie ČR. Dále se bude postupovat
podle platných předpisů a norem.
• Při havarijních a krizových situacích (bombový útok, havárie plynu, vody,
kanalizace…, náhlý havarijní stav budovy, přírodní katastrofy, trestné činy jako např.
nepovolené vniknutí do objektu, narušení bezpečnosti objektu…) je vypracován
evakuační plán a řád.
• Evakuační postupy jsou pravidelně se žáky procvičovány jednou ročně.
• Škola si vyhrazuje právo v případě závažného ohrožení žáků a budovy (např. hrozba
bombového útoku) zrušit výuku.
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2.3.Charakteristika pedagogického sboru
•
•
•
•
•
•

Pedagogický sbor školy se skládá z 22 pedagogických pracovníků.
1x ředitelka školy
2x zástupce ředitele školy
6x učitelka
2x vychovatelka
11x asistentka pedagoga
• Pedagogičtí pracovníci, kteří nesplňují kvalifikaci si tuto kvalifikaci průběžně
doplňují.
• Pedagogický sbor je průběžně doplňován dle aktuálního stavu školy.
• Ve škole pracují další pracovníci na Dohodu o provedení práce nebo na Dohodu o
provedené činnosti.

2.4.Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce
Projekt „Zelená učebna pod modrou oblohou“
Projekt „Asistent pedagoga“
Projekt „Zůstat ve spojení“
Projekt „Škola bez bariér“
Projekt“Zkvalitňování výchovy a vzdělávání v ZŠ speciální Merklín“

2.5. Spolupráce
•
•
•

Obecní úřady- Velmi dobrá je spolupráce s OÚ Merklín. Jde o spolupráci
oboustrannou, vztahy jsou více než kladné.
Krajský úřad Plzeňského kraje- Navázali jsme též kontakt s Krajským úřadem
Plzeňského kraje, odborem školství, mládeže a sportu.
Západočeská universita Plzeň- Pedagogická fakulta- Velmi přínosná je též
spolupráce se Západočeskou univerzitou, katedrou pedagogiky. Studenti fakulty
absolvují v naší škole odborné praxe.

• Základní školy
➢ ZŠ Merklín
➢ ZŠ Holýšov
➢ ZŠ Staňkov
➢ ZŠ Sušice
• Místní organizace
➢ Významná je též spolupráce s místní organizací AVZO Merklín
➢ o.s Jitřenka v Kozolupech, kam jezdíme s dětmi na hipoterapii.
• Zdravotní ústav v Plzni
Spolupracujeme též se Zdravotním ústavem v Plzni, který uspořádal pro naše žáky i
rodiče několik akcí ke zdravému životnímu stylu a dalším tématům.
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•

Speciálně pedagogická centra a další organizace

•

Spolupráce s rodiči
➢ Velmi důležitá pro naši práci je spolupráce s rodiči
➢ Škola je s rodiči denně v kontaktu formou zápisů do notýsků
➢ Rodiče mohou využít individuálních konzultací ve škole
➢ Škola pořádá pro děti a rodiče víkendové akce
➢ Každé pololetí nabízíme rodičům možnost konzultovat tvorbu školních
individuálních plánů
➢ 4x do roka pořádáme rodičovské odpoledne s přednáškou

Velmi si vážíme spolupráce se všemi:
• SPC Plzeňského kraje
• občanským sdružením APLA Praha,
• dětskými lékaři
• psychology
• Pedagogicko-psychologickou poradnou

Středisko Diakonie ČCE Merklín, Plzeň, Rokycany
Velmi významná je i spolupráci se střediskem Diakonie ČCE Radost v Merklíně, Plzni a
Rokycanech
Se vznikem odloučeného pracoviště v Sušici vznikly i nové vazby a spolupráce na
Sušicku. Velmi nás těší vstřícný přístup Městského úřadu v Sušici, představitelů města
Sušice, nemocnice Sušice, a dalších institucí.
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2.6. Nabídka školy
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Výchova a vzdělávání žáků s mentálním postižením, kombinovanými vadami a
autismem
Zájmová činnost pro žáky školy v rámci družiny:(kroužek plavání, muzicírování,
keramika, počítače, kouzelné malování, vaření, ekologický kroužek, sportovní
kroužek)
Doprava žáků do školy a ze školy
Stravování (2x svačina, oběd)
Školy v přírodě
Víkendové akce pro rodiče i celé rodiny
Hipoterapie
Ergoterapie
Canisterapie
Muzikoterapie
Fyzioterapie
Logopedie
Rehabilitace
Praxe studentů
Kurz pro doplnění základů vzdělání denní
Kurz pro doplnění vzdělání večerní
Individuální plány žáků
Individuální pohovory s rodiči
Alternativní komunikace
Zapůjčení odborné literatury
Poradenství
Denní biblické chvilky
Akce se ZŠ
Spolupráce s dalšími školami
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3. CHARAKTERISTIKA ŠVP
3.1. Zaměření školy
•

•
•
•

Základní škola speciální v Merklíně poskytuje vzdělávání žákům s takovou úrovní
rozumových schopností, která jim nedovoluje zvládat požadavky obsažené v RVP
ZV-LMP ,ale umožňuje jim, aby si ve vhodně upravených podmínkách a při
odborné pedagogické péči osvojovali základní vědomosti, dovednosti a návyky.
Vzdělávací proces se přizpůsobuje úrovni psychického a fyzického rozvoje žáků.
Vzhledem k variabilitě schopností a různé úrovně vědomostí a dovedností je
nezbytné uplatňovat přístupy odpovídající vývojovým a osobnostním specifikům
žáků, za přispění nejvyšší míry podpůrných opatření.
Škola zajišťuje vzdělávání žákům i s nejtěžšími formami mentálního postižení,
žákům s postižením více vadami(MP+tělesné vady, MP+zrakové i MP+sluchové
postižení, MP+ PAS).

Cílem školy je:
• poskytovat základy vzdělání žáků se středně těžkým mentálním, těžkým a
kombinovaným postižením
• věnovat se výchově a vzdělávání dětí s PAS
• poskytovat žákům individuální přístup
• dodržovat zásady pozitivní motivace
• zaměřovat výchovu a vzdělání k dosažení maximálně možné socializace žáka
• podporovat manuální činnosti v souvislosti s předpokládanou profesní orientací
• upřednostňovat rozvoj komunikačních schopností
• vést žáky k dodržování stanovených pravidel, zejména pravidel školního řádu
• poskytnout logopedickou péči a zdravotní tělesnou péči
• podporovat zdravý životní styl
• umožnit základní dovednosti s výpočetní technikou
• bezpečné školní prostředí, vztahy vzájemné pomoci a respektu
• poskytnutí odborného poradenství – SPC
• posilovat kladný vztah k přírodě a podílet se na ochraně přírody
• vytvářet kladný vztah k práci
• vybavovat žáky vědomostmi, dovednostmi a návyky, umožňující zapojení do běžného
praktického života
• učit žáky uvědomovat si svá práva a plnit své povinnosti
• zajistit žákům komplexní péči
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3.2. Výchovné a vzdělávací strategie a klíčové kompetence
Vzdělávání navazuje od přípravného stupně do posledního ročníku školy. Veškeré
dovednosti a návyky se dále rozvíjí i v mimoškolních aktivitách (v družině, školním
klubu).
Rozdělení žáků do tříd vychází z úrovně jejich indiv. schopností a potřeb. Režim dne je
rozdělen na pravidelné střídání výuky, odpočinku a hry. Dle potřeb a individuality žáka
může být vytvořen IVVP.
Vzdělání je doplněno různými formami rehabilitační tělesné výchovy, relaxačních
činností, ergoterapie, hipoterapie, canisterapií, logopedie. Ve všech třídách se pracuje i
s alternativními a augmentativními formami komunikace (Výměnný obrázkový
komunikační systém-VOKS, piktogramy, fotografie, předměty, znak do řeči).
Při výchově se snažíme vytvořit optimální podmínky, které vyžadují především přátelskou
atmosféru, klidné a nestresující prostředí poskytující pocit jistoty a bezpečí a umožňující
koncentraci na práci – pro jejich předpoklad úspěšného vývoje v rámci jejich stupně
postižení.
•
•
•
•
•

Výchovné a vzdělávací strategie vedou k naplnění klíčových kompetencí.
Klíčové kompetence jsou souhrnem dovedností, vědomostí, postojů, hodnot a
schopností, důležitých pro uplatnění každého člena společnosti a které vycházejí
z RVP ZŠS.
Při získávání a utváření klíčových kompetencí je prvořadá a rozhodující úloha
učitele, motivace a průběžné vedení, podpora a pomoc.
V tomto náročném procesu je nutno bezvýhradně respektovat individuální
zvláštnosti a míru mentálního znevýhodnění jednotlivých žáků.
Absolvent ZŠ speciální by měl dokázat vyjádřit své potřeby, orientovat se ve svém
nejbližším okolí, zvládat sebeobsluhu a mít vytvořené základní hygienické,
pracovní a společenské návyky. Měl by umět komunikovat se svým okolím, umět
vyhledat pomoc a orientovat se v základních rodinných vztazích. Ovládat základy
trivia (čtení, psaní, počítání) a dle svých možností je použít v běžném praktickém
životě.
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I.DÍL ŠVP
KOMPETENCE K UČENÍ
Na konci základního vzdělání žák v rámci
Výchovně vzdělávací strategie
svých možností:
• Ovládá základy čtení, psaní a počítání a
• Vybíráme vhodné metody pro zvládnutí trivia
využívá je ke svému vzdělávání
• Analyticko-syntetickou, genetickou či jinou metodou
čtení provádíme nácvik čtení slov i vět potřebných pro
• Ovládá základy porozumění řeči a
využívá je ke svému vzdělávání
praktický život.
• Používá učebnice, učební materiály a
• Používáme alternativní metody výuky psaní v případě
učební pomůcky.
problémů písemné komunikace (psaní na počítači,
hůlkové písmo)
• Vybere z výukových materiálů
potřebnou informaci podle pokynů,
• Zařazujeme didaktické hry zaměřené na rozvoj zrakové
správně určí použitelnost informačního
a sluchové paměti
textu.
• Zadáváme úkoly a osamostatňujeme žáky při
vyhledávání informací formou modelových situací a
• Dodržuje návykové stereotypy učení,
snaží se o koncentraci na učení
později přímo v terénu.
• Chápe pochvalu jako motivaci
• Modelovými situacemi trénujeme spojení znaků
k dalšímu učení, má zájem o získávání
s vlastním prožitkem, tak aby došlo k vytvoření vzorce
nových poznatků a dovedností.
chování.
• Podporujeme počítačovou gramotnost žáků využíváním
výpočetní techniky při výuce.
• Používá termíny, znaky a symboly ve
• Podporujeme samostatnost žáků při práci na počítači.
spojení s konkrétními situacemi
• nacvičujeme zapamatování si dvou a více úkonů po sobě
každodenního života
jdoucí, dodržujeme stejný postup a postupně zvyšujeme
• Ovládá elementární způsoby práce
náročnost
s počítačem
• Využíváme výletů a exkurzí k rozvíjení slovní zásoby.
• Uplatňuje získané zkušenosti
• Vytváříme modelové situace v konverzačních cvičeních.
v praktických situacích
• Vytváříme situace, při kterých se musí žák písemně
• Vybaví si teoretické vědomosti při
vyjádřit.
pracovních úkonech, zvládne jejich
následnost a má představu o výsledku
• Vybíráme vhodné metody pro zvládnutí mluvené
své práce.
podoby jazyka.
• Rozvíjíme schopnost aktivně pracovat s textem a
provádět početní operace při práci na počítači.
• Individualizujeme výchovně vzdělávací činnost
• Respektujeme individuální schopnosti a předpoklady
žáka i jeho aktuální zdravotní stav.
• Používáme odlišných textů dle velikosti písma, obrázků
nebo piktogramů.
• Používáme učební a informační materiály, knihy,
dotazníky, letáky a mediální prostředky
• Využíváme komunikační knihy, komunikační tabulky.
• Vytváříme takové situace, ve kterých má žák radost
z učení i pohybových aktivit.
• Opakujeme a upevňujeme získané vědomosti a
procvičujeme konkrétní dovednosti.
• Pozitivně hodnotíme dílčí kroky a tím podporujeme
vytrvalost.
• Důsledně dbáme na jednotnou terminologii.
• Vytváříme příležitosti k využívání informačních zdrojů.
• Podporujeme využívání učebnic, učebních textů,
pracovních sešitů, pracovní listy a dalších dostupných
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názorných pomůcek., cvičebních pomůcek.
Dbáme na správné užívání termínů, znaků a symbolů.
Plánujeme činnosti a vysvětlujeme jejich účel.
Motivujeme žáky k zájmu o učení - nabízíme témata,
která jsou jim známá nebo je zajímají.
Motivujeme žáky k zájmu o sport a umění – nabízíme
vhodná cvičení, hry, která jsou jim známá nebo je baví.
Zábavnou formou výuky a častým střídáním činností se
snažíme udržet pozornost žáků.
Činnosti směřujeme k praktickému využití získaných
znalostí a dovedností.
Vedeme žáky k vyhledávání potřebných informací.
Zařazujeme projekty, práci na školním pozemku,
v dílně, cvičné kuchyni a tím umožňujeme využití
teoretických poznatků v praxi.

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
Na konci základního vzdělání žák v rámci
Výchovně vzdělávací strategie
svých možností:
• Překonává problémy přiměřeně ke
• Nepředkládáme žákovi hotovou informaci, ale úkol,
svým možnostem
které přizpůsobujeme jeho možnostem a schopnostem
• Řeší známé a opakující se situace na
• Vedeme žáky k přemýšlení o problému a orientaci v
základě nápodoby a vlastních
něm a až následně k jeho řešení
zkušeností
• Předkládáme žákovi osvědčené způsoby řešení
• Vnímá problémové situace a řeší je
• Zabraňujeme fixaci chybných řešení
s pomocí naučených stereotypů i
• Vytváříme pozitivní klima, ve kterém mají žáci pocit, že
získaných zkušeností
se mohou svěřit se svými problémy.
• Nenechá se při řešení problému odradit
• Umožňujeme žákům při jejich školních i osobních
nezdarem
problémech konzultaci s pracovníky školy.
• Ví, na koho se může obrátit o pomoc při
• Měníme úkoly a upozorňujeme na odlišná řešení
řešení problémů
• Vytváříme situace, v nichž žák využívá osvojené
stereotypy
• Nabízíme úkoly a cvičení, která vycházejí z reálného
života
• Nacvičujeme stereotypy správného chování v běžných
životních situacích
• Při mimoškolních aktivitách sledujeme, jak žák
prakticky řeší problémové situace
• Formou her denně opakujeme, procvičujeme a
upevňujeme konkrétní dovednosti.
• Nápodobou a modelovými situacemi vytváříme u žáků
vlastní prožitky, které mohou využít při řešení
problémových situací.
• Monitorujeme problematické situace a rozebíráme je.
• Vytváříme problémové úlohy a situace, které
přizpůsobujeme možnostem a schopnostem daného žáka
pro samostatnou práci.
• Nacvičujeme strategie řešení běžných problémů, co se
stane když… a seznamujeme s důsledky chybného
rozhodnutí.
• ||Umožňujeme zažít nečekanou situaci a hledáme
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společně
řešení.
Postupně
směřujeme
žáka
k samostatnějšímu rozhodování.
Aplikujeme sociální učení (dopravní prostředky,
instituce, kulturní akce, sportovní akce.)
Využíváme her a dramatizace.
Vysvětlováním v konkrétních situacích povzbuzujeme
žáky k řešení problémů různými způsoby.
Při neúspěšném řešení nabízíme jiné cesty postupů, aby
se žáci nenechali odradit nezdarem.

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ
Na konci základního vzdělání žák v rámci
Výchovně vzdělávací strategie
svých možností:
• Komunikuje s druhými lidmi přiměřeně
• Vytváříme situace vhodné ke komunikaci
svým schopnostem
• Podporujeme snahu o spontánní vyjádření
• Rozumí sdělení a reaguje na ně podle
• Vytváříme a používáme pomůcky pro alternativní
svých možností
komunikaci
• Vyjadřuje své pocity, prožitky a nálady
• Spolupracujeme s rodinou při zavádění jednotné formy
vhodným způsobem
alternativní komunikace
• Chápe jednoduché, běžně užívané texty,
• Aplikujeme alternativní a augmentativní komunikaci
záznamy a obrazové materiály
v každodenních situacích a vyzíváme k dialogu touto
• Chápe jednoduché běžné povely a
formou komunikace.
pokyny, tělocvičné názvosloví
• Přiměřeně rozvíjíme verbální či alternativní formu
komunikace při rozhovorech, skupinových hrách i
• Zvládá jednoduchou formu písemné
komunikace
samotném projevu.
• Vyjadřuje své názory a postoje,
• Vyžadujeme srozumitelnou odpověď na otázky.
vhodnou formou obhajuje svůj názor
• Klademe důraz na naslouchání, následnou reprodukci a
kontrolujeme porozumění obsahu.
• Využívá pro komunikaci běžné
informační a komunikační prostředky,
• Na modelových situacích trénujeme komunikaci
dokáže je použít jako zdroj informací a
s druhou osobou, později využíváme besed.
způsob dorozumívání
• Dramatizací nacvičujeme a trénujeme komunikaci
• Využívá získané komunikační
v různých situacích.
dovednosti k vytváření vztahů
• Připravujeme slovní zásobu využitelnou k písemným
potřebných ke společenské integraci
sdělením.
• Umí si přečíst a vyhledat základní údaje
• Zadáváme úkoly zaměřené na komunikaci v širším
• Používá mluvený projev či alternativní
sociálním prostředí.
formu komunikace tak, aby sdělil své
• Hrou procvičujeme použití technických, informačních a
potřeby či přání
komunikačních prostředků.
• Dbáme na integraci do širší společnosti.
• vytváříme správné komunikační vzorce podle místa,
osob,…
• Klademe důraz na čtení a následnou reprodukci a
kontrolujeme porozumění obsahu.
• Seznamujeme žáky s tištěnými materiály- dotazníky,
apod.
• Rozvíjíme čtenářskou gramotnost a slovní zásobu.
• Vytváříme individuální deníky, kalendáře žáků a
pozitivně motivujeme k jeho využití v komunikaci.
• Jako jednu z možností komunikace podporujeme psaní a
čtení emailu nebo SMS zprávy.
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Podporujeme všechny možné způsoby komunikace
(písmo, znaky, předměty, fotografie, symboly)
Vytváříme pozitivní klima a poskytujeme dostatečný
prostor k vlastnímu vyjádření
Učíme správně argumentovat
Jasně vymezujeme přijatelnou formu komunikace
Netolerujeme hrubé a nevhodné vyjadřování žáků
Používáme jednoduchá sdělení
Zjednodušeným slovním sdělením a názorem usilujeme
o pochopení daného úkolu či problému.
Zadáváme jednoduché a srozumitelné pokyny a
vyžadujeme jejich plnění
Zadáváme jednoduché a srozumitelné písemné pokyny a
vyžadujeme jejich plnění.
Připravujeme žáky na zvládání komunikace s jinými
lidmi či v mimořádných situacích
Vytváříme pravidla komunikace mezi žáky navzájem a
mezi žákem a dospělou osobou.
Vedeme žáky k pozitivní prezentaci své osoby a školy
na veřejnosti.
Zařazujeme projektovou výuku podporující komunikaci
ve skupině
Podporujeme mimoškolní aktivity
Dramatizací a vlastním prožitkem nacvičujeme a
trénujeme komunikaci v různých situacích.
Muzikoterapií, arteterapií, canisterapií a relaxačním
cvičením navozujeme podmínky pro vyjádření vlastních
prožitků a pocitů.
Využíváme Orffovy hudební nástroje ke komunikačním
hrám.

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ
Na konci základního vzdělání žák v rámci
Výchovně vzdělávací strategie
svých možností:
• Má základní představu o vztazích mezi
• Vedeme žáky k rozlišování různých sociálních prostředí
lidmi
(rodina, škola, úřady…) a podporujeme vhodnou
komunikaci
• Orientuje se v prostředí, ve kterém žije
• Pomocí fotografií s využitím prostředků AAK a verbální
• Podílí se na jednoduchých sociálních
komunikací učíme děti poznat známé osoby, navázat
aktivitách
s nimi kontakt a dorozumívat se s nimi verbálními i
• Uplatňuje základní návyky
neverbálními formami komunikace.
společenského chování
• Společnými činnostmi a prací ve skupině rozvíjíme
• Navazuje a udržuje vztahy s vrstevníky,
vztahy mezi spolužáky.
respektuje druhé lidi
•
Dramatizací a veřejným vystupováním upevňujeme
• Rozpoznává nevhodné a rizikové
základní společenské návyky.
chování, je seznámen s jeho možnými
• Užíváme dramatizace, ukázky videa a na nich
důsledky
hodnotíme chování a hledáme nápravu.
• Uvědomuje si nebezpečí možného
•
Rozebíráme konkrétní situace, doporučujeme jak je
psychického i fyzického zneužívání
řešit, poskytujeme telefonní čísla a nacvičujeme vzorce
vlastní osoby
komunikace s policií, záchrankou atd.
• Prokazuje získanou sebedůvěru při
• Četbou a sledováním vhodných pořadů vytváříme
vystupování v neznámém prostředí
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představu o vztazích mezi lidmi.
Vyhledáváme a čteme názvy ulic, nápisy obchodů a
úřadů.
Konverzačním cvičením a hrou přibližujeme životní
role.
Dbáme na používání pozdravu, poděkování, oslovení i
alternativní komunikací a jak je vhodně používat.
Zařazujeme práci ve skupinách a tím rozvíjíme sociální
dovednosti potřebné k týmové spolupráci.
Vysvětlováním a besedami s odborníky upozorňujeme
na možnosti nebezpečí a důsledky rizikového chování.
Rozhovorem, dramatizací, sledováním naučných pořadů
zaměřených k rozpoznání nevhodného a rizikového
chování seznamujeme žáky s možným psychickým a
fyzickým zneužíváním vlastní osoby.
Podporujeme spolupráci s rodinou - rodinní příslušníci,
orientace v místě bydliště.
Vyžadujeme dodržování společně stanovených pravidel
chování.
Podporujeme návštěvy kulturních zařízení, pořádáme
kulturní a sportovní akce, vedeme žáky k aktivní účasti.
Vytváříme situace, při kterých si žáci ověřují získané
sociální dovednosti (nakupování, pošta, dopravní
prostředky, cestování…)
Srozumitelně a důrazně odmítáme nepřijatelné formy
chování.
Vedeme žáky k pochopení významu řádu, respektujeme
jejich práva a vyžadujeme důsledné plnění povinností.
Ke každému přistupujeme individuálně a rozvíjíme jeho
jedinečnosti.
Vedeme žáky k poznání sebe sama.
Upozorňujeme na odlišnosti mezi mužem a ženou a
jejich rozdílnými životními rolemi.
Nepřehlížíme sexuální projevy žáků a přiměřeně je
korigujeme.
Oceňujeme pozitivní emoce a projevy chování.
Vedeme žáky ke spontánnímu vyjádření emocí.
Rozvíjíme u žáků hudební cítění.
Vedeme žáky k začlenění do společnosti formou
veřejných vystoupení.
Umožňujeme žákům prezentovat své hudebnědramatické schopnosti na veřejnosti.

KOMPETENCE OBČANSKÉ
Na konci základního vzdělání žák v rámci
Výchovně vzdělávací strategie
svých možností:
• Využívá osvojené návyky a dovednosti
• Nabízíme a navštěvujeme kulturní a sportovní akce a
k zapojení se do společnosti
poskytujeme zpětnou vazbu v chování žáka.
• Má povědomí o základních právech a
• Zařazujeme aktivity (vycházky, exkurze) zaměřené
povinnostech občanů
k osvojení si vhodných způsobů chování a jednání na
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Dodržuje základní společenské normy a
pravidla soužití
Chrání své zdraví, dodržuje naučené
stereotypy chování zdravého životního
stylu a ochrany životního prostředí
Dokáže se chovat v krizových situacích
i v situacích ohrožujících život a zdraví
člověka podle pokynů kompetentních
osob

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

veřejnosti.
Podporujeme udržování kulturních a lidových tradic
(vyprávění, malování, vaření, zpěv, psaní)
Dbáme na uplatňování získaných zkušeností,
dovedností, postojů a návyků v běžném životě.
Pozitivně hodnotíme kladné projevy chování.
Spolupracujeme se žákem při vytváření třídních a
školních pravidel i písemnou formou.
V konverzačních cvičeních procvičujeme dodržování
domluvených pravidel.
Vyžadujeme dodržování domluvených pravidel.
Respektujeme žáka jako partnera – jeho volby a
rozhodnutí.
Vytváříme situace, ve kterých žák vnímá svá práva a
povinnosti.
Rozvíjíme chápání nutnosti pravidel ve společnosti.
Netolerujeme nekamarádské chování a odmítnutí
pomoci.
Fixujeme vhodné návyky v péči o vlastní zdraví
Upozorňujeme na možná nebezpečí ohrožující žáka
v běžném životě
Důsledně dbáme na dodržování zavedeného systému
péče o životní prostředí.
Na modelových situacích procvičujeme stereotypy
chování při krizových situacích.
Podporujeme různé formální i neformální způsoby
spolupráce s obcí a integrovaným záchranným
systémem.

KOMPETENCE PRACOVNÍ
Na konci základního vzdělání žák v rámci
Výchovně vzdělávací strategie
svých možností:
• Má osvojené hygienické návyky, zvládá
• Pravidelně a systematicky trénujeme zvládání
sebeobsluhu podle svých možností
hygienických návyků.
• Zvládá základní pracovní dovednosti,
• Formou didaktických her, modelových situací
operace a postupy při jednoduchých
motivujeme, dohlížíme a procvičujeme hygienická
pracovních činnostech
pravidla. hygienické potřeby žáků automatizujeme.
• Pracuje podle naučeného pracovního
• Poskytujeme dostatečný časový prostor pro jejich
postupu, podle instrukcí plní zadané
získání
jednoduché úkoly
• Usilujeme o nejvyšší možnou samostatnost.
• Soustředí se na pracovní výkon a je
• K práci a cvičení motivujeme a podáváme jasné a
schopen vytrvat při jeho plnění
srozumitelné
pokyny
odpovídající
žákovým
• Respektuje pravidla práce v týmu a
schopnostem.
svými pracovními činnostmi ovlivňuje
• Vytváříme vhodné situace pro upevnění jednoduchých
kvalitu společné práce
pracovních cvičebních postupů.
• Přijímá posouzení výsledků své práce
• Vybíráme pro žáka atraktivní činnosti, které ho motivují
• Dodržuje zásady bezpečnosti, ochrany
dokončit zadaný úkol.
zdraví, hygieny práce a ochrany
• Vhodným výběrem činností a kladným přístupem
životního prostředí při pracovních
udržujeme pozornost žáků a chuť pracovat.
činnostech podle naučených stereotypů
• Do výuky zařazujeme společné projekty, slovně i
• Poznává, co dělá rád a dobře.
příkladem vedeme k pomoci ostatním a k práci na
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společném díle.
Vhodnou formou hodnotíme výsledky práce.
Před započetím činnosti pravidelně upozorňujeme na
zásady bezpečnosti při dané práci nebo cvičení.
Nacvičujeme a trénujeme modelové situace vedoucí
k zajištění bezpečnosti žáků.
Vedeme žáky k neustálému zdokonalování se v práci na
počítači.
Pomáháme žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti a
reálné možnosti.
Při práci vytváříme bezpečné pracovní prostředí.
Vedeme žáky k dodržování zásad bezpečnosti práce,
volíme k činnostem vhodné ochranné prostředky a
pracovní pomůcky, poukazujeme na jejich důležitost.
Vlastním příkladem vedeme k péči o životní prostředí.
Zdůrazňujeme potřebu ochrany vlastního zdraví a
životního prostředí a upozorňujeme na nebezpečí
plynoucí z nedodržování zásad ochrany zdraví a
životního prostředí.
Seznamujeme žáky s jednoduchými pracovními úkony a
základními nástroji v dílně, kuchyni, na pozemku, ve
třídě.
V rámci předprofesní přípravy poukazujeme na reálné
možnosti pracovního uplatnění.
Zařazujeme časté relaxační chvilky, pohybová cvičení
k uvolnění ruky, provádíme hry na rozvoj zrakové a
sluchové pozornosti.
Sled pracovních úkonů rozfázujeme-názorně pomocí
obrázků popisu nebo jinou grafickou úpravou.

II.DÍL ŠVP
KOMPETENCE K UČENÍ
Na konci základního vzdělání žák v rámci
Výchovně vzdělávací strategie
svých možností:
• Rozumí jednoduchým pojmům, znakům
• Zadáváme jednoduché a srozumitelné pokyny.
a symbolům a je schopen je užívat.
• Nacvičujeme chápání pokynů od jednoduchých ke
složitějším
• Pozná a rozlišuje základní piktogramy.
• Pozná tiskací písmena.
• Pomocí názoru a rozvíjením smyslového vnímání
vytváříme podmínky k dorozumívání
• Napodobuje různé předvedené pohyby a
činnosti.
• Zařazujeme kinetické hry na rozvoj hrubé a jemné
motoriky a smyslového vnímání
• Používá učební a rehabilitační
pomůcky.
• Vytváříme návyky opakováním
• Orientuje se ve strukturovaném učení
• Nabízíme různé možnosti nácviku k osvojení daného
poznatku dané dovednosti
• Ovládá základy komunikace a využívá
je ke svému vzdělávání
• Používáme obrazový a notový materiál
• Provádíme přiřazování a výběr (nástroj a obrázek)
(vyber písničku, nástroj…)
• Dáváme dostatek prostoru na reakci
• Znázorňujeme obsah písní obrázkem s textem
• Zařazujeme do výuky rytmické vyjadřování pomocí těla
• Fyzicky vedeme nebo polohujeme žáka k tanci a pohybu
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Podporujeme manipulaci a experimentování se zvuky
různých hudebních nástrojů
Upravujeme nástroje podle individuálních možností
žáka
Seznamujeme s různými hudebními nástroji, používáme
při zpěvu notový materiál a obrázky písní
Využíváme učebnice, zpěvníky, listy s písněmi a
výukové programy
Důsledně spojujeme slovní pokyn s gesty ve všech
situacích i mezi pedagogy
Pracujeme s pojmy, znaky a symboly, které jsou
přiměřené žákovým schopnostem.
Již osvojené pojmy, znaky a symboly neustále
procvičujeme.
Žákovu pozornost udržujeme střídáním metod práce.
Piktogramy používáme k orientaci v programu dne.
S piktogramy pracujeme při všech činnostech v průběhu
dne.
Při práci s piktogramy spolupracujeme s rodinou žáka.
Tiskací písmena přiřazujeme ke stejným písmenům
v předloze.
Tiskací písmena spojujeme s obrázky (písmeny z látky,
kartonu,…)
Soustavně upevňujeme znalost tiskacích písmen.
Předvádíme jednoduché pohyby a činnosti.
Náročnost předváděných pohybů a činností zvyšujeme
pozvolna s ohledem na žákovy schopnosti.
Pohyby a činnosti vždy předvádíme se slovním
doprovodem.
Vedeme žáka k pochopení účelu pohybu či činnosti.
Využíváme při výuce poslech relaxační huby.
Pro snadnější pochopení učiva užíváme učební a
rehabilitační pomůcky.
Pomocí pomůcek zvyšujeme žákův zájem o učivo a
udržujeme jeho pozornost.
Používáme takové učební a rehabilitační pomůcky, které
žáka nenásilně vedou k zapojení všech smyslů.
Dbáme na široké spektrum pomůcek a jejich každodenní
používání
Vedeme žáky se schopnosti samostatně se rozhodovat o
volném čase
Vedeme žáky ke struktuře při jednotlivých činnostech

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
Na konci základního vzdělání žák v rámci
Výchovně vzdělávací strategie
svých možností:
• Řeší známé situace na základě
• Opakovaně připravujeme situace, s nimiž se žák v životě
nápodoby či opakování.
setkává.
• Chápe a plní jednoduché příkazy.
• Předvádíme možné způsoby řešení.
• Orientuje se v okolním prostředí.
• Dodržuje danou strukturu hudebních činností
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Orientuje se v časovém režimu dne.
Překonává pocity strachu.
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Při hudebních činnostech provádíme různé formy
realizace
Vyzíváme žáka k nápodobě a opakování pohybů, zpěvu
a rytmu
Využíváme hudební výrazové prostředky (rytmus,
melodie, tempo při komunikaci se žáky).
Překládáme žákovy příkazy srozumitelnou formou.
Vyjádřením všech žákových pocitů motivujeme k plnění
úkolů
Zařazujeme do výuky návštěvy různých kulturních akcí
mimo školu.
Zařazujeme písně a poslech s různou tématikou.
Poznáváme různé hlasy a zvuky
Využíváme různé rytmické a hudební nástroje
k realizaci rituálů k zahájení a ukončení hudební
činnosti.
Přibližuje žákům časový režim dne prostřednictvím
opakováním činností
Používáme a seznamujeme žáky s různými hudebními i
nehudebními zvuky.
Nápodobou a modelovými situacemi vytváříme u žáků
vlastní prožitky, které by mohli využít při řešení
problémových situací.
Cíleně nacvičujeme lenost žáků požádat o pomoc
gestem, slovem, symbolem.
Vhodnou komunikací a znalostí chování žáků
přecházíme konfliktním situacím.
Vyzýváme žáka k nápodobě pohybů a reakcí v daných
situacích.
Srozumitelnou formou předkládáme žákovi příkazy.
Vedeme žáka k plnění povinností
Označujeme prostory, v kterých se žák nachází.
Vyzýváme žáka k pohybu po okolí.
Zabraňujeme nepochopení směrového pohybu.
Přibližujeme žákovi časový režim dne prostřednictvím
opakujících se činností.
Pěstujeme u žáka zdravé sebevědomí.
Vytváříme bezpečné a přátelské prostředí.
Ujišťujeme žáka o tom, že vše je možné vyřešit.

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ
Na konci základního vzdělání žák v rámci
Výchovně vzdělávací strategie
svých možností:
• Poznává známé osoby a dorozumívá se
• Spolupracujeme s logopedem a s rodinou.
s nimi verbálními nebo nonverbálními
• Vytváříme atmosféru důvěry a podnětné prostředí pro
formami komunikace.
různí formy komunikace.
• Vyjadřuje své potřeby, pocity a nálady
• Vytváříme a používáme pomůcky pro alternativní
různým způsobem verbálními i
komunikaci.
neverbálními prostředky.
• Pro posílení všestranné komunikace zapisujeme aktivity
• Reaguje na své jméno.
žáka ve škole do deníku a rodiče informují o
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Reaguje na jednoduché pokyny,
vyjadřuje souhlas či nesouhlas.
Dokáže pozdravit a reagovat na pozdrav
vhodným způsobem.
Dorozumí se jakýmikoliv
komunikačními prostředky s lidmi ve
svém okolí.
Aplikuje naučené komunikační
dovednosti k životu mezi lidmi ve
společnosti.
Adekvátně vyjádří své přání.
Chápe prožitek a vyjádří jej adekvátním
chováním.
Vyjádří a obhájí svůj názor pomocí
naučených komunikačních kanálů.
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•
•
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•
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víkendovém dění.
Motivujeme ke komunikaci a zároveň poskytujeme
dostatek času na odpověď.
Klademe otázky a podněcujeme k odpovědi (přiměřeně
žákovým možnostem a schopnostem).
Podporuje všechny formy sebevyjádření a poskytujeme
k němu dostatečný prostor.
Podporujeme a klademe důraz na to, aby žáci
vyjadřovali souhlas či nesouhlas, je-li něco v nepořádku,
po obdržení chtěné věci aby poděkovali.
Vizualizací řeči podporujeme komunikativní
dovednosti.
Zařazujeme úkoly, které směřují k porozumění slovních
pokynů, obrazových materiálů a běžně užívaných textů
a symbolů.
Rozvojem aktivní a pasivní slovní zásoby podporujeme
schopnost komunikovat s vrstevníky i ostatními lidmiorganizujeme aktivity, při kterých se setkávají a
spolupracují žáci z ostatních tříd.
Zařazujeme písně a hudebně pohybové hry s využitím
jmen žáků a učitelů.
Podporujeme kooperaci při výměně nástrojů
s oslovením žáka a učitele jménem.
Využíváme píseň jako prostředek ke komunikaci
s ostatními.
Při rytmizaci a hudebně pohybových hrách využíváme
jména žáků a dospělých.
Poslechem hudby motivujeme žáky k vyjádření svých
pocitů.
Pomocí hry na hudební nástroje žáci vyslovují své
potřeby a emoce.
Tancem a pohybem do rytmu dokazujeme žákům jejich
jedinečnost a ukazujeme jiné formy komunikace.
Podporujeme všechny formy sebevyjádření při zpěvu a
hudebních, výtvarných činnostech.
Hodnocením vlastní osoby a ostatních připravujeme
žáky k vyjádření a obhájení svého názoru.
Muzikoterapií, arteterapií navozujeme podmínky pro
vyjádření vlastních pocitů a prožitků.
Vytváříme a opakujeme hudební činnosti, při kterých
žáky oslovujeme jménem.
Komunikujeme pomocí smyslů, zpěvem a pohybem.
Názorem či obrazovým materiálem usilujeme o
pochopení daného úkolu.
Využíváme rytmizaci, melodizování, přiřazování a
výběr se zrakovou podporou.
Pomocí krátkých stejných melodií, utváříme rituály
pozdravu a loučení.
Používáme různé pohyby těla a rytmické doprovody
jako prostředek k jiné komunikaci.
Využíváme dechová a fonační cvičení a hudebně
pohybové hry k podpoře pozdravu.

•
•
•
•

Volíme individuální, citlivý přístup – komunikujeme
dotýkáním, vnímáme řeč těla, komunikujeme pomocí
smyslů, komunikačních tabulek či verbální formou.
Povzbuzujeme k vyjadřování i k reakci na mluvenou
řeč.
Vytváříme a opakujeme situace, které pomáhají dítěti
reagovat na své jméno a orientovat se ve svém okolí
/iniciální dotek.
Používáme jednoduchá sdělení, komunikujeme
s dítětem na úrovni, které rozumí.

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ
Na konci základního vzdělání žák v rámci
Výchovně vzdělávací strategie
svých možností:
• Uvědomuje si svoji osobu
• Poskytujeme žákovi dostatek podnětů, aby si
prostřednictvím svého těla.
uvědomoval svoje tělo.
• Zná členy své rodiny a osoby ze svého
• Smyslové podněty doprovázíme slovním komentářem.
nejbližšího okolí.
• Posilujeme uvědomování sebe sama prostřednictvím
smyslové stimulace a interpersonálních vztahů.
• Rozlišuje osoby různého pohlaví
(chlapec – dívka, muž – žena).
• Nacvičujeme adekvátní chování v novém prostředí
• Navazuje kontakt a adekvátně se
pomocí návštěv v různých prostředích (kino, obchod,)
dorozumívá s okolím.
• Na podporu sociálního chování zařazujeme praktické
činnosti a modelové situace.
• Spolupracuje se svými učiteli a
spolužáky.
• Sledováním vhodných pořadů a četbou vytváříme
• Chová se zdrženlivě k neznámým
představu o vztazích mezi lidmi
osobám.
• Pojmenováváme členy rodiny, využíváme fotografií,
• Prokazuje získanou sebedůvěru při
spolupracujeme s rodinou a vytváříme prostor pro
vystupování v neznámém prostředí
vzájemné setkávání.
• Podporujeme začleňování v rámci třídy a volíme takové
formy práce, aby se mohl každý uplatnit.
• Upozorňujeme na rozdíly mezi mužem a ženou.
• Vedeme žáky k rozlišování dámských a pánských toalet
za pomoci symbolů.
• Podporujeme rozlišování osob ve třídě, rozvíjíme
poznávání a manipulaci věcí, i které patří žákovi.
• Zařazujeme práci ve skupinách a tím rozvíjíme sociální
dovednosti potřebné k týmové spolupráci.
• Společnými akcemi, soutěžemi a projekty utváříme a
posilujeme u žáků kladné vztahy s vrstevníky.
• Dramatizací, veřejným vystupováním a návštěvami
kulturních akcí upevňujeme základní společenské
návyky.
• Využíváme veřejná vystoupení ve škole k seznámení
s rodinou a dalšími lidmi.
• Podporujeme při hudbě tanec v páru.
• Rozlišujeme společný tanec všech o tance chlapce
s dívkou.
• Při výrobě různých kostýmů upozorňujeme na rozdíly
v oblečení.
• Při návštěvách ostatních škol vedeme žáky
k seznamování a utváření přátelských vztahů.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vytváříme podmínky k integraci žáků.
Při hudebních a pohybových činnostech vedeme žáky ke
spolupráci s ostatními spolužáky.
Svým příkladným chováním a názornými ukázkami
různých situací vytváříme pravila správného chování.
Navozujeme při výchovách klidnou atmosféru
Podporujeme žáky ve svobodném projevu.
Využíváme poslechu hudby k relaxaci.
Povzbuzujeme žáky k zapojení do všech výchovným
činností.
Chválíme a utvrzujeme žáky v úspěchu.
Při hudebních činnostech využíváme tělo jako hudební
nástroj.
Při tanci se vyjadřujeme pohybem svého těla.
Kombinujeme hru na tělo s hudebními nástroji.
Při tanci podporujeme všechny projevy emocí žáka.
Hodnotíme společně i individuálně chování jednotlivých
žáků, klademe důraz i na hodnocení nonverbální
Vytváříme stereotypy chování umožňující adekvátní
navázání kontaktu.
Oceňujeme a rozvíjíme kladné projevy chování a
pozitivní emoční ladění.
Simulujeme žáka v jeho zájmu o okolí.
Poskytujeme všechny dostupné prostředky AAK
podporující komunikaci.
S žákem komunikujeme srozumitelně a jednoduše,
poskytujeme dostatek času, o způsobu komunikace
informujeme i jeho nejbližší okolí.
Svým příkladem, modelovými situacemi, situačními
scénami rozlišujeme různé způsoby chování v kontaktu
se známou a neznámou osobou.
Srozumitelně upozorňujeme na možné nebezpečí
v kontaktu s neznámými lidmi.
Vytváříme stereotypy chování, které žáka v rizikových
situacích ochrání.
Společnými akcemi, soutěžemi a projekty, veřejným
vystupováním posilujeme u žáků jejich sebevědomí.

KOMPETENCE PRACOVNÍ
Na konci základního vzdělání žák v rámci
Výchovně vzdělávací strategie
svých možností:
• Zvládá nejjednodušší úkony
• Pravidelně a systematicky trénujeme zvládání
sebeobsluhy a základy osobní hygieny.
nejjednodušších úkonů sebeobsluhy a hygienických návyků
s využitím vizualizace.
• Poznává, pojmenovává a používá
předměty denní potřeby.
• Poskytujeme dostatečný časový prostor pro jejich
získání.
• Rozlišuje předměty různé velikosti a
tvarů, uchopuje je a účelně s nimi
• Usilujeme o nejvyšší možnou samostatnost.
manipuluje.
• Při běžných činnostech pojmenováváme používané
• Využívá jednoduché pracovní techniky
předměty a dbáme na zpětnou vazbu.
při práci s různými materiály.
• Využíváme reálné předměty a vytváříme konkrétní
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•

Podílí se na jednoduchých praktických
činnostech. Dodržuje zásady
bezpečnosti, ochrany zdraví, hygieny
práce a ochrany životního prostředí při
pracovních činnostech podle naučených
stereotypů

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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situace každodenního života.
Vytváříme pracovní stereotypy, poskytujeme dostatečný
časový prostor pro jejich fixaci.
Vhodnými prostředky motivujeme žáka k činnosti,
jdeme příkladem.
Vhodnou formou hodnotíme výsledky práce.
Dbáme na dokončení zadaného úkolu, včetně
následného úklidu.
Podporujeme žáky ve zkoumání nových možností užití
různých materiálů a předmětů a v prohlubování již
známých možností.
Vedeme žáky k rozeznávání symbolického zobrazení
předmětu denní potřeby od reálného k jejich užití.
Zařazujeme hru na rytmické a hudební nástroje.
Používáme při výchovných činnostech různé pomůcky,
nástroje a demonstrujeme jejich správné využití.
Experimentujeme a poznáváme různé zvuky a tvary
nástrojů a pomůcek.
Pomocí kresby při poslechu hudby vyjadřujeme své
emoce.
Společně připravujeme a vytváříme kostýmy na různá
vystoupení.
Využíváme při hodinách možnost výroby různých
vlastních pomůcek.
Rozšiřujeme slovní zásobu a používáme slovní pokyny
a návodné karty s pracovním postupem vzhledem
k prováděné práci.
Pracovní postupy konzultujeme s rodiči a harmonicky
spolupracujeme.

3.3.Zabezpečení výuky žáků s kombinací postižení
3.3.1. Základní škola speciální - charakteristika oboru vzdělání
•
•

•
•

Základní vzdělávání, kterým se dosahuje stupně základy vzdělání, se realizuje oborem
vzdělání základní škola speciální.
V souladu se školským zákonem je pro realizaci základního vzdělávání v základní
škole speciální vydán Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální (dále
jen RVP ZŠS).
Žáci s těžkým mentálním postižením, žáci s více vadami a autismem mají právo se
vzdělávat v základní škole speciální. (§ 48 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
Pro jejich přípravu na vzdělávání lze zřídit přípravný stupeň základní školy speciální
(§ 8 odst. 10 vyhlášky č. 73/2005 Sb, § 17 vyhlášky č. 108/2005 Sb., o školských
výchovných, ubytovacích a účelových zařízeních.)

•

Vzdělávání žáků s hlubokým mentálním postižením se může realizovat jiným
způsobem plnění školní docházky. ( § 40, § 42 zákona č. 561/2004 Sb)

•

Základní škola speciální poskytuje vzdělávání žákům s takovou úrovní rozumových
schopností, která jim nedovoluje zvládat požadavky obsažené v RVP ZV ani RVP ZVLMP, ale umožňuje jim, aby si ve vhodně upravených podmínkách a při odborné
speciálně pedagogické péči osvojovali základní vědomosti, dovednosti a návyky.

•

Vzhledem k několika stupňům mentálního postižení lze často velmi obtížně stanovit
jeho hloubku. Proto bylo pro potřeby zařazování do edukačního systému přistoupeno
ke klasifikaci stupňů mentálního postižení podle 10. revize Světové zdravotnické
organizace (WHO).

•

10. revize WHO v MKN uvádí hlavní diagnostické vodítko pro určení hloubky
mentální retardace IQ, které je v případě žáků vzdělávaných v základní škole speciální
v rozmezí 20 – 49. U středně těžké mentální retardace dosahuje IQ hodnot 35 – 49
(odpovídá mentálnímu věku 6 – 9 let), u těžké mentální retardace se IQ pohybuje
v pásmu 20 – 34 (odpovídá mentálnímu věku 3 – 6 let), u hluboké mentální retardace
IQ dosahuje nejvýše 20 (odpovídá mentálnímu věku pod 3 roky).

•

Mentální retardace je definována jako neschopnost dosáhnout odpovídajícího stupně
vývoje vzhledem k věku a vytvoření sociální závislosti kvůli neodpovídajícímu
porušenému nebo zastavenému

•

Do skupiny žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více
vadami jsou zařazeni i žáci s hlubokým mentálním postižením, kterým je tím umožněn
rovný přístup ke vzdělání.

•

RVP ZŠS obsahuje dva díly, které jsou zpracovány podle stupně mentálního postižení
žáků a jsou navzájem plně prostupné.
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Díl I – Vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením
Díl II – Vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více
vadami
Povinnost školní docházky
• Základní vzdělávání žáků se realizuje v rámci povinné školní docházky po dobu devíti
školních let, nejvýše však do konce školního roku, v němž žák dosáhne sedmnáctého
roku věku.
• Žákovi se zdravotním postižením může ředitel školy ve výjimečných případech
povolit pokračování v základním vzdělávání do konce školního roku, v němž žák
dosáhne dvacátého roku věku, v případě žáků s těžkým mentálním postižením, žáků s
více vadami a žáků s autismem pak se souhlasem zřizovatele do dvacátého šestého
roku věku. (§ 36, § 55 odst. 1, 2 zákona č. 561/2004 Sb.., zákon č. 158/2006 Sb.
změna § 55 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.)
• Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v
němž dítě dovrší osmý rok věku.
• O odkladu školní docházky rozhoduje ředitel školy na základě písemné žádosti
zákonného zástupce dítěte, která musí být doložena doporučujícím posouzením
příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře. (§ 37 odst. 1
zákona č. 561/2004 Sb.)
Formy speciálního vzdělávání žáků se zdravotním postižením (§ 3 vyhlášky č. 73/2005 Sb)
Speciální vzdělávání je zajišťováno:
• v základní škole speciální;
• formou individuální integrace ve třídách základní školy nebo školy samostatně
zřízené pro žáky s jiným druhem postižení podle individuálního vzdělávacího plánu;
• formou skupinové integrace ve třídě, oddělení nebo skupině zřízené pro žáky se
zdravotním postižením v základní škole nebo základní škole samostatně zřízené pro
žáky s jiným druhem zdravotního postižení;
• v rámci jiného způsobu plnění povinné školní docházky, který je stanoven zákonem
(individuální vzdělávání, vzdělávání žáků s hlubokým mentálním postižením).
Organizace vzdělávání v základní škole speciální
• Vzdělávání v základní škole speciální může s předchozím souhlasem ministerstva
trvat deset ročníků; první stupeň je tvořen 1. – 6. ročníkem, druhý stupeň 7. – 10.
ročníkem. § 46 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb.
• Vyučovací hodina může být rozdělena na více jednotek podle individuálních
schopností a potřeb žáků. § 26 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb.
• převedení žáka do vzdělávacího programu základního vzdělávání pro žáky se
zdravotním postižením nebo vzdělávacího programu základní školy speciální
rozhoduje ředitel školy na základě písemného doporučení odborného lékaře a
školského poradenského zařízení, pouze s předchozím písemným souhlasem
zákonného zástupce žáka.
• Ředitel školy je povinen informovat zákonného zástupce žáka o rozdílech ve
vzdělávacích programech.
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•
•

V případě přeřazení do jiného vzdělávacího programu zařadí ředitel školy žáka do
ročníku, který odpovídá dosaženým znalostem a dovednostem žáka. § 49 odst. 2 zákona
č. 561/2004 Sb.

Zařazení žáka se zdravotním postižením do některé formy speciálního vzdělávání
může předcházet diagnostický pobyt tohoto žáka ve škole, do níž má být zařazen, a to
v délce 2 až 6 měsíců. § 9 odst. 3 vyhlášky č. 73/2005 Sb.

Hodnocení výsledků vzdělávání
• Výsledky vzdělávání v základní škole speciální se hodnotí slovně. § 51 odst. 4 zákona č.
561/2004 Sb.

Ukončování základního vzdělávání a získání dokladu o dosaženém stupni vzdělání
• Žák splní povinnou školní docházku uplynutím období školního vyučování ve školním
roce, v němž dokončí poslední rok povinné školní docházky.
• Stupeň základy vzdělání žák získá ukončením vzdělávacího programu pro vzdělávání
žáků v základní škole speciální, případně ukončením kurzu pro získání základů
vzdělání organizovaného základní školou speciální.
• Dokladem o dosažení základů vzdělání je vysvědčení o ukončení devátého, popřípadě
desátého ročníku nebo vysvědčení o ukončení kurzu pro získání základů vzdělání.
• Tato vysvědčení jsou opatřena doložkou o získání stupně vzdělání. § 45, § 54, § 55
zákona č. 561/2004 Sb.

3.3.2. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
•

Do Základní školy speciální
kombinovanými vadami.

jsou vřazováni žáci s mentálním postižením a

Čím je škola výjimečná
•

Škola se specializuje na vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra a má s tímto
postižením dlouholeté zkušenosti. Díky spolupráci s APLA Praha a koordinátorkou
pro děti s PAS pro Plzeňský kraj dosahuje škola výborných výsledků při vzdělávání
těchto dětí.

•

Strukturované učení u dětí s PAS

•

Využití krabicových úloh při vzdělávání žáků s PAS

•

Škola využívá při výchově a vzdělávání různé druhy alternativní komunikace.
Vzhledem k tomu, že velké množství žáků nemluví verbálně, je tato oblast velmi
důležitá.

•

Využívá se tato alternativní komunikace:
VOKS (výměnný obrázkový komunikační systém)
Znak do řeči
Piktogramy
Maraton
Předmětová komunikace
Znaková řeč
Komunikační panely, komunikační slovníky
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•

Na kvalitě přidává škole též možnost individuální rehabilitace ve všech pracovištích
školy. Rehabilitační pracovnice cvičí s dětmi podle doporučení lékaře a instrukcí
rodičů.

•

V každé třídě pracuje souběžně více pedagogických pracovníků

•

Každý žák, který nesplňuje vzdělávací program má svůj individuální plán.

•

Žáci mají možnost v rámci družiny se zapojit do práce v zájmových kroužcích.

•

Pro žáky každý rok připravujeme školu v přírodě.

•

Využití počítačů a interaktivních pomůcek ve výuce (interaktivní tabule, speciální
klávesnice, dotykové obrazovky,

•

Alternativní metody: čtení (globální čtení, sociální čtení), matematika (Netty Engels)

•

Škola bere ohled na sociálně znevýhodněné žáky. Rodiče mají možnost zažádat vedení
školy o úlevy z placení školného. Sociálně znevýhodnění žáci mají možnost čerpat
z darů příspěvek na hipoterapii.

Vzdělávání žáků s mentálním postižením
Škola speciální zajišťuje výchovu a vzdělávání žáků se středně těžkým, těžkým a hlubokým
mentálním postižením.
Zajišťujeme:
•
•
•
•
•
•
•
•

Kvalifikovanou speciální pedagogickou péči (individuální přístup, respektování
pomalého pracovního tempa, individuální logopedickou péči)
Speciální metody práce (globální čtení, hůlková písanka….)
Vypracování individuálních vzdělávacích plánů
Zdravotní a rehabilitační tělesnou výchovu
funkce asistenta pedagoga do tříd
Domácí výuku v případě, že žák nemůže ze závažného důvodu plnit školní docházku
ve škole
Školu v přírodě
Speciální kompenzační a reedukační pomůcky

Vzdělávání žáků s kombinací postižení
1. MP + sluchová vada
2. MP+ zraková vada
3. MP + tělesná vada
4. MP+ autismus
5. MP+ porucha komunikačních dovedností
•

Jedná se o žáky postižené dvěma či více vadami, kauzálně na sobě nezávislými.

•

Využíváme speciálně pedagogické reedukační a kompenzační pomůcky vzhledem
k typu postižením.
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3.4. Začlenění průřezových témat
•
•
•
•

Průřezová témata jsou realizována formou integrace obsahu tématických okruhů průřezového tématu do vzdělávacího obsahu vyučovacího
předmětu.
V tabulkách je uvedeno, ve kterém vyučovacím předmětu a v kterém období je dané průřezové téma uplatňováno.
V učebních osnovách vyučovacího předmětu je uvedeno uplatňované téma tématického okruhu průřezového tématu. Témata jsou v rámci
výuky předmětu realizována různými aktivizujícími metodami a formami práce.
Naše škola si vybrala průřezová témata, která se nejlépe hodí ke složení žáků školy, jejich potřebám a možnostem

Jsou to:
1. Osobnostní a sociální výchova
2. Multikulturní výchova
3. Enviromentální výchova

3.4.1 Osobnostní a sociální výchova
Charakteristika průřezového tématu
• Formuje osobnost žáka v jeho individuálních potřebách
• Je prakticky zaměřené a má každodenní využití v běžném životě
• Jeho smyslem je pomáhat každému žákovi utvářet praktické životní dovednosti.
• Předmětem výuky se stává sám žák, žákovská skupina a běžné situace každodenního života
• Smyslem je pomáhat každému žákovi hledat vlastní cestu k životní spokojenosti založené na dobrých vztazích k sobě samému i k dalším
lidem a světu.
• Osobnostní a sociální výchova se promítá především do těchto vyučovacích předmětů: Řečová výchova, Čtení, Věcné učení, Člověk a
společnost, Výchova ke zdraví, Tělesná výchova, Pracovní výchova
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Přínos průřezového tématu k rozvoji osobnosti žáka
V oblasti vědomostí, dovedností a schopností průřezové téma:
• vede k porozumění sobě samému a druhým
• napomáhá zvládání vlastního chování
• přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů ve třídě i mimo ni
• rozvíjí základní dovednosti komunikace
• utváří a rozvíjí základní dovednosti pro vzájemnou spolupráci
• umožňuje získat základní sociální dovednosti pro řešení různých situací (např. konfliktů)
V oblasti postojů a hodnot průřezové téma:
• pomáhá k utváření pozitivního (nezraňujícího) postoje k sobě samému a k druhým
• vede k uvědomování si hodnoty spolupráce a pomoci
• vede k akceptaci různých typů lidí, názorů, přístupů k řešení problémů
• napomáhá primární prevenci sociálně patologických jevů a rizikového chování
Tematické okruhy průřezového tématu
• Tematické okruhy Osobnostní a sociální výchovy jsou členěny do tří částí, které jsou zaměřeny na osobnostní, sociální a mravní rozvoj.
• Pro jejich realizaci je užitečné zařazovat do výuky ta témata, která reflektují aktuální potřeby žáků.
• Všechna uvedená témata se uskutečňují prakticky, prostřednictvím vhodných her, cvičení a modelových situací.
1. Osobnostní rozvoj
• Rozvoj schopností poznávání − cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění; cvičení dovedností zapamatování, řešení
problémů
• Sebepoznání a sebepojetí − já jako zdroj informací o sobě; druzí jako zdroj informací o mně; moje tělo; moje vztahy k druhým lidem
• Seberegulace a sebeorganizace − cvičení sebeovládání; organizace vlastního času
• Psychohygiena − dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému; dovednosti zvládání stresových situací
(uvolnění – relaxace); hledání pomoci při potížích
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2. Sociální rozvoj
• Poznávací schopnosti − vzájemné poznávání se ve skupině/třídě
• Mezilidské vztahy – péče o dobré vztahy; chování podporující dobré vztahy, respekt, podpora, pomoc; vztahy a naše skupina/třída
(práce s přirozenou dynamikou dané třídy jako sociální skupiny)
• Komunikace − řeč těla, řeč zvuků a slov, řeč předmětů a prostředí vytvářeného člověkem, řeč lidských skutků; cvičení pozorování;
dovednosti pro sdělování verbální i neverbální (technika řeči, výraz řeči, cvičení v neverbálním sdělování); komunikace v různých
situacích (informování, odmítání, omluva, pozdrav, prosba, přesvědčování, řešení konfliktů, vyjednávání, vysvětlování, žádost apod.)
• Spolupráce a soutěživost − rozvoj individuálních dovedností pro spolupráci (nesouhlas, odpor apod.); rozvoj sociálních dovedností pro
spolupráci (jasná a respektující komunikace, řešení konfliktů, podřízení se)
3. Morální rozvoj
• Řešení problémů a rozhodovací dovednosti − dovednosti pro řešení problémů a rozhodování z hlediska různých typů problémů –
problémy v mezilidských vztazích
• Hodnoty, postoje, praktická etika − vytváření povědomí o kvalitách typu odpovědnost, spolehlivost, spravedlivost, respektování atd.;
dovednosti rozhodování v problematických situacích všedního dne
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Začlenění průřezového tématu v jednotlivých předmětech a ročnících

*viz tabulka Osobnostní a sociální rozvoj
Tématické
okruhy

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

HVRozlišování
zvuků
(zvonek,
bubínek,
hudební
nástrojeklavír,
housle
kytara)

HVPoslech
krátkých
skladeb
různého
charakteru

HV- Poslech
říkadel a
jednoduchých
písní
v provedení
dětských
sborů

HvVytleskávání
rytmu

HvRozeznávání
tónů
krátkýchdlouhých,
vysokýchnízký

ČJS- Poznat
a
pojmenovat
svoje
bydliště

ČJSOsvojení
základních
návyků
osobní
hygieny

ČJS- Znát
název svého
bydliště a
adresu svého
bydliště

ČJS- Úcta
k rodičům,
prarodičům,
sourozencům

ČJSRespektování
soužití ve
škole, mezi
spolužáky

6. ročník

7. ročník

8. ročník

Osobnostní
rozvoj

Rozvoj
schopností
poznávání

Sebepoznávání
a sebepojetí
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Hv- Poznávání
hudebních
nástrojů
sluchem

ČJS- Vztah
mezi
chlapcem a
dívkou

ČS- seznámení
s obecnými
pravidly
společenského
soužití

ČPPojmenování
nejdůležitějších
částí lidského
těla a jejich
funkce

9. ročník

10. ročník

ČS- Osvojení
vhodných
způsobů
chování a
komunikace
v různých
situacích

Seberegulace a
sebeorganizace

Psychohygiena

VV- Osvojení
dovednosti
neverbálně
vyjádřit
osobní pocity

VVVyjadřování
pocitů,
nálad a
emocí –
pohyby těla,
barvami,
manipulací
s objekty

ŘVNávštěva
divadla, kina

Sociální rozvoj
Poznávací
schopnosti

ČJS- Umět
pojmenovat
své
spolužáky
a učitele ve
školy

ČJS- Jména a
příjmení žáků
a vyučujících
v budově
školy
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HV- Relaxační
techniky

VV- Osvojení
dovednosti
výtvarně
ztvárnit své
pocity, nálady,
emoce

VVSamostatné
zvolení a
používání
vhodných
výtvarných
prostředků
k vyjádření
nálad,
pocitů,emocí

Mezilidské
vztahy

Komunikace

Spolupráce a
soutěživost

ŘV- Rozvoj
slovní
zásoby

ŘVVyprávění
podle
situačních
obrázků

ŘV- Nácvik
odpovědí na
jednoduchou
větu

ŘVProcvičování
základních
slovních
forem
společenského
styku

ČJS- Požádat
o radu, o
pomoc

HV- Zpěv
lidových i
umělých písní
s doprovodem

ČSSeznámení
s obecnými
pravidly
společenského
chování

ČSUpevňování
kamarádských
vztahů mezi
spolužáky,
pěstování
ohleduplnosti
ke starým či
nemocným
občanům

ČS- Osvojení
schopnosti
tolerance
vůči
minoritním
skupinám ve
společnosti

ČS- Osvojení
chování
v případě
výskytu
sociálně
patologickém
jevukrádeže,
šikana,
drogy,
alkohol,
lhaní , týrání

ŘV- Nácvik
komunikačních
pravidel
v běžných
situacích

ČPProcvičování a
uplatňování
vhodných
způsobů
komunikace
v různých
situacích

ČTDramatizace
příběhu

VVPrezentace
vlastní práce

TV- Základy
fotbalu,
házené,
košíkové,
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TVVzájemná
komunikace
při

hudebního
nástroje

vybíjené

osvojovaných
pohybových
činnostech

ČP- Osvojení
dovednosti
samostatného
vyřizování
osobních
záležitostí a
schopnosti
požádat o radu

VZVysvětlení
správného
chování
v situacích
úrazu a
životu
ohrožujících
stavů

Morální
rozvoj
Řešení
problémů a
rozhodovací
dovednosti

Hodnoty,
postoje,
praktická etika

MATřídění
přrdmětů
podle
velikosti

ČJSSeznámení
s poskytnutím
první pomoci

TVDoplňování
jednoduchých
tabulek
v oboru do 5

ČJS- Chápání
nutnosti sdělit
zdravotní
obtíže
kompetentní
osobě - rodina

ČP –
Pochopení
základních
práv a
povinností
občanů, rozvoj
slovní zásoby
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VZ- seznámení
s obecnými
pravidly
společenského
soužití

ČPSeznámení
s termínem
ekologie

3.4.2 Multikulturní výchova
Charakteristika průřezového tématu
• Toto téma umožňuje žákům seznamovat se s rozmanitostmi různých kultur, jejich tradicemi a hodnotami
• MV zprostředkovává poznání vlastního kulturního zakotvení a porozumění ostatním kulturám
• Rozvíjí smysl pro spravedlnost, solidaritu a toleranci
• Vede k chápání sociokulturních rozmanitostí
• Majoritní většinu seznamuje se základními specifiky ostatních národností žijících ve společném státě, pomáhá nacházet prostor pro
vzájemné respektování, společné aktivity a spolupráci
• MCV se dotýká i mezilidských vztahů jak ve škole, tak i na veřejnosti
• Učí žáky vzájemnému respektu k příslušníkům jiných etnických skupin
• MV prolíná všemi vzdělávacími oblastmi
•
•
•
•

Ve škole jsou integrovány žáci z různých věkových, sociálních i národnostních skupin.
Jejich chování je ovlivněno především rodinným a sociálním prostředím, ve kterém se pohybují.
Nesmíme zapomenout na jednotlivé fyzické a mentální handicapy a v neposlední řadě musíme přihlédnout k individuálním zvláštnostem
žáků.
Promítá se především do těchto předmětů: Člověk a společnost, Výchova ke zdraví, Estetická výchova, Řečová výchova

Přínos průřezového tématu k rozvoji osobnosti žáka
V oblasti vědomostí, dovedností a schopností průřezové téma:
• poskytuje žákům základní znalosti o různých etnických a kulturních skupinách žijících v české a evropské společnosti
• učí žáky komunikovat a žít ve skupině s příslušníky odlišných sociokulturních skupin, uplatňovat svá práva a respektovat práva druhých
• učí přijmout druhého jako jedince se stejnými právy, uvědomovat si, že všechny etnické skupiny a všechny kultury jsou rovnocenné a
žádná není nadřazena jiné
• rozvíjí schopnost poznávat a tolerovat odlišnosti jiných národnostních, etnických, náboženských, sociálních skupin a spolupracovat s
příslušníky odlišných sociokulturních skupin
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V oblasti postojů a hodnot průřezové téma:
• pomáhá žákům prostřednictvím informací vytvářet postoje tolerance a respektu k odlišným sociokulturním skupinám
• ovlivňuje jednání žáků, učí je vnímat odlišnost jako příležitost k obohacení, nikoli jako zdroj konfliktu
• učí vnímat sebe sama jako občana, který se spolupodílí na utváření vztahu společnosti k minoritním skupinám
Tematické okruhy průřezového tématu
•
Tematické okruhy Multikulturní výchovy vycházejí z aktuální situace ve škole, reflektují aktuální dění v místě školy, současnou situaci ve společnosti.
•
Výběr a realizace daného tematického okruhu, popř. tématu mohou být ovlivněny vzájemnou dohodu učitelů, učitelů a rodičů apod.

1. Kulturní rozdíly
• jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnost
• respektování zvláštností různých etnik (zejména cizinců nebo příslušníků etnik žijících v místě školy)
2. Lidské vztahy
• právo všech lidí žít společně a podílet se na spolupráci
• udržovat tolerantní vztahy s jinými lidmi, bez ohledu na jejich kulturní, sociální, náboženskou, zájmovou nebo generační příslušnost;
vztahy mezi kulturami (vzájemné obohacování různých kultur, ale i konflikty vyplývající z jejich rozdílnosti)
• důležitost integrace jedince v rodinných, vrstevnických a profesních vztazích
• uplatňování principu slušného chování (základní morální normy)
• význam kvality mezilidských vztahů pro harmonický rozvoj osobnosti
• osobní přispění k zapojení žáků z odlišného kulturního prostředí do kolektivu třídy
3. Etnický původ
• rovnocennost všech etnických skupin a kultur; odlišnost lidí, ale i jejich vzájemná rovnost; různé způsoby života
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Začlenění průřezového tématu v jednotlivých předmětech a ročnících
*viz tabulka Multikulturní výchova
Tematické
okruhy
Kulturní
rozdíly

1. roč.

2. roč.

3. roč.

ŘV – poslech
pohádek, písniček

ŘV – poslech
čteného textu

ŘV – poslech
pohádky v TV

Lidské
vztahy

ČJS – lidé kolem
nás – základní
návyky
společenského
chování ve škole
(pozdrav,
poděkování, prosba)

ČJS – lidé
kolem nás –
schopnost
odlišného
chování
k lidem
známých a
cizím

ČJS – lidé
kolem nás –
základní
pravidla
společenského
chování ve
společnosti
cizích osob

4. roč.

ČJS –
respektování
odlišností u
spolužáků
(barva pleti,
jiný jazyk)

5. roč.

ČJS –
respektování
soužití ve
škole, mezi
kamarády

Etnický
původ
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6. roč.

7. roč.

8. roč.

9. roč.

10. roč

Čtení – vyprávění
obsahu přečtené textu
z knih a časopisů
ČJS – prevence,
ohrožení sociálně
patologickými jevy a
jejich prevence (týrání,
kouření, krádež,
šikana)

Čtení – dramatizace
jednoduchých
pohádek
ČS –člověk ve
společnosti –
seznámení se
s obecnými pravidly
společenského
soužití

Čtení – čtení a
prohlížení
časopisů
ČS – člověk ve
společnosti –
upevňování
kamarádských
vztahů mezi
spolužáky

Čtení – návštěva
kulturních
představení
ČS – člověk ve
společnosti –
vytvoření
představy o
existenci rasismu

Čtení – čtení zpráv z novin

Hv – zpěv lidových i
umělých písní
s doprovodem
hudebního nástroje

Hv – poslech
písniček
z magnetofonu, CD,
rozhlasu a televize

Hv – poslech
písní a skladeb
různých
hudebních
žánrů a
vybraných
ukázek našich i
zahraničních
skladatelů a
interpretů

Hv – návštěva
koncertu

Hv- improvizovaný pohyb podle

ČS- člověk ve společnosti – osvo
tolerance vůči minoritním skupin
společnosti

3.4.3 Environmentální výchova
Charakteristika průřezového tématu
• Naše škola si klade za cíl seznamovat žáky s problematikou čistoty životního prostředí a ekologie, rozvíjet ekologické myšlení a chování
žáků jako mladé nastupující generace. Proto se snažíme klást důraz na kvalitní primární ekologickou osvětu již od útlého věku v přijatelné
formě a specificky pro určité věkové skupiny (vysvětlování, besedy, letáky, plakáty, filmy, internet, ankety, …)
• Ve výuce se snažíme poukazovat na problematiku ekologie prostřednictvím různých ekologických publikací, přírodopisných programů na
videokazetách, DVD, počítačových výukových programů a internetu (využití internetových portálů týkajících se ekologie).
• Environmentální výchova se promítá především do těchto vyučovacích předmětů: Věcné učení, Člověk a příroda, Člověk a společnost,
Výchova ke zdraví, Pracovní výchova
Přínos průřezového tématu k rozvoji osobnosti žáka
V oblasti vědomostí, dovedností a schopností průřezové téma:
• rozvíjí porozumění vztahům člověka a prostředí a důsledkům lidských činností na prostředí
• vede k uvědomování si podmínek života a možností jejich ohrožování
• umožňuje pochopení souvislostí mezi lokálními a globálními problémy
• poskytuje znalosti, dovednosti a pěstuje návyky nezbytné pro každodenní žádoucí jednání občana vůči prostředí
• ukazuje modelové příklady jednání, která jsou žádoucí i nežádoucí z hledisek životního prostředí a udržitelného rozvoje
• napomáhá rozvíjení spolupráce v péči o životní prostředí
V oblasti postojů a hodnot průřezové téma:
• přispívá k vnímání života jako nejvyšší hodnoty
• vede k odpovědnosti k ochraně přírody a přírodních zdrojů
• podněcuje aktivitu, toleranci, a ohleduplnost ve vztahu k prostředí
• přispívá k utváření zdravého životního stylu a k vnímání estetických hodnot prostředí
• vede k vnímavému a citlivému přístupu k přírodě a přírodnímu a kulturnímu dědictví
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Tematické okruhy průřezového tématu
• Environmentální výchova je členěna do tematických okruhů, které umožňují celistvé pochopení problematiky vztahů člověka k
životnímu prostředí.
• Vede žáky k uvědomění si základních podmínek života a odpovědnosti současné generace za život v budoucnosti.
1. Ekosystémy
• les (les v našem prostředí, význam lesa);
• pole (význam, změny okolní krajiny vlivem člověka, způsoby hospodaření na nich, pole a jejich okolí);
• vodní zdroje (lidské aktivity spojené s vodním hospodářstvím, důležitost pro krajinnou ekologii);
• moře (druhová odlišnost, význam pro biosféru);
• lidské sídlo − město – vesnice (umělý ekosystém, jeho funkce a vztahy k okolí, aplikace na místní podmínky);
• kulturní krajina (pochopení hlubokého ovlivnění přírody v průběhu vzniku civilizace až po dnešek)
2. Základní podmínky života
• voda (význam vody pro lidské aktivity, ochrana její čistoty, pitná voda);
• ovzduší (význam pro život na Zemi, čistota ovzduší);
• půda (zdroj výživy, ohrožení půdy, rekultivace a situace v okolí);
• ochrana biologických druhů (důvody ochrany a způsoby ochrany jednotlivých druhů);
• ekosystémy; energie (energie a život, vliv energetických zdrojů na společenský rozvoj, využívání energie);
• přírodní zdroje (zdroje surovinové a energetické, vlivy na prostředí, význam a způsoby získávání a využívání přírodních zdrojů v okolí)
3.Lidské aktivity a problémy životního prostředí
• zemědělství a životní prostředí, ekologické zemědělství; doprava a životní prostředí (význam vlivu dopravy na prostředí, druhy dopravy a
ekologická zátěž);
• průmysl a životní prostředí (vliv průmyslu na prostředí, zpracovávané materiály);
• odpady a hospodaření s odpady (odpady a příroda, principy a způsoby hospodaření s odpady, druhotné suroviny);
• ochrana přírody a kulturních památek (význam ochrany přírody a kulturních památek, ochrana přírody při masových sportovních
akcích);
• změny v krajině (krajina dříve a dnes, vliv lidských aktivit)
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4.Vztah člověka k prostředí
• naše obec (přírodní zdroje, způsoby využívání, příroda a kultura obce a její ochrana, zajišťování ochrany životního prostředí v obci);
• náš životní styl (spotřeba věcí, energie, odpady, způsoby jednání a vlivy na prostředí);
• prostředí a zdraví (rozmanitost vlivů prostředí na zdraví, možnosti a způsoby ochrany zdraví)

Začlenění průřezového tématu v jednotlivých předmětech a ročnících
*viz tabulka Enviromentální výchova

Tématické
okruhy
Ekosystémy

Základní
podmínky
života

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

6. ročník

ČJS
- rozmanitost
přírody- poznávání
změn v přírodě,
osvojování
základních pojmů
ČJS – rozmanitost
přírody –
seznámení se
základními
zásadami pobytu v
přírodě

ČJS – rozmanitost
přírody – změny
v přírodě,
v jednotlivých
ročních obdobích

ČJS – rozmanitost
přírody – roční
období v místní
krajině (zahrada,
pole les)

ČSP - pěstitelské
práce – kypření
půdy, omývání listů

ČSP –
pěstitelské
práce – práce
na zahradě

ČSP- pěstitelské
práce – pěstování
květin

ČJS – rozmanitost
přírody –
bezpečnost,
ohleduplnost k
přírodě

ČJS – rozmanitost
přírody – ochrana
přírody, chování v
přírodě

ČJS –rozmanitosti
přírody – pochopení
škodlivosti
některých vlivů na
životní prostředí

ČJS –
rozmanitost
přírody –
ochrana
přírody, péče o
zvířata a ptáky

ČJS –
rozmanitost
přírody –
zlepšování
životního
prostředí v okolí
školy
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Lidské aktivity
a problémy
životního
prostředí

Vztah člověka
k prostředí

ČJS- Odpady a
hospodaření
s odpady, Den
Země
ČSP – pěstitelské
práce – pozorování
podmínek pro život
rostlin – voda,
světlo, teplo, půda,
vzduch

ČJS -Odpady a
hospodaření
s odpady, Den
Země
ČSP – pěstitelské
práce – zásady
bezpečné práce s
rostlinami

ČJS -Odpady a
hospodaření
s odpady, Den Země
ČSP – pěstitelské
práce – práce se
zahradnickým
náčiních, zásady
bezpečnosti práce

ČJS - Odpady a
hospodaření
s odpady, Den Země
ČSP – pěstitelské
práce – ošetřování
pokojových rostlin

ČJS - Odpady
a hospodaření
s odpady, Den
Země
ČSP –
pěstitelské
práce –
připravování
půdy před
setím – rytí,
hrabání,
kolíkování

ČJS - Odpady a
hospodaření
s odpady, Den
Země
ČSP – pěstitelské
práce – sběr
léčivých rostlin
podle místních
podmínek

ČJS – místo kde
žijeme - poznat a
pojmenovat svoje
bydliště

ČJS –místo kde
žijeme – orientovat
se v okolí bydliště
a v okolí školy

ČJS - místo kde
žijeme –
pojmenování
důležitých institucí v
obci

ČJS – místo kde
žijeme – vyprávění
zážitků z výletů a
z vlastních cest

ČJS – místo
kde žijeme –
orientace
cestou do
školy (ulice,
zajímavá
místa)

ČJS – místo kde
žijeme – kulturní
a historické
zajímavosti
v nejbližším okolí
a v okolí školy
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4. UČEBNÍ PLÁN
4.1 Tabulace učebního plánu pro DÍL I
UČEBNÍ PLÁN I. DÍL
Vzdělávací oblasti

Název předmětu

1. st
MČDTÝDNĚ
1
ČTENÍ
16
2
Jazyk a jazyková komunikace
PSANÍ
10
1
ŘEČOVÁ VÝCHOVA
12 2+1
Matematika a její aplikace
MATEMATIKA
12
2
Informační a komunikační technologie INFORMATIKA
2
0
Člověk a jeho svět
ČLOVĚK A JEHO SVĚT
16
2
Člověk a společnost
ČLOVĚK A SPOLEČNOST
0
0
Člověk a příroda
ČLOVĚK A PŘÍRODA
0
0
Umění a kultura
HUDEBNÍ VÝCHOVA
18
2
VÝTVARNÁ VÝCHOVA
2
Člověk a zdraví
VÝCHOVA KE ZDRAVÍ
0
0
TĚLESNÁ VÝCHOVA
18 3+1
Člověk a svět práce
ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE
21
2
Průřezová témata
P
Disponibilní časová dotace
DD
10
SOUČET HODIN
135
20
Celková povinná časová dotace
135
Max týdenní dotace
22
Min. týdenní dotace
20
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2
2
1
2+1
2
0
2
0
0
2
2
0
3
3

3
4
3
3
2
2
2+1 2+1
2
2
0
0
2
2
0
0
0
0
1
1
2
2
0
0
3+1 3+1
3
4

5
3
2
2+1
2
1
4
0
0
1
1
0
3+1
4

6
3
2
2+1
2
1
4
0
0
1
1
0
3
5

16
10
12+DD
12
2
16
0
0
18

2.st
MČDTÝDNĚ
12
7
4
12
4
0
8
12
8

0
18+DD
21

2
12
22

7
8
9
3
3
3
2
2
2
1+1 1+1 1+1
3
3
3
1
1
1
0
0
0
2
2
2
3+1 3+1 3+1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
3+2 5+1
6

10
3
1
1+1
3
1
0
2
3+1
1
1

12
7
4+DD
12
4
0
8
12+DD
8

3
8

2
12
22+DD
11
114

P
20

22

23

25

25

22
20

26
21

26
21

26
22

30
22

10
135

11
114
114

27

29

29

2
29

30
25

32
25

32
27

32
27

4.2 Poznámky k učebnímu plánu
Disponibilní časová dotace
•
•
•
•

V předmětu řečová výchova je v učebním plánu 1-10 ročníku zařazena 1 hodina disponibilní časové dotace.
V předmětu člověk a příroda je v učebním plánu 7-10 ročníku zařazena 1 hodina disponibilní časové dotace. Tato hodina bude využita
k realizaci průřezového tématu environmentální výchova.
V předmětu tělesná výchova je v učebním plánu zařazena v 1,3,4,5 ročníku disponibilní časová dotace. Tato hodina bude využita
k realizaci zdravotní tělesné výchovy.
V předmětu Člověk a svět práce je v učebním plánu zařazena v 7. a 8. ročníku disponibilní časová dotace. Tato hodina bude využita
k realizaci Rodinné výchovy.
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4.3 Tabulace učebního plánu pro DÍL II
UČEBNÍ PLÁN II. DÍL
Vzdělávací oblasti

Názvy předmětů

Člověk a komunikace

ROZUMOVÁ VÝCHOVA
ŘEČOVÁ VÝCHOVA
SMYSLOVÁ VÝCHOVA
HUDEBNÍ VÝCHOVA
VÝTVARNÁ VÝCHOVA
POHYBOVÁ VÝCHOVA
ZTV -REHAB.TV
PRACOVNÍ VÝCHOVA
DD

Člověk a jeho svět
Umění a kultura
Člověk a zdraví
Člověk a svět práce
Disponibilní časová dotace
SOUČET
Celková povinná týdenní časová dotace
Max. týdenní dotace
Min. týdenní dotace

Počet hodin týdně

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 SOUČET

30
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
20 2+1 2+1 2+1 2+1 2+1 2+1 2+1 2+1 2+1 2+1
40
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
20
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
40
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
20 2+1 2+1 2+1 2+1 2+1 2+1 2+1 2+1 2+1 2+1
20
210 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
210
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
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30
20+DD
40
10
10
20
40
20+DD
20
210

4.4 Poznámky k učebnímu plánu
•

Ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví bude u každého žáka individuálně realizován buď předmět Zdravotní tělesná výchova nebo
rehabilitační tělesná výchova

Disponibilní časová dotace
•
•

V předmětu řečová výchova je v učebním plánu 1-10 ročníku zařazena 1 hodina disponibilní časové dotace.
V předmětu Člověk a svět práce je v učebním plánu zařazena v 1-10. ročníku disponibilní časová dotace. Tato hodina bude využita
k realizaci ergoterapie.
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5. UČEBNÍ OSNOVY I.DÍL
5.1. Jazyková komunikace
5.1.1. Čtení
Název předmětu: ČTENÍ
Charakteristika předmětu:
Vyučovací předmět čtení vznikl ve vzdělávací oblasti Jazyková komunikace. Obsahem vzdělávacího oboru čtení je postupné osvojování písmen,
slov a vět, které vede k rozvíjení čtecí gramotnosti, vnímání obsahu čteného textu a čtení textu s porozuměním a praktické využití čtení jako
jeden ze zdrojů informací.
Žáci využívají dvou metod čtení, anal.-syntetickou metodu a genetickou metodu .Vzdělávací obsah čtení byl rozpracován pro obě metody.
Těsně souvisí s nácvikem psaní. Vhodnost metody nácviku čtení posuzujeme podle schopností jednotlivých žáků. Vzdělávací předmět čtení
prolíná do celé výuky školy. Výuka čtení genetickou metodou probíhá v blocích s psaním.
Vzdělávací oblast: Jazyková komunikace
Časová dotace:
Ročník
Týdenní
dotace

1
2

2
2

3
3

4
3

5
3

6
3

Místo výuky předmětu: učebna, zahrada, obec
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7
3

8
3

9
3

10
3

Cílové zaměření školy
• vytváření základních dovedností a návyků pro osvojení čtení vybranou metodou.
• rozvíjení řečových schopností a myšlení
• srozumitelnému vyjadřování ústní i písemnou formou a kultivovanému projevu v běžných situacích
• dorozumívání v běžných komunikačních situacích, ke sdělování názorů
• osvojení techniky čtení a psaní
• získávání základních dovedností pro pochopení čteného textu
• zvládání orientace v jednoduchých textech různého zaměření
• získávání zájmu o čtení a rozvíjení schopnosti reprodukovat snadný krátký text
• zvládání opisu jednoduchého textu, psaní krátkých slov i podle diktátu
• praktickému využití získané dovednosti psaní
Začlenění průřezových témat:
• Osobnostní a sociální výchova
• Multikulturní výchova
• Enviromentální výchova
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Ročník:1
Očekávané výstupy školy
Žák by měl:
• Dbát na správnou výslovnost, tempo řeči a
pravidelné dýchání.

Učivo

Průřezové
téma

-náprava výslovnosti hlásek
-dechová cvičení
-rytmizace slov

•

Orientovat se na stránce a v řádku.

- nápodobování polohy předmětu na stránce
- vyhledávání obrázků na stránce
- pojmenování obrázků na stránce
- čtení obrázků v řádku
- skládání obrázků v řádku zleva doprava
- řazení písmen A,I,M do řádků

•

Tvořit věty podle obrázků

- pojmenování předmětů na obrázku
- pojmenování činnosti na obrázku
- s pomocí vizualizace tvořit jednoduchou větu

•

Chápat obsah krátkých vět doplněných
obrázkem

- chápání pojmů předmětů
- chápání pojmů činností
- pojmenování obrázků v textu čteném učitelem
- poslech říkadel
- poslech krátkých pohádek
- najít si svoji fotografii se jménem
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Mezipředmětové
vztahy
Řečová výchova
Smyslová výchova
Pracovní výchova
Psaní
Hudební výchova
Člověk a jeho svět

•

Čte slabiky a dvojslabičná slova, skládat
slova ze slabik

- přikládat své jméno k fotu s textem
- najít si své napsané jméno
- skládání svého jméno z písmen
- psaní jména na počítači
- diferenciační cvičení pro rozvoj zrakového a
sluchového vnímání
- slyšet první hlásku ve slově
Poznat písmeno A,a
- vyvozování hlásky a písmena s pomocí říkanky
a obrázků
- vyhledávání písmena z různých materiálů
- vytvoření písmeno ze špejlí, modelíny
- označení a čtení písmena v textu
Poznat písmeno I,i
- vyvozování hlásky a písmena s pomocí říkanky
a obrázků
- vyhledávání písmena z různých materiálů
- vytvoření písmeno ze špejlí,modelíny
- označení a čtení písmena v textu
A,I ve funkci spojky
Číst A,I mezi dvěma obrázky
Poznat písmeno M,m
- vyvozování hlásky a písmena s pomocí říkanky
a obrázků
- vyhledávání písmena z různých materiálů
- vytvoření písmeno ze špejlí, modelíny
- označení a čtení písmena v textu
- čtení slabiky ma, má, Má, mi, Mi,
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Ročník:2
Očekávané výstupy školy
Žák by měl :
• Dbát na správnou výslovnost, tempo řeči a
pravidelné dýchání.
•

Číst slabiky a dvojslabičná slova, skládat slova ze
slabik

Učivo

–
–
–

Mezipředmětové
vztahy
náprava výslovnosti hlásek
dechová cvičení
rytmizace říkadel

- diferenciační cvičení pro rozvoj zrakového a
sluchového vnímání
- slyšet hlásku ve slově
- sluchově najít písmeno v jednoduchém textu

Smyslová výchova
Řečová výchova
Smyslová výchova
Pracovní výchova
Psaní

Hláska a písmeno e,E
- vyvozování hlásky a písmena s pomocí říkanky a
obrázků
- vyhledávání písmena z různých materiálů
- označení písmena v textu
- psaní písmena
- práce s výukovými programy na PC
Hláska a písmeno v,V
- vyvozování hlásky a písmena s pomocí říkanky a
obrázků
- vyhledávání písmena z různých materiálů
- označení písmena v textu
- psaní písmena
- práce s výukovými programy na PC
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Hudební výchova
Člověk a jeho svět

•

Orientovat se na stránce a v řádku

•

Tvořit věty podle obrázků

•

Chápat obsah krátkých vět doplněných obrázkem

Hláska a písmeno o,O
- vyvozování hlásky a písmena s pomocí říkanky a
obrázků
- vyhledávání písmena z různých materiálů
- označení písmena v textu
- psaní písmena
- práce s výukovými programy na PC
- dělení slov na slabiky s užitím říkadel a rozpočitadel
- čtení slabik s těmito písmeny
- čtení dvojslabičných slov : máma, mami, máme
- čtení otevřených slabik s tímto písmenem
- čtení naučených písmen v řádku
- čtení slabik v řádku
- skládání slov v řádku
- s pomocí vizualizace tvořit jednoduchou větu
- podle diktátu složit jednoduchou větu z obrázků
- vyhledávání označených slov v textu
- poslech krátkých pohádek čtených učitelem
- poslech krátkých reprodukovaných pohádek
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Ročník:3
Očekávané výstupy školy
Žák by měl:
• Dbát na správnou výslovnost, tempo řeči a
pravidelné dýchání.
•

Číst slabiky a dvojslabičná slova, skládat slova ze
slabik

Učivo

Mezipředmětové
vztahy

– náprava výslovnosti hlásek
– dechová cvičení
– rytmizace básniček
Hláska a písmeno U,u
- vyvozování hlásky a písmena s pomocí říkanky a
obrázků
- vyhledávání písmena z různých materiálů
- označení písmena v textu
- psaní písmena
- práce s výukovými programy na PC

Řečová výchova

Hláska a písmeno L,l
- vyvozování hlásky a písmena s pomocí říkanky a
obrázků
- vyhledávání písmena z různých materiálů
- označení písmena v textu
- psaní písmena
- práce s výukovými programy na PC
Hláska a písmeno p,P
- vyvozování hlásky a písmena s pomocí říkanky a
obrázků
- vyhledávání písmena z různých materiálů
- označení písmena v textu
- psaní písmena
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Smyslová výchova

- práce s výukovými programy na PC

Pracovní výchova

Hláska a písmeno t,T
- vyvozování hlásky a písmena s pomocí říkanky a
obrázků
- vyhledávání písmena z různých materiálů
- označení písmena v textu
- psaní písmena
- práce s výukovými programy na PC

Psaní

- skládat slova s naučenými písmeny
- čtení dvojslabičných slov s dosud procvičovanými
slabikami
- čtení otevřených slabik s naučenými písmeny
- čtení dvojslabičných slov z otevřených slabik
- čtení psacích písmen
- čtení psaných slabik
- čtení jednoduchých vět doplněných obrázkem
•

Tvořit věty podle obrázků

- podle diktátu složit jednoduchou větu z obrázků
- tvoření vět podle jednoduchých obrázků
- vyhledávání slov k obrázkům
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Člověk a jeho svět
Hudební výchova
Tělesná výchova

•

Chápat obsah krátkých vět doplněných obrázkem

Ročník:4
Očekávané výstupy školy
Žák by měl :
• Zvládat čtení probraných tiskacích a psacích
písmen

•

- poslech pohádek v televizi
- poslech veršů a říkadel
- recitace veršů a říkadel
- pokusit se o pohybové vyjádření textu věty

Učivo

Mezipředmětové vztahy

Osvojování a upevňování hlásek t,T,y,Y,
s,S,j,JP,p,n,N
- vyvozování hlásky a písmena
- označení písmena v textu
- psaní písmena
- práce s výukovými programy na PC
- čtení jednoslabičných slov s uzavřenou slabikou
- čtení dvojslabičných i tříslabičných slov s otevřenými
slabikami
- čtení zavřených slabik a dvojslabičných slov, která mají
zavřenou slabiku na konci
- upevňování čtení zvládnutých slov

Řečová výchova

Rozlišit stejně znějící slova různého významu - seznámení s vyhledáváním obrázků, které patří ke slovu
různého významu
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Psaní
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Pracovní výchova
Člověk a jeho svět
Informační a komunikační
technologie

•

Umět reprodukovat krátký text podle
ilustrací a návodných otázek.

- vyjádřit krátký obsah podle ilustrací
- pokusit se vyprávět podle návodných otázek
- prohlížení a čtení nadpisů dětských časopisů
- čtení názvů obchodů

•

Orientovat se ve větě.

- tvoření vět podle situačních obrázků
- čtení leporel a reprodukce textu

•

Číst s porozuměním jednoduché věty.

- čtení vět a pohybové vyjádření obsahu vět

•

Přednášet krátké říkanky a básničky.

- čtení a přednes říkadel

58

Ročník:5
Očekávané výstupy školy
Žák by měl:
• Zvládat čtení probraných tiskacích
a psacích písmen

•

Rozlišit stejně znějící slova
různého významu

•

Umět reprodukovat krátký text
podle ilustrací a návodných
otázek.

•

Orientovat se ve větě

Učivo

Mezipředmětové vztahy

Osvojování a upevňování hlásek š,Š,d,D,z,Z,k,K,b,B,c,C
- vyvozování hlásky a písmena s pomocí říkanky a obrázků
- vyhledávání písmena z různých materiálů
- označení písmena v textu
- psaní písmena
- práce s výukovými programy na PC
- upevňování čtení zvládnutých slov
- čtení jednoslabičných slov s uzavřenou slabikou
- čtení dvojslabičných i tříslabičných slov s otevřenými slabikami
- čten zavřených slabik a dvojslabičných slov,která mají zavřenou
slabiku na konci
- čtení vět obsahující snadná slova s přiměřeným obsahem

Řečová výchova

-vyhledávání obrázků k psanému slovu různého významu
- vyprávění dle návodných otázek
- prohlížení a čtení dětských časopisů a knih
- tvoření a čtení jednoduché věty
- tichým čtením se orientovat ve větě

- čtení slov, vět a obsahově snadných textů
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Hudební výchova
Člověk a jeho svět
Pracovní výchova
Výtvarná výchova
Řečová výchova
Informační a komunikační
technologie

- čtení a přednes krátké básničky
•

Číst s porozuměním jednoduché
věty

•

Přednášet krátké říkanky a
básničky

Ročník:6
Očekávané výstupy školy
Žák by měl :
• Zvládat čtení probraných tiskacích a
psacích písmen

•
•

Učivo

Mezipředmětové vztahy

Osvojování a upevňování hlásek r,R,č,Č,h,H,ou,ž,Ž
- vyvozování hlásky a písmena s pomocí říkanky a obrázků
- vyhledávání písmena z různých materiálů
- označení písmena v textu
- psaní písmena
- práce s výukovými programy na PC
- upevňování čtení zvládnutých slov
- čtení dvojslabičných a víceslabičných slov s otevřenými i
uzavřenými slabikami na konci
- čtení snadných tříslabičných slov
- čtení vět obsahující snadná slova s přiměřeným obsahem

Řečová výchova
Psaní
Informační a komunikační
technologie
Hudební výchova
Pracovní výchova
Člověk a jeho svět

Rozlišit stejně znějící slova různého
významu
Umět reprodukovat krátký text podle
ilustrací a návodných otázek

- vyhledávání slov různého významu v textu
- čtení dětských časopisů a pokusy o reprodukci textu
- čtení dětských knih a pokus o reprodukci textu
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Orientovat se ve větě

- tichým čtením se orientovat ve větě
- tvoření a čtení věty

•

Číst s porozuměním jednoduché věty

- plynulé čtení slabik, slov a snadných vět s porozuměním
- přečíst si jednoduchý recept

•

Přednášet krátké říkanky a básničky

•

- čtení textu jednoduché básně a její přednes

Ročník:7
Očekávané výstupy školy
Žák by měl:
• Číst všechna tiskací písmena.

•

Zvládat čtení krátkého jednoduchého
textu.

Učivo

Mezipředmětové vztahy

Osvojování a upevňování hlásek a písmen f,F,g,G,Ř,ch
- vyvozování hlásky a písmena s pomocí říkanky a obrázků
- vyhledávání písmena z různých materiálů
- označení písmena v textu
- psaní písmena
- čtení slov s těmito písmeny
- práce s výukovými programy na PC

Řečová výchova

- čtení slov a vět, které žáci sami píší
- čtení názvů ulic ,měst, čísel popisných
- čtení adresy

Informační a komunikační
technologie
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Hudební výchova
Pracovní výchova
Člověk a společnost
Matematika

•

•

Člověk a příroda
Orientovat se ve čteném textu.

- najít a číst v textu slova vyslovená učitelem
- seznámit se s obsahem knih a kde ho najdou

Zapamatovat si obsah přečteného textu a
umět reprodukovat snadná krátký text.

- čtení dětských časopisů a reprodukovat text
- čtení dětských knih a reprodukovat text
- seznámit se se čtením jednoduchých pravidel péče o
životní prostředí
- čtení textu básně a učení zpaměti

•

Přednášet říkanky a básničky

•

Získat pozitivní vztah k literatuře

- seznámení se základními literárními pojmy
- návštěva knihovny
- povídání o oblíbené knize
- poslech čteného textu
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Ročník:8
Očekávané výstupy školy
Žák by měl:
• Číst všechna tiskací písmena.

Učivo

Mezipředmětové vztahy

- čtení slov se souhláskovými skupinami
v různé obtížnosti
a slov se skupinami di, ti, ni dě tě, ně, bě, pě,
vě, mě

Informační a komunikační
technologie

•

Zvládat čtení krátkého jednoduchého textu.

- čtení časopisů a knih

•

Orientovat se ve čteném textu.

- najít si v knize určenou pasáž
- seznámení se čtením denního tisku
- seznámení se čtením SMS zpráv

•

Zapamatovat si obsah přečteného textu a umět
reprodukovat snadný krátký text.

- čtení jednoduchých receptů nápojů
- čtení strukturované činnosti
- seznámit se se čtením jednoduchých
pravidel péče o zdraví
- čtení jednoduchých pravidel péče o životní
prostředí

•

Přednášet říkanky a básničky

- zdokonalování čtení a přednesu básní
- čtení textu příběhu a učení role zpaměti
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Řečová výchova
Hudební výchova
Pracovní výchova
Člověk a společnost

Člověk a příroda

•

Získat pozitivní vztah k literatuře

- založení žákovské knihovny z oblíbených
knih
- vytvořit si čtenářský deník
- návštěva divadlo, výstavy
- základní literární pojmy

•

Orientovat se v jednoduchých návodech podle obrázků

- seznámit se čtením hrnečkové kuchařky
- čtení jednoduchých receptů nápojů
- čtení strukturované činnosti
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Ročník:9
Očekávané výstupy školy

Učivo

Žák by měl:
• Číst všechna tiskací písmena.

- osvojování a upevňování hlásek a písmen

•

Zvládat čtení krátkého jednoduchého textu.

- čtení nápisů a textů k obrázkům v knihách
encyklopedické povahy
- čtení SMS zpráv
- čtení e-mailu

Mezipředmětové
vztahy

Informační a
komunikační
technologie
Řečová výchova
Hudební výchova

•

Orientovat se ve čteném textu.

- najít si v tisku určenou pasáž
- čtení názvů ulic ve městě
- vyhledávání a čtení míst na mapě
- orientovat se v knize podle obsahu

Pracovní výchova
Člověk a společnost
Člověk a příroda

•

Zapamatovat si obsah přečteného textu a umět
reprodukovat snadný krátký text.

•

Přednášet říkanky a básničky.

- vyjádření obsahu s akcentem na čtení krátkých
povídek
- číst a reprodukovat jednoduchou roli
v dramatizaci příběhu
- čtení jednoduchých pravidel péče o zdraví
- čtení nenáročných pravidel péče o životní
prostředí
- zdokonalování čtení a přednesu básní
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•

Získat pozitivní vztah k literatuře.

- doplnit si čtenářský deník
- čtení oblíbených knih
- základní literární pojmy
- návštěva kina, výstavy

•

Orientovat se v jednoduchých návodech podle obrázků.

- čtení receptů
- seznámení s orientací v návodech
- čtení postupů s integrovaným záchranným
systémem

Ročník:10
Očekávané výstupy školy

Učivo

Mezipředmětové vztahy

Žák by měl:
• Číst všechna tiskací písmena.

-Osvojování a upevňování hlásek a písmen

Řečová výchova

- čtení mapy, plánu města
- upevňování čtení textů k obrázkům v knihách
encyklopedické povahy

Hudební výchova

- najít si na počítači e-mail
- orientovat se v knihách podle obsahu
- orientovat se na složence
- nácvik čtení a psaní jednoduchého životopisu

Člověk a společnost

•

•

Zvládat čtení krátkého jednoduchého textu.

Orientovat se ve čteném textu.
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Pracovní výchova

Informační a komunikační
technologie

•

Zapamatovat si obsah přečteného textu a umět
reprodukovat snadný krátký text.

- čtení a nácvik jednoduchého textu písně
- reprodukovat jednoduchou zprávu přečtenou
v denním tisku
- čtení textu příběhu a učení role zpaměti
- čtení jednoduchých pravidel péče o zdraví
- čtení vhodných textů zaměřených na péči o
životní prostředí

•

Přednášet říkanky a básničky.

- čtení a zdokonalování přednesu básní

•

Získat pozitivní vztah k literatuře.

-doplňování čtenářského deníku
- návštěvy kulturních akcí
- upečování základních literárních pojmů

•

Orientovat se v jednoduchých návodech podle
obrázků.

-čtení a práce podle návodů
-čtení a upevňování postupů s integrovaným
záchranným systémem
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Člověk a příroda

ČTENÍ 2
Ročník:1
Očekávané výstupy školy
Žák by měl :
• Dbát na správnou výslovnost, tempo řeči a
pravidelné dýchání
•

•

Orientovat se na stránce a na řádku

Číst slova a skládat slova

Učivo

Mezipředmětové
vztahy

- rytmizace slov
- dechová cvičení
- náprava výslovnosti
- diferenciační cvičení pro rozvoj zrakového a
sluchového vnímání
- napodobování předmětů na stránce
- vyhledávání obrázků na stránce
- pojmenování obrázků na stránce
- čtení obrázků v řádku
- skládání obrázků do řádku zleva doprava
- skládání odlišných písmen do řádku, aniž by je žáci
znali
− seznámení se jmény žáků
− čtení jmen žáků
− pokusit se číst jednoduchá slova z učebnice
Hry s velkými tiskacími písmeny : samohlásky
A,E,I,O,U,Y
− izolace první hlásky ve slově sluchem
− vyvozování hlásek
− skládání písmen
− obtahování a vybarvování písmen
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Řečová výchova
Hudební výchova
Smyslová výchova
Psaní
Matematika
Pracovní výchova

−
−
−
−
•

Chápat obsah krátkých vět doplněných obrázkem

•

Tvořit věty podle obrázku

vyhledávání písmen v textu
obtahování písmen
využití výukových programů na počítači
pokusit se o skládání slov podle předlohy

- chápání pojmů předmětů a činností na obrázku
- pojmenování obrázků v textu čteném učitelem
- poslech říkadel
- poslech krátkých pohádek
−

pomocí vizualizace se pokusit tvořit větu podle
obrázku
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Člověk a jeho svět

Ročník:2
Očekávané výstupy školy
Žák by měl:
• Dbát na správnou výslovnost, tempo řeči a
pravidelné dýchání
•

Skládat slova a číst slova

•

Orientovat se na stránce a v řádku

•

Chápat obsah krátkých vět doplněných obrázkem

Učivo

Mezipředmětové
vztahy

- rytmizace slov
- dechová cvičení
- náprava výslovnosti
−

diferenciační cvičení pro rozvoj zrakového a
sluchového vnímání
Hry s velkými tiskacími písmeny : J,P,T,B,K
− fonetické hry s hláskou
− izolace první hlásky ve slově sluchem
− vyvozování hlásek
− vyhledávání písmen v textu
− využití výukových programů na počítači
− skládání slov s těmito písmeny podle předlohy
− psaní písmen
−
−

seznámení s vyhledáváním dané stránky
čtení v řádku

- čtení slov z připravených karet
- rozlišování krátkých a dlouhých samohlásek
- čtení v čítance
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Řečová výchova
Hudební výchova
Smyslová výchova
Psaní
Matematika
Pracovní výchova
Člověk a jeho svět

•

Tvořit věty podle obrázku

Ročník:3
Očekávané výstupy školy
Žák by měl:
• Dbát na správnou výslovnost, tempo řeči a pravidelné
dýchání

•

−
−
−
−
−
−

vyhledávání a čtení slov k obrázku
vyhledávání označeného slova v textu
čtení vět s učitelem
poslech krátkých pohádek
pomocí vizualizace tvořit jednoduchou větu
podle diktátu složit, číst jednoduchou větu z obr.

Učivo

- rytmizace slov
- dechová cvičení
- náprava výslovnosti
- diferenciační cvičení pro rozvoj zrakového a
sluchového vnímání

Mezipředmětové
vztahy

Řečová výchova
Hudební výchova
Smyslová výchova

Skládat a číst slova
Hry s velkými tiskacími písmeny : . Č, R ,L ,V,N
− izolace hlásky ve slově sluchem
− vyvozování hlásek
− psaní písmen
− vyhledávání písmen v textu
− opisování a čtení slov
− využití výukových programů na počítači
− skládání a čtení slov
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Psaní
Matematika
Pracovní výchova
Člověk a jeho svět

•

Chápat obsah krátkých vět doplněných obrázkem

•

Tvořit věty podle obrázku

- čtení slov s těmito písmeny
- čtení z tabule
- čtení pohádek z čítanky

- pokusit se o pohybové vyjádření vět čtených
učitelem
- poslech pohádek v TV a na PC
- pokus o recitaci říkadla
- pokusit se reprodukovat krátký text s loutkou
- skládání jednoduché věty ze slov napsaných
kartách
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Ročník:4
Očekávané výstupy školy
Žák by měl:
• Zvládat čtení probraných tiskacích i psacích písmen

•

Umět reprodukovat krátký text podle ilustrací a
návodných otázek

Učivo

Mezipředmětové
vztahy

Nácvik tiskacích písmen abecedy : C,Z,M,D,
− fonetické hry
− hry a cvičení na upevňování zrakového a
sluchového rozlišování
− hry na procvičování pravolevé orientace
− čtení slov s těmito písmeny
− hláskový sklad a rozklad slov
− čtení jednoduchých vět
− sluchové rozlišení s tvrdé a měkké slabiky
− čtení z prvního dílu čítanky
−
−

vyjádření obsahu podle ilustrací
pokusit se vyprávět podle návodných otázek

•

Číst s porozuměním jednoduché věty

−

čtení nadpisů v dětských časopisech a knihách

•

Přednášet krátké říkanky a básničky

−
−

čtení leporel a reprodukovat text
čtení vět a pohybově vyjádřit obsah věty
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Řečová výchova
Hudební výchova
Psaní
Matematika
Pracovní výchova
Člověk a jeho svět
Informační a
komunikační
technologie

•

•

Rozlišit stejně znějící slova různého významu

Orientovat se ve větě

Ročník:5
Očekávané výstupy školy
Žák by měl:
• Zvládat čtení probraných tiskacích i psacích
písmen

−

čtení a přednes krátkých básniček

−

seznámení s vyhledáváním obrázků ke slovům
různého významu

−

tvořit věty s pomocí vizualizace

Učivo

Mezipředmětové vztahy

Nácvik tiskacích písmen abecedy H, S CH,Š
− fonetické hry
− hry a cvičení na upevňování zrakového a
sluchového rozlišování
− hry na procvičování pravolevé orientace
− hláskový sklad rozklad slov
− čtení slov s těmito písmeny i z tabule
− čtení jednoduchých vět
− sluchové rozlišení s tvrdé a měkké slabiky
− čtení druhého dílu čítanky
− nácvik čtení slov s tvrdou a měkkou slabikou
DI,TI,NI,DY,TY,NY
−

vyjádřit obsah podle ilustrací
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Řečová výchova
Hudební výchova
Psaní
Matematika
Informační a komunikační
technologie
Pracovní výchova

•

Umět reprodukovat krátký text podle
ilustrací a návodných otázek

−
−
−

•

Číst s porozuměním jednoduché věty

−

•

Přednášet krátké říkanky a básničky

•

Rozlišit stejně znějící slova různého význam

−

čtení slova na kartě a vyhledávání obrázků k
textu

•

Orientovat se ve větě

−
−

tvoření a čtení jednoduché věty
tichým čtením se orientovat ve větě

vyprávění podle návodných otázek
prohlížení a čtení dětských časopisů
čtení oblíbené knihy

čtení slov a vět psaných tiskacími písmeny a
obsahově snadných textů
− čtení básně psané tiskacími písmeny a přednes
básničky
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Člověk a jeho svět

Ročník:6
Očekávané výstupy školy
Žák by měl :
• Zvládat čtení probraných tiskacích i psacích
písmen

Učivo

Mezipředmětové
vztahy

Nácvik tiskacích písmen abecedy Ř,Ž
− fonetické hry
− hry a cvičení na upevňování zrakového a
sluchového rozlišování
− hry na procvičování pravolevé orientace
− čtení slov s těmito písmeny
− čtení vět obsahující snadná slova s přiměřeným
obsahem
− nácvik čtení slov se slabikou DĚ,TĚ,NĚ
− čtení z tabule
− čtení z učebnice

•

Číst s porozuměním jednoduché věty

−

•

Umět reprodukovat krátký text podle ilustrací a
návodných otázek

- vyprávění obsahu přečteného textu z knih a
časopisů

•

Přednášet krátké říkanky a básničky

•
•

Rozlišit stejně znějící slova různého významu
Orientovat se ve větě

plynulé čtení slov a snadných vět s porozuměním

−

čtení textu písně napsaného tiskacími písmeny

−

vyhledávání slov různého významu v textu

−
−

tvoření a čtení vět
tichým čtením se orientovat ve větě
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Řečová výchova
Hudební výchova
Psaní
Matematika
Pracovní výchova
Člověk a jeho svět
Informační a
komunikační
technologie

Ročník:7
Očekávané výstupy školy
Žák by měl:
• Číst všechna tiskací i psací písmena

•

Zvládat čtení krátkého jednoduchého textu

•

Orientovat se ve čteném textu

•

Zapamatovat si obsah přečteného textu a umět
reprodukovat snadný krátký text

Učivo

Mezipředmětové vztahy

Nácvik písmena F,Ń,Ď,Ť
− fonetické hry
− upevňování zrakové a sluchové
percepce
− čtení slov s těmito písmen
− psaní písmen a slov
− procvičovat hláskový sklad a
rozklad slov
− čtení z čítanky
− příprava na přechod k malým
tiskacím písmenům
− seznámení se čtením psacích
písmen
−
−
−

čtení slov a vět, které žáci sami
píší

čtení jednoduchých pohádek
dramatizace jednoduchých
pohádek
− čtení dětských časopisů a
reprodukování textu
− čtení dětských knih a
reprodukování textu
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Řečová výchova
Hudební výchova
Psaní
Matematika
Informační a komunikační
technologie

Pracovní výchova
Člověk a společnost
Člověk a příroda

•

Přednášet říkanky a básničky

−

přednášet básně

•

Získat pozitivní vztah k literatuře

−
−

návštěva knihovny
seznámení se základními
literárními pojmy

•

Orientovat se v jednoduchých návodech podle obrázků
−

čtení a výroba receptů

Ročník:8
Očekávané výstupy školy
Žák by měl:
• číst všechna tiskací a i psací písmena

•

Zvládat čtení krátkého jednoduchého textu

•

Orientovat se ve čteném textu

•

Zapamatovat si obsah přečteného textu a umět
reprodukovat snadný krátký text

Učivo

Mezipředmětové vztahy

−
−

čtení malých tiskacích písmen
procvičování čtení slov se všemi
písmeny

−

-čtení jednoduchého textu
psacích písmen

−
−

Hudební výchova

čtení a prohlížení časopisů
čtení jednoduchého textu dle
zájmu dítěte
− čtení jednoduchého příběhu
− -vyprávění jednoduchého
příběhu
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Řečová výchova

Psaní
Matematika
Informační a komunikační
technologie

•
•

•

−

dramatizace jednoduchého
příběhu

−

číst a přednášet básně
Člověk a společnost

Přednášet říkanky a básničky
Získat pozitivní vztah k literatuře

Orientovat se v jednoduchých návodech podle obrázků

Pracovní výchova

−
−
−

návštěva divadelního představení
Člověk a příroda
výroba čtenářského deníku
základní literární pojmy

- čtení strukturované činnosti
- čtení jednoduchých návodů
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Ročník:9
Očekávané výstupy školy
Žák by měl:
• Číst všechna tiskací a psací písmena

Učivo

Mezipředmětové vztahy

−

zdokonalování čtení se všemi
písmeny
− čtení psacích písmen
− čtení a prohlížení časopisů
− - čtení textu dle zájmu dítěte

•

Zvládat čtení krátkého jednoduchého textu

•

Orientovat se ve čteném textu

−
−

•

Zapamatovat si obsah přečteného textu a umět
reprodukovat snadný krátký text

−

čtení jednoduché SMS zprávy
čtení jednoduché zprávy z novin

•

Přednášet říkanky a básničky

čtení a vyprávění jednoduchého
příběhu
− seznámení s dramatizací
jednoduchého příběhu
− přednášet básně s ohledem na věk
dětí

•

Získat pozitivní vztah k literatuře

−

•

Orientovat se v jednoduchých návodech podle obrázků

−

vytvořit si žákovskou knihovnu
oblíbených knih dětí
− vedení čtenářského deníku
− procvičování literárních pojmů
− návštěva kulturních představení
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čtení vhodných návodů

Řečová výchova
Hudební výchova
Psaní
Matematika

Informační a komunikační
technologie
Pracovní výchova
Člověk a společnost
Člověk a příroda

Ročník:10
Očekávané výstupy školy

Učivo

Žák by měl:
• Číst všechna tiskací a psací písmena
•

−

Mezipředmětové vztahy
zdokonalování čtení i psacích
písmen

−
−

čtení a prohlížení novin
orientovat se v televizních
programech
− čtení textu dle zájmu dítěte

Zvládat čtení krátkého jednoduchého textu

Řečová výchova
Hudební výchova
Psaní
Matematika

•

Orientovat se ve čteném textu

−
−

•

Zapamatovat si obsah přečteného textu a umět reprodukovat
snadný krátký text

−

•

Přednášet říkanky a básničky

zdokonalování vyprávění
přečteného příběhu
− dramatizace příběhu
− přednášet básně s ohledem na
věk dětí
−

•

čtení e-mailu
čtení zpráv z novin

doplňovat žákovskou
knihovnu
− vedení čtenářského deníku
− zdokonalování literárních
pojmů
− návštěva kulturních
představení

Získat pozitivní vztah k literatuře
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Informační a komunikační
technologie
Pracovní výchova
Člověk a společnost
Člověk a příroda

•

−
−

Orientovat se v jednoduchých návodech podle obrázků
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čtení návodů elektrospotřebičů
-zdokonalování čtení receptů a
návodů

KLÍČOVÉ KOMPETENCE, VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE
Klíčové kompetence a vzdělávací strategie v předmětu ČTENÍ
KOMPETENCE K UČENÍ
I. DÍL ŠVP
Na konci základního vzdělání žák v rámci svých možností:
Výchovně vzdělávací strategie
• Přečte krátký tištěný nebo obrázkový text a využívá je ke svému
• Analyticko-syntetickou, genetickou či jinou metodou čtení provádíme
vzdělávání .
nácvik čtení slov a vět potřebných pro praktický život.
• Vybere z výukových materiálů potřebnou informaci podle pokynů,
• Zařazujeme didaktické hry zaměřené na rozvoj zrakové a sluchové
správně určí použitelnost informačního textu.
paměti.
• Orientuje se v učebnici a používá učební materiály a učební
• Používáme odlišných textů dle velikosti písma, obrázků nebo
pomůcky.
piktogramů.
• Dodržuje návykové stereotypy učení, snaží se o koncentraci na učení.
• Používáme učební a informační materiály, knihy ,dotazníky, letáky a
mediální prostředky.
• Chápe pochvalu jako motivaci k dalšímu učení, má zájem o získávání
nových poznatků.
• Zadáváme úkoly a osamostatňujeme žáky při vyhledávání informací
formou modelových situací a později přímo v terénu.
• Používá termíny, znaky a symboly ve spojení s konkrétními situacemi
• Zvyšujeme požadavky na udržení pozornosti nabídkou zajímavých
každodenního života.
úkolů.
• Ovládá elementární způsoby práce s počítačem, které slouží k rozvoji
čtení.
• Nacvičujeme zapamatování si dvou a více úkonů po sobě jdoucích,
dodržujeme stejný postup ,postupně zvyšujeme náročnost.
• Uplatňuje získané zkušenosti v praktických situacích..
• Dodržujeme jednotnou terminologii při zařazování nových termínů .
• Individualizujeme výchovně vzdělávací činnost.
• Vytváříme takové situace, ve kterých má žák radost z učení.
• Objasňujeme převod z jedné formy komunikace do alternativní
komunikace.
• Pozitivně hodnotíme dílčí kroky a tím podporujeme vytrvalost.
• Vytváříme příležitosti k využívání informačních zdrojů.
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•
•

Využíváme učebnice, učební texty, pracovní listy, pracovní sešity a
další dostupné názorné pomůcky.
Používáme vhodné výukové počítačové programy..

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
I. DÍL ŠVP
Na konci základního vzdělání žák v rámci svých možností:
• Překonává problémy přiměřeně ke svým možnostem.
• Řeší známé a opakující se situace na základě nápodoby a vlastních
zkušeností.
• Vnímá problémové situace a řeší je s pomocí naučených stereotypů i
získaných zkušeností.
• Nenechá se při řešení problému odradit nezdarem.
• Ví, na koho se může obrátit o pomoc při řešení problémů.
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Výchovně vzdělávací strategie
• Nepředkládáme žákovi hotovou informaci, ale úkol, které
přizpůsobujeme jeho možnostem a schopnostem.
• Nápodobou a modelovými situacemi vytváříme u žáků vlastní
prožitky, které mohou využít při řešení problémových situacích.
• Monitorujeme problematické situace a rozebíráme je.
• Aplikujeme sociální učení – dopravní prostředky, instituce, kulturní
akce
• Předkládáme žákovi osvědčené způsoby řešení .
• Zabraňujeme fixaci chybných řešení.
• Vytváříme pozitivní klima.
• Využíváme kladné motivace.
• Vytváříme situace v nichž žák využívá osvojené stereotypy.
• Nabízíme úkoly a cvičení, která vycházejí z reálného života.
• Nacvičujeme stereotypy správného chování v běžných životních
situacích.

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ
I. DÍL ŠVP
Na konci základního vzdělání žák v rámci svých možností:
• Komunikuje s druhými lidmi přiměřeně svým schopnostem.
• Přečte si a rozumí sdělení a reaguje na ně podle svých možností.
• Vyjadřuje své pocity, prožitky a nálady vhodným způsobem.
• Chápe jednoduché, běžně užívané texty, záznamy a obrazové
materiály.
• Zvládá jednoduchou formu písemné komunikace.
• Vyjadřuje své názory a postoje, vhodnou formou obhajuje svůj názor.
• Využívá pro komunikaci běžné informační a komunikační prostředky,
dokáže je použít jako zdroj informací a způsob dorozumívání .
• Umí si přečíst a vyhledat základní údaje.
• Komunikuje pomocí alternativních komunikačních metod.
• Využívá získané komunikační dovednosti k vytváření vztahů
potřebných ke společenské integraci.
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Výchovně vzdělávací strategie
• Vytváříme situace vhodné ke komunikaci i k alternativní komunikaci.
• Podporujeme snahu o spontánní vyjádření
• Vytváříme a používáme pomůcky pro alternativní komunikaci.
• Spolupracujeme s rodinou při zavádění jednotné formy alternativní
komunikace.
• Podporujeme všechny možné způsoby komunikace (fotografie,
obrázky, písmo, znaky, symboly, VOKS.
• Vytváříme pozitivní klima a poskytujeme dostatečný prostor k
vlastnímu vyjádření.
• Učíme správně argumentovat.
• Jasně vymezujeme přijatelnou formu komunikace.
• Nacvičujeme čtení od jednotlivých písmen až po nácvik slabik, slov a
vět.
• Klademe důraz na čtení a následnou reprodukci a kontrolujeme
porozumění obsahu.
• Procvičujeme čtení a použití technických informačních a
komunikačních prostředků.
• Netolerujeme hrubé a nevhodné vyjadřování žáků.
• Používáme jednoduchá sdělení.
• Zadáváme jednoduché a srozumitelné pokyny a vyžadujeme jejich
plnění.

•
•
•
•

Seznamujeme žáky s tištěnými materiály- dotazníky..
Vytváříme pravidla komunikace mezi žáky navzájem a mezi žákem
a dospělou osobou.
Rozvíjíme čtenářskou gramotnost a slovní zásobu.

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ
I. DÍL ŠVP
Na konci základního vzdělání žák v rámci svých možností:
• Má základní představu o vztazích mezi lidmi.
• Orientuje se v prostředí, ve kterém žije, zná svou adresu.
• Podílí se na jednoduchých sociálních aktivitách.
• Uplatňuje základní návyky společenského chování.
• Navazuje a udržuje vztahy s vrstevníky, respektuje druhé lidi.
• Rozpoznává nevhodné a rizikové chování, je seznámen s jeho
možnými důsledky.
• Uvědomuje si nebezpečí možného psychického i fyzického zneužívání
vlastní osoby.
• Prokazuje získanou sebedůvěru při vystupování v neznámém
prostředí

Výchovně vzdělávací strategie
• Vedeme žáky k rozlišování různých sociálních prostředí
• ( rodina, škola, úřady, knihovna…) a podporujeme vhodnou
komunikaci.
• Četbou vytváříme představu o vztazích mezi lidmi.
• Vyhledáváme a čteme názvy ulic, nápisy obchodů a úřadů.
• Podporujeme návštěvy kulturních zařízení, pořádáme kulturní a
sportovní akce, vedeme žáky k aktivní účasti.
• Vytváříme situace při kterých si žáci ověřují získané sociální
dovednosti (nakupování, pošta, dopravní prostředky…).
• Ke každému přistupujeme individuálně a rozvíjíme jeho jedinečnosti.

KOMPETENCE PRACOVNÍ
I. DÍL ŠVP
Na konci základního vzdělání žák v rámci svých možností:
• Má osvojené hygienické návyky, zvládá sebeobsluhu podle svých
možností.
• Zvládá základní pracovní dovednosti, operace a postupy při

Výchovně vzdělávací strategie
• Pravidelně a systematicky trénujeme zvládání hygienických návyků při
práci s knihou, čteným materiálem.
• Usilujeme o nejvyšší možnou samostatnost a gramotnost.
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•
•
•
•
•

•

jednoduchých pracovních činnostech.
Pracuje podle naučeného pracovního postupu, podle instrukcí plní
zadané jednoduché úkoly.
Soustředí se na pracovní výkon a je schopen vytrvat při jeho plnění.
Respektuje pravidla práce v týmu a svými pracovními činnostmi
ovlivňuje kvalitu společné práce.
Přijímá posouzení výsledků své práce.
Dodržuje zásady bezpečnosti, ochrany zdraví, hygieny práce a
ochrany životního prostředí při pracovních činnostech podle
naučených stereotypů.

•
•
•
•
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K práci motivujeme a podáváme jasné a srozumitelné pokyny
odpovídající žákovým schopnostem.
Vytváříme vhodné situace pro čtení jednoduchých pracovních
postupů.
Vybíráme pro žáka atraktivní činnosti, které ho motivují dokončit
zadaný úkol.
Do výuky zařazujeme tématické vyučování, slovně i příkladem
vedeme k pomoci ostatním a k práci na společném díle.
Vhodnou formou hodnotíme výsledky práce.

5.1.2 Psaní
Název předmětu: PSANÍ
Charakteristika předmětu:
Předmět psaní je zaměřen na rozvíjení grafických schopností žáků, rozvíjení jemné motoriky a grafomotoriky. Vyučovací hodiny psaní je
vhodné dělit na menší časové jednotky, aby bylo psaní procvičováno několikrát týdně. Soustavně dbáme na správné držení psacího náčiní a
správného sezení při psaní.
Při psaní je vždy nutné provádět všechny pohyby uvolněně, pokud možno plynule, lze použít rytmická říkadla, popř. hudební doprovod.
Při rozvíjení grafických dovedností žáků začínáme od velkých tvarů a průpravných cviků, které se postupně zmenšují a zpřesňují. Velký důraz
klademe na motivaci.
Dle individuálních schopností žáků a zvolené metody čtení je možné začít nácvik psaní velkými tiskacími písmeny.
Psaní malých písmen by mělo probíhat souběžně s nácvikem čtení. Velká písmena mohou žáci psát, pokud je zvládnou. Budou to především ta
velká písmena, která se tvarem podobají písmenům malým.
Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Časová dotace:
Ročník
Týdenní
dotace

1
1

2
1

3
2

4
2

5
2

6
2

Místo výuky předmětu: Kmenová učebna, třída , okolí školy
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7
2

8
2

9
2

10
1

Cílové zaměření školy:
• Srozumitelné vyjadřování písemnou formou
• Dorozumívání se v běžných komunikačních situacích
• Osvojení si techniky psaní
• Zvládnutí opisu jednoduchého textu, psaní krátkých slov i podle diktátu
• Praktické využití získané dovednosti psaní
Začlenění průřezových témat:
Osobnostní a sociální výchova
Multikulturní výchova
Enviromentální výchova
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Ročník:1
Očekávané výstupy školy
Žák by měl:
• Dodržovat správné držení psacího
náčiní

Učivo

Mezipředmětové
vztahy

Správné držení psacího náčiní
− Nácvičování správného držení psacího náčiní
Grafomotorické cviky
− cvičení k rozvoji hrubé motoriky
− cvičení k rozvoji jemné motoriky
− říkanky a písničky ke grafomotorickým cvikům
− uvolňovací cviky ve vzduchu
− cviky houbou na tabuli
− cviky houbou na velký arch papíru
− cviky v písku na stole
− cviky kreslit do krupičky
− čmárání
− kroužení
− horní oblouk oběma směry
− dolní oblouk oběma směry
− horní a dolní oblouky opakovaně
− vodorovné čáry zleva doprava
− svislé čáry shora dolů směrem zleva doprava
− svislé čáry shora dolů
− svislé čáry zdola nahoru
− šikmé čáry shora dolů
− šikmé čáry zdola nahoru
− smyčky
− ovály
− vlnovky
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Čtení
Tělesná výchova
Výtvarná výchova
Řečová výchova
Hudební výchova

− šikmé čáry na obě strany- „zuby na pile“
− horní zátrh
− dolní zátrh
(všechny cviky cvičit v posloupnosti )
1. ve vzduchu
2. houbou a vodou na tabuli
3. houbou a vodou + barva na velký arch papíru
4. pískovnička
5. krupička na tácu
6. papír formát A4
7. pracovní sešit

•

Vyvodit písmena podle obrázků

•

Odlišovat délku samohlásek

−
−

nacvičování psaní krátkých a dlouhých samohlásek A,Á,I,Í
Psaní čárky nad samohláskou

•

Psát velká hůlková písmena

−
−

Seznámit se s psaním hůlkových písmen
obtahovat šablony hůlkového písma

•

Psát a spojovat písmena a tvořit
slabiky

−
−
−

Nacvičování malých psacích písmen a,i,m
Procvičování psaní malých psacích písmen a,i,m
Nacvičování spojení dvou malých psacích písmen, psaní slabik

Vyvození písmen
− učíme se vyvodit písmena A,I,M podle obrázků
− postupné seznamování s písmeny a,A,i,I,m,M
− obtahování těchto písmen v textu
− vybarvování písmen v textu
− kroužkování písmen v textu
− hry, které obsahují nová písmena
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−
−

s krátkými samohláskami ma, mi
Procvičování psaní slabik s krátkými samohláskami
Nacvičování malých psacích písmen á,í
Procvičování psaní malých psacích písmen á,í
Nacvičování spojení dvou malých psacích písmen, psaní slabik
s dlouhými samohláskami má, mí
Procvičování psaní slabik s dlouhými samohláskami
Nacvičování psaní velkého psacího A,M

−
−
−
−

•

Zvládat základní hygienické
návyky spojené se psaním

−
−

Učíme se orientovat v sešitě
Nacvičujeme orientaci na řádku v sešitě a psaní zleva doprava

•

Napsat hůlkovým písmem své
jméno

−

Obtahování šablony svého jména hůlkovým písmem
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Ročník:2
Očekávané výstupy školy
Žák by měl:
• Dodržovat správné držení psacího
náčiní

Učivo
−

Mezipředmětové
vztahy
Upevňování návyku správného držení psacího náčiní

Grafomotorické cviky
− Upevňování cvičení k rozvoji hrubé motoriky
− Upevňování cvičení k rozvoji jemné motoriky
− říkanky a písničky ke grafomotorickým cvikům
− Upevňování uvolňovacích cvikyů ve vzduchu
− cviky houbou na tabuli
− cviky houbou na velký arch papíru
− cviky v písku na stole
− cviky kreslit do krupičky
− čmárání
− kroužení
− horní oblouk oběma směry
− dolní oblouk oběma směry
− horní a dolní oblouky opakovaně
− vodorovné čáry zleva doprava
− svislé čáry shora dolů směrem zleva doprava
− svislé čáry shora dolů
− svislé čáry zdola nahoru
− šikmé čáry shora dolů
− šikmé čáry zdola nahoru
− smyčky
− ovály
− vlnovky
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−
−
−

šikmé čáry na obě strany- „zuby na pile“
horní zátrh
dolní zátrh

•

Vyvodit písmena podle obrázků

•

Odlišovat délku samohlásek

−

nacvičování krátkých a dlouhých samohlásek E,É,O,Ó

•

Psát velká hůlková písmena

−

Nacvičovat psaní hůlkového písma různými metodami

•

Psát a spojovat písmena a tvořit
slabiky

−
−
−

Nacvičování malých psacích písmen e,o,v
Procvičování psaní malých psacích písmen a,i,m, e,o,v
Nacvičování spojení malých psacích písmen, psaní slabik s krátkými
samohláskami m+a,i,e,o,v+a,i,e,o
Procvičování psaní slabik s krátkými samohláskami
Nacvičování malých psacích písmen é,ó
Procvičování psaní malých psacích písmen é,ó
Nacvičování spojení dvou malých psacích písmen, psaní slabik
s dlouhými samohláskami
Procvičování psaní slabik s dlouhými samohláskami
Nacvičování psaní velkého psacího E,O, V

Vyvození písmen
− učíme se vyvodit písmena E,O,V podle obrázků
− postupné seznamování s písmeny e,o,O,v,V
− vyhledávání těchto písmen v textu
− vybarvování písmen v textu
− kroužkování písmen v textu
− hry, které obsahují nová písmena

−
−
−
−
−
−
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•

•

Zvládat základní hygienické
návyky spojené se psaním

−
−

Samostatná orientace v sešitě
psaní zleva doprava s dohledem učitele

−

Obtahování svého jména po předkreslené linii hůlkovým písmem

Napsat hůlkovým písmem své
jméno

Ročník:3
Očekávané výstupy školy
Žák by měl:
• Dodržovat správné držení
psacího náčiní

Učivo

Mezipředmětové
vztahy

Správné držení psacího náčiní
− upevňování správného držení psacího náčiní
− zdokonalování správného sezení při psaní
Grafomotorické cviky
− cvičení k rozvoji hrubé motoriky
− cvičení k rozvoji jemné motoriky
− říkanky a písničky ke grafomotorickým cvikům
− uvolňovací cviky ve vzduchu
− cviky houbou na tabuli
− cviky houbou na velký arch papíru
− cviky v písku na stole
− cviky kreslit do krupičky
− procvičování grafomotorických cviků, které činily potíže v 1 a 2. ročníku
− nácvik kombinovaných grafomotorických cviků
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•

Vyvodit psací písmena
podle obrázků

•

Odlišovat délku samohlásek

−

nacvičování krátkých a dlouhých samohlásek U,Ú

•

Psát velká hůlková písmena

−

Psaní velkých hůlkových písmen podle předlohy

•

Psát a spojovat písmena a
tvořit slabiky

−
−
−

•

Napsat hůlkovým písmem
své jméno

−

Vyvození písmen
− učíme se vyvodit písmena U,L podle obrázků
− postupné seznamování s písmeny u,U,l,L
− vyhledávání těchto písmen v textu
− vybarvování písmen v textu
− kroužkování písmen v textu
− hry, které obsahují nová písmena

Nacvičování malých psacích písmen u, l
Procvičování psaní malých psacích písmen u,l
Psaní slabik s procvičenými písmeny se snadnými spojovacími tahy (ma,
mu,mo, mi, la, le, li, lo, lu)
− Nacvičené prvky stále opakujeme s užitím jiné motivace¨
− Nacvičování psaní velkého psacího U, L
Opis svého jména podle předlohy
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Ročník:4
Očekávané výstupy školy
Žák by měl:
• Psát písmena, která umí číst
•

Opisovat a přepisovat slabiky a
jednoduchá slova

•

Ovládat psaní hůlkového písma

•

Psát písmena a slabiky podle
diktátu
Opsat číslice

•

Učivo

Mezipředmětové
vztahy

−

postupný nácvik psaní písmen V,t,y,s,j,n,p

−
−
−
−
−
−
−

nácvik psaní slabik s nově procvičenými písmeny
psaní slov, která žáci četli v 1. období (láme, mele)
psaní slov typu mám, tam
opisování slabik podle předlohy psace
opisování slov podle předlohy psace
přepisování slabik z tiskacího písma do psacího
přepisování slov z tiskacího písma do psacího

−

nacvičování opisování slov a jednoduchých slovních spojení
velkým hůlkovým písmem

−

nacvičování psaní písmen a slabik podle diktátu

−

nacvičování opisování číslic podle předlohy
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Ročník:5
Očekávané výstupy školy
Žák by měl:
• Psát písmena, která umí číst

Učivo

Mezipředmětové
vztahy

−

postupný nácvik psaní malých písmen, která se žáci učí číst( n, š, d,
z, k, ž)

•

Opisovat a přepisovat slabiky a
jednoduchá slova

−
−
−
−
−

nácvik psaní slabik s nově procvičenými písmeny
nácvik psaní slov, která žáci čtou
opisování slov podle předlohy psace
přepis slov z tiskacího písma do psacího
procvičování opisu a přepisu slov a slabik, která jsme nacvičili
v minulém ročníku

•

Ovládat psaní hůlkového písma

−

pročvičování opisování slov a jednoduchých slovních spojení
velkým hůlkovým písmem

•

Psát písmena a slabiky podle
diktátu

−

procvičování a upevňování psaní písmen a slabik podle diktátu

•

Opsat číslice

−

procvičování a upevňování opisování číslic podle předlohy
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Ročník:6
Očekávané výstupy školy
Žák by měl:
• Psát písmena, která umí číst

•

Opisovat a přepisovat slabiky a
jednoduchá slova

•

Ovládat psaní hůlkového písma

•

Psát písmena a slabiky podle
diktátu

•

Opsat číslice

Učivo

Mezipředmětové
vztahy

−

postupný nácvik psaní malých písmen, která se žáci učí číst (b,c,r,č,h,
ou)
− postupný nácvik psaní velkých psacích písmen (C,Č, I, N,Ž)
−
−
−
−
−

nácvik psaní slabik s nově procvičenými písmeny
nácvik psaní slov, která žáci čtou
opisování slov podle předlohy psace
přepis slov z tiskacího písma do psacího
procvičování opisu a přepisu slov a slabik, která jsme nacvičili
v minulém ročníku
− nacvičovat psaní slov se snadným hláskovým složením
− opis a přepis slov se snadným hláskovým složením
− nácvik psaní slovních spojení
−

upevňování opisování slov a jednoduchých slovních spojení velkým
hůlkovým písmem
− psaní slov velkým hůlkovým písmem dle sluchu, podle obrázků
(sluchová analýza a syntéza)
−

procvičování a upevňování psaní písmen a slabik podle diktátu
s novými písmeny psace i tiskace

−

psaní číslic podle diktátu

−

upevňování opisování číslic podle předlohy
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Ročník:7
Očekávané výstupy školy
Žák by měl:
• Dbát na čitelný písemný projev
•

Psát slabiky a jednoduchá slova i podle diktátu

•

Opsat slova a jednoduché věty

Učivo
−

Mezipředmětové
vztahy
nácvik udržování úpravy a zachovávání správné
velikosti a poměru písmen

−
−

postupný nácvik psaní malých písmen (f,g,ch,ř)
postupný nácvik psaní velkých psacích písmen
(U,E,J,H,K,P,B,R, Ř)
− procvičování psaní hůlkové abecedy
− procvičování psaní slabik podle diktátu
− procvičování psaní jednoduchých slov podle diktátu
−
−

opis a přepis slov, která žáci čtou
opisování a přepisování jednoduchých vět

−

nacvičování opisu jednoduchého sdělení podle
předlohy

•

Napsat nebo opsat jednoduché sdělení podle
předlohy

•

Přepsat krátký jednoduchý text

−
−
−

nacvičování psaní snadných vět
nacvičování přepisu krátkého jednoduchého textu
nacvičování psaní vlastního jména a příjmení, datumu
narození, adresy bydliště

•

Podepsat se psacím písmem

−

nacvičování psaní podpisu psace
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•

Napsat nebo opsat běžné písemnosti(adresu,
přání, dopis podle vzoru)

−

nacvičování opisu běžné písemnosti (adresa, přání,
dopis)podle vzoru

•

Psaní číslic i podle nápovědy

−

nácvik psaní číslic dle diktátu

Ročník:8
Očekávané výstupy školy
Žák by měl:
• Dbát na čitelný písemný projev

Učivo
-

Mezipředmětové
vztahy

-

individuální docvičování písmen
docvičování obtížných spojů
procvičování psaní celé malé psací abecedy
postupný nácvik psaní velkých psacích písmen
(T,F,S,Š,L,D,G,CH)
procvičování psaní všech velkých psacích písmen
upevňování psaní hůlkové abecedy

•

Psát slabiky a jednoduchá slova i podle
diktátu

-

docvičování psaní slabik podle diktátu
docvičování psaní jednoduchých slov podle diktátu
nacvičování psaní dvojslabičných slov podle diktátu

•

Opsat slova a jednoduché věty

-

opis a přepis slov, která žáci čtou
opisování a přepisování jednoduchých vět

•

Napsat nebo opsat jednoduché sdělení
podle předlohy

-

procvičování opisu jednoduchého sdělení podle předlohy
procvičování psaní vlastního jména a příjmení, datumu
narození, adresy bydliště
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•

Přepsat krátký jednoduchý text

-

procvičování psaní snadných vět
procvičování přepisu krátkého jednoduchého textu
procvičování psaní vlastního jména a příjmení, datum
narození, adresy bydliště
nácvik psaní jména a příjmení rodičů
nácvik psaní jména sourozenců
nácvik psaní jmen spolužáků
nácvik psaní jmen učitelů
nácvik psaní jmen dalších rodinných příslušníků

•

Podepsat se psacím písmem

-

procvičování psaní podpisu psace

•

Napsat nebo opsat běžné
písemnosti(adresu, přání, dopis podle
vzoru)

-

procvičování opisu běžné písemnosti (adresa, přání,
dopis)podle vzoru

•

-

procvičování psaní číslic dle diktátu

Psaní číslic i podle nápovědy
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Ročník:9
Očekávané výstupy školy
Žák by měl:
• Dbát na čitelný písemný projev

Učivo

Mezipředmětové
vztahy

−

prohlubování a zdokonalování psaní všech malých i
velkých písmen psace
− opakování, prohlubování a zdokonalování psaní všech
velkých písmen tiskace
− zvyšování kvality a rychlosti písma

•

Psát slabiky a jednoduchá slova i podle
diktátu

−
−
−

upevňování psaní slabik dle diktátu
upevňování psaní jednoduchých slov dle diktátu
upevňování psaní dvojslabičných slov podle diktátu

•

Opsat slova a jednoduché věty

−
−

procvičování opisu slov dle předlohy
procvičování opisu jednoduchých vět dle předlohy

•

Napsat nebo opsat jednoduché sdělení podle
předlohy

−
−

nácvik vytvoření jednoduchého sdělení písemně
nácvik opisu vytvořeného sdělení psace i tiskace

•

Přepsat krátký jednoduchý text

−
−

nácvik přepisu krátkého jednoduchého textu psace
nácvik přepisu krátkého jednoduchého textu tiskace

Psaní na počítači
− seznámení s klávesnicí počítače
− seznámení s textovým programem na počítači
− nácvik psaní na počítači
•

Podepsat se psacím písmem

−

nácvik podpisu psace, opis, přepis
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•

Napsat nebo opsat běžné písemnosti(adresu,
přání, dopis podle vzoru)

−
−
−
−
−
−
−

procvičování psaní adresy bydliště
vyplnění jednoduchého dotazníku
nacvičování psaní pohlednice
nacvičování psaní jednoduchého dopisu
nacvičování psaní přání k vánocům
nacvičování psaní přání k svátku
nacvičování psaní přání k narozeninám

•

Psaní číslic i podle nápovědy

−
−

opis číslic dle předlohy
psaní číslic dle diktátu

Ročník:10
Očekávané výstupy školy
Žák by měl:
• Dbát na čitelný písemný projev

Učivo

Mezipředmětové
vztahy

−

opakování, prohlubování a zdokonalování psaní všech
malých i velkých písmen psace
− opakování, prohlubování a zdokonalování psaní všech
velkých písmen tiskace
− zvyšování kvality a rychlosti písma

•

Psát slabiky a jednoduchá slova i podle
diktátu

−
−
−

samostatné psaní slabik dle diktátu
samostatné psaní jednoduchých slov dle diktátu
samostatné psaní dvojslabičných slov podle diktátu

•

Opsat slova a jednoduché věty

−
−
−

opisování slov dle předlohy
opisování jednoduchých vět dle předlohy
psaní nápisů pod obrázky
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•

Napsat nebo opsat jednoduché sdělení
podle předlohy

−
−

•

Přepsat krátký jednoduchý text

•

Podepsat se psacím písmem

−

docvičení psaní podpisu psace

•

Napsat nebo opsat běžné písemnosti
(adresu, přání, dopis podle vzoru)

−
−
−
−
−
−
−

docvičování psaní adresy bydliště
vyplnění jednoduchého dotazníku
docvičování psaní pohlednice
docvičování psaní jednoduchého dopisu
docvičování psaní přání k vánocům
docvičování psaní přání k svátku
docvičování psaní přání k narozeninám

•

Psaní číslic i podle nápovědy

−
−

psaní číslic dle diktátu
samostatné psaní číslic

vytvoření jednoduchého sdělení písemně
opis vytvořeného sdělení psace i tiskace

− přepisování krátkého jednoduchého textu psace
− přepisování krátkého jednoduchého textu tiskace
Psaní na počítači
− opis jednoduchého textu na počítači
− vytvoření jednoduchého textu na počítači
− psaní dopisu na počítači
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KLÍČOVÉ KOMPETENCE, VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE
Klíčové kompetence a vzdělávací strategie v předmětu PSANÍ
KOMPETENCE K UČENÍ
I. DÍL ŠVP
Na konci základního vzdělání žák v rámci svých možností:
• Ovládá základy čtení, psaní a počítání a využívá je ke svému
vzdělávání
• Ovládá základy porozumění řeči a využívá je ke svému vzdělávání
• Používá učebnice, učební materiály a učební pomůcky.
• Vybere z výukových materiálů potřebnou informaci podle pokynů,
správně určí použitelnost informačního textu.
• Dodržuje návykové stereotypy učení, snaží se o koncentraci na učení
• Chápe pochvalu jako motivaci k dalšímu učení, má zájem o získávání
nových poznatků a dovedností.
• Používá termíny, znaky a symboly ve spojení s konkrétními situacemi
každodenního života
• Ovládá elementární způsoby práce s počítačem
• Uplatňuje získané zkušenosti v praktických situacích
• Vybaví si teoretické vědomosti při pracovních úkonech, zvládne jejich
následnost a má představu o výsledku své práce.
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Výchovně vzdělávací strategie
• Používáme alternativní metody výuky psaní v případě problémů
písemné komunikace (psaní na počítači, hůlkové písmo)
• Zařazujeme didaktické hry zaměřené na rozvoj zrakové a sluchové
paměti
• Zadáváme úkoly a osamostatňujeme žáky při vyhledávání informací
formou modelových situací a později přímo v terénu.
• Nacvičujeme zapamatování si dvou a více úkonů po sobě jdoucí ,
dodržujeme stejný postup a postupně zvyšujeme náročnost
• Vytváříme situace, při kterých se musí žák písemně vyjádřit.
• Individualizujeme výchovně vzdělávací činnost
• Respektujeme individuální schopnosti a předpoklady žáka i jeho
aktuální zdravotní stav.
• Používáme odlišných textů dle velikosti písma, obrázků nebo
piktogramů.
• Využíváme komunikační knihy, komunikační tabulky.
• Opakujeme a upevňujeme získané vědomosti a procvičujeme
konkrétní dovednosti.
• Pozitivně hodnotíme dílčí kroky a tím podporujeme vytrvalost.
• Podporujeme využívání učebnic, učebních textů, pracovních sešitů,
pracovní listy a dalších dostupných názorných pomůcek., cvičebních

•
•
•

pomůcek.
Zábavnou formou výuky a častým střídáním činností se snažíme
udržet pozornost žáků.
Činnosti směřujeme k praktickému využití získaných znalostí a
dovedností.
Vedeme žáky k vyhledávání potřebných informací.

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
I. DÍL ŠVP
Na konci základního vzdělání žák v rámci svých možností:
• Překonává problémy přiměřeně ke svým možnostem
• Řeší známé a opakující se situace na základě nápodoby a vlastních
zkušeností
• Vnímá problémové situace a řeší je s pomocí naučených stereotypů i
získaných zkušeností
• Nenechá se při řešení problému odradit nezdarem
• Ví, na koho se může obrátit o pomoc při řešení problémů
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Výchovně vzdělávací strategie
• Nepředkládáme žákovi hotovou informaci, ale úkol, které
přizpůsobujeme jeho možnostem a schopnostem
• Vedeme žáky k přemýšlení o problému a orientaci v něm a až
následně k jeho řešení
• Předkládáme žákovi osvědčené způsoby řešení
• Zabraňujeme fixaci chybných řešení
• Nabízíme úkoly a cvičení, která vycházejí z reálného života
• Vytváříme problémové úlohy a situace, které přizpůsobujeme
možnostem a schopnostem daného žáka pro samostatnou práci.
• Při neúspěšném řešení nabízíme jiné cesty postupů, aby se žáci
nenechali odradit nezdarem.

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ
I. DÍL ŠVP
Na konci základního vzdělání žák v rámci svých možností:
• Komunikuje s druhými lidmi přiměřeně svým schopnostem
• Rozumí sdělení a reaguje na ně podle svých možností
• Vyjadřuje své pocity, prožitky a nálady vhodným způsobem
• Chápe jednoduché, běžně užívané texty, záznamy a obrazové
materiály
• Chápe jednoduché běžné povely a pokyny, tělocvičné názvosloví
• Zvládá jednoduchou formu písemné komunikace
• Vyjadřuje své názory a postoje, vhodnou formou obhajuje svůj názor
• Využívá pro komunikaci běžné informační a komunikační prostředky,
dokáže je použít jako zdroj informací a způsob dorozumívání
•

Využívá získané komunikační dovednosti k vytváření vztahů
potřebných ke společenské integraci

•
•

Umí si přečíst a vyhledat základní údaje
Používá mluvený projev či alternativní formu komunikace tak, aby
sdělil své potřeby či přání
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Výchovně vzdělávací strategie
• Vytváříme situace vhodné ke komunikaci
• Podporujeme snahu o spontánní vyjádření
• Vytváříme a používáme pomůcky pro alternativní komunikaci
• Spolupracujeme s rodinou při zavádění jednotné formy alternativní
komunikace
• Aplikujeme alternativní a augmentativní komunikaci v každodenních
situacích a vyzíváme k dialogu touto formou komunikace.
• Přiměřeně rozvíjíme verbální či alternativní formu komunikace při
rozhovorech, skupinových hrách i samotném projevu.
• Vyžadujeme srozumitelnou odpověď na otázky.
• Připravujeme slovní zásobu využitelnou k písemným sdělením.
• Dbáme na integraci do širší společnosti.
• Vytváříme správné komunikační vzorce podle místa, osob,…
• Seznamujeme žáky s tištěnými materiály- dotazníky, apod.
• Rozvíjíme čtenářskou gramotnost a slovní zásobu.
• Vytváříme individuální deníky, kalendáře žáků a pozitivně motivujeme
k jeho využití v komunikaci.
• Jako jednu z možností komunikace podporujeme psaní a čtení emailu
nebo SMS zprávy.
• Podporujeme všechny možné způsoby komunikace (písmo, znaky,
předměty, fotografie, symboly)
• Zadáváme jednoduché a srozumitelné pokyny a vyžadujeme jejich
plnění
• Zadáváme jednoduché a srozumitelné písemné pokyny

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ
I. DÍL ŠVP
Na konci základního vzdělání žák v rámci svých možností:
• Má základní představu o vztazích mezi lidmi
• Orientuje se v prostředí, ve kterém žije
• Podílí se na jednoduchých sociálních aktivitách
• Uplatňuje základní návyky společenského chování
• Navazuje a udržuje vztahy s vrstevníky, respektuje druhé lidi
• Rozpoznává nevhodné a rizikové chování, je seznámen s jeho
možnými důsledky
• Uvědomuje si nebezpečí možného psychického i fyzického zneužívání
vlastní osoby
• Prokazuje získanou sebedůvěru při vystupování v neznámém
prostředí

Výchovně vzdělávací strategie
• Vedeme žáky k rozlišování různých sociálních prostředí ( rodina,
škola, úřady…) a podporujeme vhodnou komunikaci
• Pomocí fotografií s využitím prostředků AAK a verbální komunikací
učíme děti poznat známé osoby, navázat s nimi kontakt a
dorozumívat se s nimi verbálními i neverbálními formami
komunikace.
• Zařazujeme práci ve skupinách a tím rozvíjíme sociální dovednosti
potřebné k týmové spolupráci.
• Ke každému přistupujeme individuálně a rozvíjíme jeho jedinečnosti.

KOMPETENCE OBČANSKÉ
I. DÍL ŠVP
Na konci základního vzdělání žák v rámci svých možností:
• Využívá osvojené návyky a dovednosti k zapojení se do společnosti
• Má povědomí o základních právech a povinnostech občanů
• Dodržuje základní společenské normy a pravidla soužití
• Chrání své zdraví, dodržuje naučené stereotypy chování zdravého
životního stylu a ochrany životního prostředí
• Dokáže se chovat v krizových situacích i v situacích ohrožujících život
a zdraví člověka podle pokynů kompetentních osob
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Výchovně vzdělávací strategie
• Podporujeme udržování kulturních a lidových tradic .(vyprávění,
malování, vaření, zpěv, psaní)
• Spolupracujeme se žákem při vytváření třídních a školních pravidel i
písemnou formou.
• Fixujeme vhodné návyky v péči o vlastní zdraví ..

KOMPETENCE PRACOVNÍ
I. DÍL ŠVP
Na konci základního vzdělání žák v rámci svých možností:
• Má osvojené hygienické návyky, zvládá sebeobsluhu podle svých
možností
• Zvládá základní pracovní dovednosti, operace a postupy při
jednoduchých pracovních činnostech
• Pracuje podle naučeného pracovního postupu, podle instrukcí plní
zadané jednoduché úkoly
• Soustředí se na pracovní výkon a je schopen vytrvat při jeho plnění
• Respektuje pravidla práce v týmu a svými pracovními činnostmi
ovlivňuje kvalitu společné práce
• Přijímá posouzení výsledků své práce
• Dodržuje zásady bezpečnosti, ochrany zdraví, hygieny práce a
ochrany životního prostředí při pracovních činnostech podle
naučených stereotypů
• Poznává, co dělá rád a dobře.

Výchovně vzdělávací strategie
• Pravidelně a systematicky trénujeme zvládání hygienických návyků.
• Usilujeme o nejvyšší možnou samostatnost.
• K práci a cvičení motivujeme a podáváme jasné a srozumitelné
pokyny odpovídající žákovým schopnostem.
• Vytváříme vhodné situace pro upevnění jednoduchých pracovních
cvičebních postupů.
• Vybíráme pro žáka atraktivní činnosti, které ho motivují dokončit
zadaný úkol.
• Vhodným výběrem činností a kladným přístupem udržujeme
pozornost žáků a chuť pracovat.
• Vhodnou formou hodnotíme výsledky práce.
• Před započetím činnosti pravidelně upozorňujeme na zásady
bezpečnosti při dané práci nebo cvičení.
• Vedeme žáky k neustálému zdokonalování se v práci na počítači.
• Pomáháme žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti a reálné
možnosti.
• Zařazujeme časté relaxační chvilky, pohybová cvičení k uvolnění ruky,
provádíme hry na rozvoj zrakové a sluchové pozornosti.
• Sled pracovních úkonů rozfázujeme-názorně pomocí obrázků popisu
nebo jinou grafickou úpravou.
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5.1.3 Řečová výchova
Název předmětu: ŘEČOVÁ VÝCHOVA
Charakteristika předmětu:
Vzdělávací obor Řečová výchova se zaměřuje na osvojení a užívání mateřského jazyka v jeho mluvené podobě, správné a srozumitelné
vyjadřování a rozvíjí komunikační dovednosti žáků, které jsou předpokladem funkčního dorozumívání s okolím, úspěšné sociální integrace
a jejich dalšího vzdělávání.
V Řečové výchově zahrnujeme rozvíjení komunikačních dovedností i individuální logopedickou péči. Logopedická péče má svoji
nezastupitelnou úlohu při rozvoji komunikačních schopností a dovedností žáků. Asistenti logopeda provádí i individuální logopedickou péči pod
vedením klinického logopeda.
Řečová výchova se neomezuje jen na určené hodiny, ale je nedílnou součástí ostatních vyučovacích předmětů a prolíná veškerou činností školy.
Disponibilní dotace:
V předmětu řečová výchova je v učebním plánu 1-10 ročníku zařazena 1 hodina disponibilní časové dotace. Tato hodina bude využita
k individuální řečové výchově u žáků, kterou bude zajišťovat logopedický asistent.
Vzdělávací oblast:
Časová dotace:
Ročník
Týdenní
dotace

1
2+1

Jazyková komunikace

2
2+1

3
2+1

4
2+1

5
2+1

6
2+1

Místo výuky předmětu: třída, prostory školy, akce školy, vycházky

111

7
1+1

8
1+1

9
1+1

10
1+1

Cílové zaměření školy:
• Rozvíjení řečových schopností a myšlení
• Vede žáka ke srozumitelnému vyjadřování ústní i písemnou formou a kultivovanému projevu v běžných situacích
• Dorozumívání verbálně i neverbálně v běžných komunikačních situacích, ke sdělování názorů

Začlenění průřezových témat:
Osobnostní a sociální výchova
Multikulturní výchova
Environmentální výchova
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Ročník:1
Očekávané výstupy školy
Žák by měl:
• Popsat jednoduché obrázky

Učivo

Mezipředmětové vztahy
-

-

diagnostika úrovně řeči
sluchové hry
dechová cvičení
gymnastika mluvidel
artikulační cvičení
rozvoj fonematického sluchu
edukace a reedukace řeči
nácvik hlásek dle individuálních potřeb žáka
náprava hlásek dle individuálních potřeb žáka
rozvíjení sluchového vnímání
pojmenování předmětu na jednoduchém obrázku
pojmenování činnosti na jednoduchém obrázku
alternativní a augmentativní způsoby komunikace

-

Tělesná výchova

-

Čtení

-

Člověk a jeho
svět

-

Smyslová
výchova

-

Hudební výchova

•

Odpovídat na otázky slovem, větou

-

popsat jednoduchý obrázek jedním slovem
-Rozvoj slovní zásoby

-

•

Dokázat se koncentrovat na poslech
pohádek a krátkých textů

-

poslech krátkého předčítaného textu
poslech pohádek, písniček na počítači

-
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•

Reprodukovat jednoduché říkanky a
básničky

-

doplnit slovo v říkadle, básničce
seznámení s jednoduchou rytmickou průpravou

•

Reprodukovat krátký text podle otázek

-

- vyprávění podle jednoduchých obrázků a
návodných otázek

Ročník:2
Očekávané výstupy školy
Žák by měl:
• Popsat jednoduché obrázky

Učivo

•
•
•
•
•
•
•
•
•

-

Mezipředmětové
vztahy
sluchové hry
dechová cvičení
gymnastika mluvidel
artikulační cvičení
edukace a reedukace řeči
rozvíjení sluchového vnímání, diferenciace
hlásek ve slově
pojmenování předmětu na situačním obrázku
pojmenování činnosti na situačním obrázku
alternativní a augmentativní způsoby
komunikace

114

Tělesná výchova
Čtení
Člověk a jeho svět
Smyslová výchova
Hudební výchova

•

Odpovídat na otázky slovem, větou

•
•

rozvíjení slovní zásoby
nácvik odpovědí slovem

•

Dokázat se koncentrovat na poslech pohádek a
krátkých textů

•
•

poslech čteného textu
-poslech krátké pohádky

•

Reprodukovat krátký text podle otázek

•

pomocí vizualizace reprodukovat krátký text
v leporelu
vyprávění podle situačních obrázků a
návodných otázek

•

•

Reprodukovat jednoduché říkanky a básničky

•

nácvik přednášení říkadla
rytmizovat jednoduché texty
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Ročník:3
Očekávané výstupy školy
Žák by měl:
• Popsat jednoduché obrázky

Učivo

-

Mezipředmětové vztahy

sluchové hry
dechová cvičení
gymnastika mluvidel
artikulační cvičení
edukace a reedukace řeči
rozvíjení sluchového vnímání, diferenciace hlásek ve
slově
pojmenování předmětu a činnost na situačním
obrázku
alternativní a augmentativní způsoby komunikace
procvičování odpovědí slovem,
nácvik odpovědí jednoduchou větou
rozvíjení slovní zásoby

•

Odpovídat na otázky slovem, větou

-

•

Dokázat se koncentrovat na poslech
pohádek a krátkých textů

-

poslech předčítaného textu
poslech pohádky v Tv

•

Reprodukovat jednoduché říkanky a
básničky

-

procvičování přednášení krátké básně
rytmická cvičení

•

Reprodukovat krátký text podle otázek

-

čtení jednoduchého textu a vyprávění s návodnými
otázkami
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Tělesná výchova
Čtení
Člověk a jeho
svět
Smyslová
výchova
Hudební výchova

Ročník:4
Očekávané výstupy školy
Žák by měl:
• Popsat osoby, předměty podle reálu nebo vyobrazení
za pomoci doprovodných otázek

Učivo

-

•

Domluvit se v běžných situacích

-

•

Zvládat slovní formy společenského styku- pozdrav,
prosba, poděkování

-

Mezipředmětové
vztahy
sluchové hry
dechová cvičení
gymnastika mluvidel
artikulační cvičení
edukace a reedukace řeči
rozvíjení sluchového vnímání
rozvíjení slovní zásoby
nácvik tvoření vět
popisování osob v reálu nebo na obrázku
podle návodných otázek
popisování předmětů v reálu nebo na obrázku
podle návodných otázek
alternativní a augmentativní způsoby
komunikace
konverzační cvičení
nacvičování základních slovních forem
společenského styku
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Tělesná výchova
Čtení
Člověk a jeho svět
Smyslová výchova
Hudební výchova
Informatika

•

Reprodukovat krátké texty podle jednoduché osnovy

•

Vyprávět jednoduchý příběh podle obrázku

•

Vyprávět zhlédnutý filmový nebo divadelní příběh
podle návodných otázek

•

Dramatizovat jednoduchý příběh z oblasti, která je
žákům blízká

-

čtení přiměřeného textu a reprodukce podle
návodných otázek
přednášení básniček
poslech vyprávění dospělého podle obrázků
nácvik vyprávění podle obrázku
nácvik skládání obrázků a vyprávění dějové
postoupnosti

-

návštěva divadla, kina
nácvik vyprávění podle návodných otázek

-

zapojení do dramatizace pohybovým
vyjádřením jednoduchého textu
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Ročník:5
Očekávané výstupy školy
Žák by měl:
• Popsat osoby, předměty podle reálu nebo
vyobrazení za pomoci doprovodných otázek

Učivo

-

Mezipředmětové
vztahy
sluchové hry
dechová cvičení
gymnastika mluvidel
artikulační cvičení
edukace a reedukace řeči
rozvíjení sluchového vnímání
rozvíjení slovní zásoby
nácvik tvoření vět
procvičování popisu osob v reálu nebo na
obrázku
podle návodných otázek
procvičování popisu předmětů v reálu nebo na
obrázku podle návodných otázek
alternativní a augmentativní způsoby
komunikace

•

Domluvit se v běžných situacích

-

konverzační cvičení

•

Zvládat slovní formy společenského stykupozdrav,prosba,poděkování

-

procvičování základních slovních forem
společenského styku

•

Reprodukovat krátké texty podle jednoduché
osnovy

-

čtení vhodného textu a reprodukovat podle
návodných otázek
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Tělesná výchova
Čtení
Člověk a jeho svět
Smyslová výchova
Hudební výchova
Informatika

•

Vyprávět jednoduchý příběh podle obrázku

•

Vyprávět zhlédnutý filmový nebo divadelní příběh
podle návodných otázek

•

-

Dramatizovat jednoduchý příběh z oblasti, která je
žákům blízká

- čtení a přednášení básniček
prohlížení dětského komiksu a vyprávění děje
- skládání obrázků a vyprávění dějové
postoupnosti
návštěva divadla, kina
vyprávění zhlédnutého představení podle
návodných otázek
vyprávění zhlédnutého představení podle
návodných otázek
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Ročník:6
Očekávané výstupy školy
Žák by měl :
• Popsat osoby, předměty podle reálu nebo vyobrazení
za pomoci doprovodných otázek

Učivo

-

Mezipředmětové
vztahy
sluchové hry
dechová cvičení
gymnastika mluvidel
artikulační cvičení
edukace a reedukace řeči
rozvíjení sluchového vnímání
rozvíjení slovní zásoby
nácvik tvoření vět
zdokonalování popisování osob v reálu nebo
na obrázku podle návodných otázek
zdokonalování popisování předmětů v reálu
nebo na obrázku podle návodných otázek
alternativní a augmentativní způsoby
komunikace

•

Domluvit se v běžných situacích

-

konverzační cvičení

•

Zvládat slovní formy společenského styku- pozdrav,
prosba, poděkování

-

zvládání základních slovních forem
společenského styku
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Tělesná výchova
Čtení
Člověk a jeho svět
Smyslová výchova
Hudební výchova
Informatika

•

Reprodukovat krátké texty podle jednoduché osnovy

-

•

Vyprávět jednoduchý příběh podle obrázku

•

Vyprávět zhlédnutý filmový nebo divadelní příběh
podle návodných otázek

•

Dramatizovat jednoduchý příběh z oblasti, která je žákům
blízká

-

čtení vhodného textu a reprodukce podle
návodných otázek
čtení a přednášení básniček
čtení jednoduchých textů písní a zpívání
textu
poslech předčítaného textu
procvičování skládání obrázků a vyprávění
podle dějové postoupnosti
skládání vlastního příběhu z obrázků a
vyprávění podle obrázku

-

návštěva divadla, kina
procvičování vyprávění zhlédnutého
představení podle návodných otázek

-

zapojení se do dramatizace ve školním
představení
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Ročník:7
Očekávané výstupy školy
Žák by měl:
• Dosáhnout srozumitelného mluveného projevu,
širší slovní zásoby, snažit se o zřetelnou výslovnost

Učivo

-

Mezipředmětové
vztahy
sluchové hry
dechová cvičení
gymnastika mluvidel
artikulační cvičení
intonační a rytmická cvičení
rozvíjení fonematického sluchu
edukace a reedukace řeči
rozvíjení slovní zásoby
alternativní a augmentativní způsoby komunikace

Čtení
Člověk a společnost
Hudební výchova
Informatika

•

Používat věty se správnými gramatickými
strukturami

-

nacvičování tvoření otázek a odpovědí
seznámení se stavbou věty
nácvik tvoření vět

•

Dbát na kulturu mluveného projevu

-

Nácvik spisovného jazyka

•

Komunikovat vhodně v běžných situacích
a zvládat základní pravidla komunikace

-

nácvik komunikačních pravidel v běžných
situacích
konverzační cvičení

-
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Popsat děje, jevy a osoby na obrázcích

-

- popisování osob a činností na obrázcích

•

Vyprávět vlastní zážitky a popsat své pocity

-

nácvik vyprávění vlastních zážitků pomocí
návodných otázek

•

Převyprávět vyslechnutý, přiměřeně náročný příběh,
divadelní nebo filmové představení

-

poslech reprodukovaného příběhu
návštěva kina, divadla, exkurze
nácvik vyprávění náročnějšího zhlédnutého nebo
čteného příběhu podle návodných otázek

•

Dramatizovat jednoduchý příběh nebo pohádku

-

poslech čteného příběhu ostatními žáky
čtení role a její nácvik
nácvik mimojazykových prostředků řeči / mimika,
gesta/

•

Člověk a příroda
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Ročník:8
Očekávané výstupy školy
Žák by měl:
• Dosáhnout srozumitelného mluveného projevu,
širší slovní zásoby, snažit se o zřetelnou výslovnost

Učivo

-

Mezipředmětové
vztahy
sluchové hry
dechová cvičení
gymnastika mluvidel
artikulační cvičení
intonační a rytmická cvičení
rozvíjení fonematického sluchu
edukace a reedukace řeči
rozvíjení slovní zásoby
alternativní a augmentativní způsoby
komunikace

•

Používat věty se správnými gramatickými strukturami

-

tvoření otázek a odpovědí
nácvik tvoření gramaticky správných vět

•

Dbát na kulturu mluveného projevu

-

procvičování spisovného jazyka

•

Komunikovat vhodně v běžných situacích
a zvládat základní pravidla komunikace

-

nácvik komunikačních pravidel v běžných
situacích
konverzační cvičení

Popsat děje, jevy a osoby na obrázcích

-

popisování osob a děje na obrázcích

•
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Čtení
Člověk a společnost
Hudební výchova
Informatika
Člověk a příroda

•

Vyprávět vlastní zážitky a popsat své pocity

-

vyprávění vlastních zážitků

•

Převyprávět vyslechnutý, přiměřeně náročný příběh,
divadelní nebo filmové představení

-

návštěva kina, divadla, exkurze
vyprávění vhodného zhlédnutého nebo čteného
příběhu

•

Dramatizovat jednoduchý příběh nebo pohádku

-

poslech čteného příběhu ostatními žáky
- čtení role a její nácvik využitím
mimojazykových prostředků řeči / mimika,
gesta /
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Ročník:9
Očekávané výstupy školy
Žák by měl
• Dosáhnout srozumitelného mluveného projevu,
širší slovní zásoby, snažit se o zřetelnou výslovnost

Učivo

-

Mezipředmětové
vztahy
sluchové hry
dechová cvičení
gymnastika mluvidel
artikulační cvičení
intonační a rytmická cvičení
rozvíjení fonematického sluchu
edukace a reedukace řeči
rozvíjení slovní zásoby
alternativní a augmentativní způsoby
komunikace

•

Používat věty se správnými gramatickými strukturami

-

procvičování tvoření otázek a odpovědí
procvičování tvoření gramaticky
správných vět

•

Dbát na kulturu mluveného projevu

-

zdokonalování spisovného jazyka

•

Komunikovat vhodně v běžných situacích
a zvládat základní pravidla komunikace

-

procvičování komunikačních pravidel
v běžných situacích
- konverzační cvičení

Popsat děje, jevy a osoby na obrázcích

-

popisování osob, dějů a jevů na obrázcích

•
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Čtení
Člověk a společnost
Hudební výchova
Informatika
Člověk a příroda

•

Vyprávět vlastní zážitky a popsat své pocity

-

vyprávění vlastních zážitků

•

Převyprávět vyslechnutý, přiměřeně náročný příběh,
divadelní nebo filmové představení

-

návštěva kina, divadla, exkurze
vyprávění vhodného zhlédnutého nebo
čteného příběhu

•

Dramatizovat jednoduchý příběh nebo pohádku

-

čtení příběhu
čtení náročnější role a její nácvik
zdokonalování mimojazykových
prostředků řeči / mimika, gesta /
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Ročník:10
Očekávané výstupy školy
Žák by měl
• Dosáhnout srozumitelného mluveného projevu,
širší slovní zásoby, snažit se o zřetelnou výslovnost

Učivo
-

sluchové hry
dechová cvičení
gymnastika mluvidel
artikulační cvičení
intonační a rytmická cvičení
rozvíjení fonematického sluchu
edukace a reedukace řeči
rozvíjení slovní zásoby
- alternativní a augmentativní způsoby
komunikace

Mezipředmětové
vztahy
Čtení
Člověk a společnost
Hudební výchova
Informatika
Člověk a příroda

•

Používat věty se správnými gramatickými strukturami

-

zdokonalování tvoření otázek a odpovědí
- zdokonalování tvoření gramaticky
správných vět

•

Dbát na kulturu mluveného projevu

-

praktické využití spisovného jazyka

•

Komunikovat vhodně v běžných situacích
a zvládat základní pravidla komunikace

-

zdokonalování komunikačních pravidel
v běžných situacích
konverzační cvičení

-
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•

•

•

•

Popsat děje, jevy a osoby na obrázcích

-

zdokonalování popisování osob, děje a jevu
na obrázcích

-

vyprávění vlastních zážitků

-

návštěva kina, divadla, exkurze, výstavy
vyprávění zhlédnutého nebo čteného
příběhu

-

čtení náročnějšího příběhu
čtení náročnější role a její nácvik
zdokonalování mimojazykových prostředků
řeči / mimika,gesta /

Vyprávět vlastní zážitky a popsat své pocity

Převyprávět vyslechnutý, přiměřeně náročný příběh,
divadelní nebo filmové představení

Dramatizovat jednoduchý příběh nebo pohádku
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KLÍČOVÉ KOMPETENCE, VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE
Klíčové kompetence a vzdělávací strategie v předmětu ŘEČOVÁ VÝCHOVA
KOMPETENCE K UČENÍ
I. DÍL ŠVP
Na konci základního vzdělání žák v rámci svých možností:
• Ovládá základy porozumění řeči a využívá je ke svému vzdělávání.
• Používá učebnice, učební materiály a učební pomůcky.
• V komunikaci se svým okolím aplikuje i alternativní komunikaci .
• Dodržuje návykové stereotypy učení, snaží se o koncentraci na učení.
• Chápe pochvalu jako motivaci k dalšímu učení, má zájem o získávání
nových poznatků.
• Používá termíny, znaky a symboly ve spojení s konkrétními situacemi
každodenního života.
• Ovládá elementární způsoby práce s počítačem.
• Uplatňuje získané zkušenosti v praktických situacích.
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Výchovně vzdělávací strategie
• Vybíráme vhodné metody pro zvládnutí mluvené podoby jazyka.
• Nacvičujeme chápání dvou a více pokynů a postupně zvyšujeme
náročnost.
• Zařazujeme didaktické hry.
• Provádíme hry na rozvoj sluchu a diferenciaci hlásek.
• Rozvíjíme komunikační dovednosti a alternativní způsoby
komunikace.
• Individualizujeme výchovně vzdělávací činnost.
• Vytváříme takové situace, ve kterých má žák radost z učení.
• Opakujeme a upevňujeme získané vědomosti a procvičujeme
konkrétní dovednosti.
• Pozitivně hodnotíme dílčí kroky a tím podporujeme vytrvalost.
• Využíváme komunikační knihy, komunikační tabulky.
• Dbáme na správnou výslovnost a srozumitelné vyjadřování.
• Plánujeme činnosti a vysvětlujeme jejich účel.
• Využíváme výletů a exkurzí k rozvíjení slovní zásoby.
• Motivujeme žáky k zájmu o učení - nabízíme témata, která jsou jim
známá nebo je zajímají.
• Vedeme žáky k vyhledávání potřebných informací.
• Vytváříme modelové situace v konverzačních cvičeních.

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
I. DÍL ŠVP
Na konci základního vzdělání žák v rámci svých možností:
• Vyjádří problém jakoukoliv formou komunikace a dokáže jej řešit
úměrně svým možnostem.
• Řeší známé a opakující se situace na základě nápodoby a vlastních
zkušeností.
• Vnímá problémové situace a řeší je s pomocí naučených stereotypů i
získaných zkušeností.
• Nenechá se při řešení problému odradit nezdarem.
• Ví jak a na koho se může obrátit o pomoc při řešení problémů.

132

Výchovně vzdělávací strategie
• Nepředkládáme žákovi hotovou informaci, ale úkol, které
přizpůsobujeme jeho možnostem a schopnostem.
• Nápodobou a modelovými situacemi vytváříme u žáků vlastní
prožitky, které mohou využít při řešení problémových situacích.
• Nacvičujeme komunikaci při řešení běžných problémů.
• Umožňujeme zažít nečekanou situaci a hledáme společně řešení,
postupně směřujeme žáka k samostatnějšímu rozhodování.
• Využíváme her a dramatizace.
• Vedeme žáky k přemýšlení o problému a orientaci v něm a až
následně k jeho řešení .
• Předkládáme žákovi osvědčené způsoby řešení.
• Zabraňujeme fixaci chybných řešení.
• Měníme úkoly a upozorňujeme na odlišná řešení .
• Vytváříme situace v nichž žák využívá osvojené stereotypy.
• Využíváme alternativní komunikaci.
• Nabízíme úkoly a cvičení, která vycházejí z reálného života.
• Nacvičujeme stereotypy správného chování v běžných životních
situacích.
• Při mimoškolních aktivitách sledujeme, jak žák prakticky řeší
problémové situace

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ
I. DÍL ŠVP
Na konci základního vzdělání žák v rámci svých možností:
• Komunikuje s druhými lidmi přiměřeně svým schopnostem.
• Používá mluvený projev či alternativní formu komunikace tak, aby
sdělil své potřeby a přání.
• Rozumí sdělení a reaguje na ně podle svých možností.
• Vyjadřuje své pocity, prožitky a nálady vhodným způsobem.
• Chápe jednoduché, běžně užívané texty, záznamy a obrazové
materiály.
• Zvládá jednoduchou formu písemné komunikace.
• Vyjadřuje své názory a postoje, vhodnou formou obhajuje svůj názor.
• Využívá pro komunikaci běžné informační a komunikační prostředky.
• Využívá získané komunikační dovednosti k vytváření vztahů
potřebných ke společenské integraci.
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Výchovně vzdělávací strategie
• Vytváříme situace vhodné ke komunikaci.
• Podněcujeme k aktivnímu mluvnímu projevu či alternativní
komunikaci, při všech vykonávaných činnostech.
• Přiměřeně rozvíjíme verbální či alternativní formu komunikace při
rozhovorech, skupinových hrách i samostatném projevu.
• Vyžadujeme srozumitelnou odpověď na otázky.
• Podporujeme snahu o spontánní vyjádření.
• Vytváříme a používáme pomůcky pro alternativní komunikaci.
• Spolupracujeme s rodinou při zavádění jednotné formy alternativní
komunikace.
• Podporujeme všechny možné způsoby komunikace (předměty,
fotografie, obrázky, písmo, znaky, symboly.
• Vytváříme pozitivní klima a poskytujeme dostatečný prostor k
vlastnímu vyjádření.
• Klademe důraz na naslouchání, následnou reprodukci a kontrolujeme
porozumění obsahu.
• Na modelových situacích trénujeme komunikaci s druhou osobou,
později využíváme i besed.
• Dramatizací nacvičujeme a trénujeme komunikaci v různých situacích.
• Učíme správně argumentovat.
• Jasně vymezujeme přijatelnou formu komunikace.
• Netolerujeme hrubé a nevhodné vyjadřování žáků.
• Používáme jednoduchá sdělení.
• Připravujeme slovní zásobu, využitelnou k písemným sdělením.

•
•
•
•
•
•
•

Zadáváme jednoduché a srozumitelné pokyny a vyžadujeme jejich
plnění.
Připravujeme žáky na zvládání komunikace s jinými lidmi či
v mimořádných situacích.
Vytváříme pravidla komunikace mezi žáky navzájem a mezi žákem
a dospělou osobou.
Zadáváme úkoly zaměřené na komunikaci v širším sociálním
prostředí.
Hrou procvičujeme použití technických informačních a
komunikačních prostředků.

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ
I. DÍL ŠVP
Na konci základního vzdělání žák v rámci svých možností:
• Má základní představu o vztazích mezi lidmi.
• Orientuje se v prostředí, ve kterém žije.
• Podílí se na jednoduchých sociálních aktivitách.
• Uplatňuje základní návyky společenského chování.
• Navazuje a udržuje vztahy s vrstevníky, respektuje druhé lidi.
• Rozpoznává nevhodné a rizikové chování, je seznámen s jeho
možnými důsledky.
• Uvědomuje si nebezpečí možného psychického i fyzického zneužívání
vlastní osoby.
• Prokazuje získanou sebedůvěru při vystupování v neznámém
prostředí.
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Výchovně vzdělávací strategie
• Vedeme žáky k rozlišování různých sociálních prostředí
• (rodina, škola, úřady…) a podporujeme vhodnou komunikaci.
• Konverzačním cvičením a hrou přibližujeme životní role.
• Podporujeme spolupráci s rodinou - rodinní příslušníci, orientace
v místě bydliště.
• Vyžadujeme dodržování společně stanovených pravidel chování.
• Vytváříme komunikační situace, při kterých si žáci ověřují získané
sociální dovednosti (nakupování, pošta, dopravní prostředky…).
• Dbáme na používání pozdravu, poděkování, oslovení i alternativní
komunikací a jak je vhodně používat.
• Užíváme dramatizace, ukázky videa a na nich hodnotíme chování a
hledáme nápravu.

•
•
•

Srozumitelně a důrazně odmítáme nepřijatelné formy chování.
Rozebíráme konkrétní situace, doporučujeme, jak je řešit,
poskytujeme telef. čísla a nacvičujeme vzorce komunikace s policií,
záchrankou.
Na veřejných místech podněcujeme žáky dotazům a rozhovorům.

KOMPETENCE OBČANSKÉ
I. DÍL ŠVP
Na konci základního vzdělání žák v rámci svých možností:
• Využívá osvojené komunikační návyky a dovednosti k zapojení se do
společnosti.
• Má povědomí o základních právech a povinnostech občanů.
• Dodržuje základní společenské normy a pravidla soužití.
• Chrání své zdraví, dodržuje naučené stereotypy chování zdravého
životního stylu a ochrany životního prostředí.
• Dokáže se chovat v krizových situacích i v situacích ohrožujících život
a zdraví člověka podle pokynů kompetentních osob.
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Výchovně vzdělávací strategie
• Nabízíme a navštěvujeme kulturní a sportovní akce a poskytujeme
zpětnou vazbu v chování žáka.
• Vyprávíme si o udržování kulturních a lidových tradic.
• Dbáme na uplatňování získaných zkušeností, dovedností, postojů a
návyků v běžném životě.
• Spolupracujeme se žákem při vytváření třídních a školních pravidel.
• V konverzačních cvičeních procvičujeme dodržování domluvených
pravidel.
• Rozvíjíme chápání nutnosti pravidel ve společnosti.
• Besedujeme a procvičujeme v modelových situacích stereotypy
chování při krizových situacích.

5.2. Matematika a její aplikace
5.2.1 Matematika
Název předmětu: MATEMATIKA
Charakteristika předmětu:
Matematika je založena na praktických činnostech a dovednostech, které žáci nejčastěji využijí v běžném životě. Posiluje schopnost logického
myšlení a prostorové představivosti. Žáci je seznamují se základními matematickými pojmy , symboly, postupy a jejich užíváním. V úvodu se
žáci učí třídit předměty, tvořit skupiny předmětů podle dané vlastnosti, řadit předměty podle pokynů učitele. Učí se používat matematické
pomůcky včetně kalkulátoru. Matematika prolíná celým základním vzděláváním, učí žáky dovednostem a praktickým činnostem využitelným
v praktickém životě. Důležitou součásti je osvojení dovedností z geometrie.
Vzdělávací oblast:
Matematika a její aplikace
Časová dotace:
Ročník
Týdenní
dotace

1
1

2
2

3
2

4
2

5
2

6
3

Místo výuky předmětu: Třída, učebna, školní zahrada
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7
3

8
3

9
3

10
3

Cílové zaměření školy:
• Osvojování a chápání matematických postupů
• Zvládnutí základních matematických dovedností
• Rozvíjení paměti a logického myšlení prostřednictvím matematických operací
• Používání matematických symbolů
• Rozvíjení samostatnosti, vytrvalosti a koncentrace pozornosti
• Vytváření prostorové představivosti
• Uplatňování matematických znalostí a dovedností v běžném životě
• Rozvíjení spolupráce při společném řešení stanovených úkolů
• Zdokonalování grafického projevu a základních rýsovacích dovedností

Začlenění průřezových témat:
Osobnostní a sociální výchova
Multikulturní výchova
Enviromentální výchova
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Ročník:1
Očekávané výstupy školy
Žák by měl:
ŘAZENÍ A TŘÍDĚNÍ PŘEDMĚTŮ
• Orientovat se v pojmech všechno-nic, hodně-málo,
malý velký, dlouhý krátký, stejně-více-méně, široký úzký

•

Orientovat se v prostoru-nad, pod, před, za, vedle, na
začátku, na konci, nahoře-dole

•

Řadit předměty zleva doprava

•

Třídit předměty podle velikosti, barev, tvaru, obsahu

ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE
• Číst, psát a používat číslice v oboru do 5, numerace do
10
•

Orientovat se v číselné řadě 1 až 10

Učivo

Mezipředmětové
vztahy

-

všechno-nic,
všichni-nikdo,
malý-velký,
krátký-dlouhý,
stejně-více-méně

-

orientovat se v prostoru nad-pod

-

nácvik řazení předmětů zleva doprava

-

třídění předmětů podle velikosti
třídění předmětů podle barem

-

pojem čísla 1 a číslice 1
psaní číslice 1
pojem čísla 2 a číslice 2
psaní číslici 2

-

sčítání a odčítání v oboru do 2
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Čtení
Psaní
Věcné učení
Smyslová výchova
Pracovní výchova
Tělesná výchova
Hudební výchova

•

Sčítat a odčítat s užitím názoru v oboru do 5

-

seznámení s pojmy +, - ,=

•
•
•

Znát matematické pojmy+, -, = a umět je zapsat
Umět rozklad čísel v oboru do 5
Psát číslice 1-5 i podle diktátu

-

psaní číslic 1,2 i podle diktátu

-

používání výrazů pod, nad, před, za

-

poznat a pojmenovat základní geometrické
tvary(čtverec, obdélník)

-

poznat čtverec a obdélník na různých
předmětech

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY
• Používat výrazy pod, nad, před, za, nahoře, dole,
vpředu, vzadu
• Modelovat jednoduché situace podle pokynů a
s využitím pomůcek
• Doplňovat jednoduché tabulky, schémata a
posloupnosti čísel v oboru do 10
• Uplatňovat matematické znalosti při manipulaci
s drobnými mincemi
ZÁKLADY GEOMETRIE
• Poznat a pojmenovat základní geometrické tvary
(čtverec, obdélník, kruh, trojúhelník)
•
•

Rozlišit základní geometrické tvary na různých
předmětech
Porovnávat délky různých předmětů, rozlišit kratší delší

139

Ročník:2
Očekávané výstupy školy
Žák by měl:
ŘAZENÍ A TŘÍDĚNÍ PŘEDMĚTŮ
• Orientovat se v pojmech všechno-nic,hodně-málo,
malý-velký, dlouhý-krátký, stejně-více-méně, širokýúzký

Učivo

Mezipředmětové
vztahy

-

větší-menší
kratší-delší
hodně- málo

-

orientovat se v prostoru před, za vedle

•

Orientovat se v prostoru-nad, pod, před, za, vedle, na
začátku, na konci, nahoře-dole

•

Řadit předměty zleva doprava

-

řazení předmětů zleva doprava

•

Třídit předměty podle velikosti, barev, tvaru, obsahu

-

třídění předmětů podle tvaru

-

pojem čísla 3, číslice 3
psaní číslice 3

ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE
• Číst, psát a používat číslice v oboru do 5, numerace do
10
•

Orientovat se v číselné řadě 1 až 10

-

porovnávání čísel v oboru do 3
porovnávání čísel v oboru do 4

•

Sčítat a odčítat s užitím názoru v oboru do 5

-

sčítat a odčítat v oboru do 3
sčítat a odčítat v oboru do 4
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Čtení
Psaní
Věcné učení
Smyslová výchova
Pracovní výchova
Tělesná výchova
Hudební výchova

•

Znát matematické pojmy+,-,= a umět je zapsat

•

Umět rozklad čísel v oboru do 5

•

Psát číslice 1-5 i podle diktátu

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY
• Používat výrazy pod, nad, před, za, nahoře, dole,
vpředu, vzadu
• Modelovat jednoduché situace podle pokynů a
s využitím pomůcek
• Doplňovat jednoduché tabulky, schémata a
posloupnosti čísel v oboru do 10
• Uplatňovat matematické znalosti při manipulaci
s drobnými mincemi
ZÁKLADY GEOMETRIE
• Poznat a pojmenovat základní geometrické tvary
(čtverec, obdélník, kruh, trojúhelník)
• Rozlišit základní geometrické tvary na různých
předmětech
• Porovnávat délky různých předmětů, rozlišit kratší delší

-

aktivní používání pojmů +,-,=

-

rozklad čísel 3 a 4

-

psaní číslic 1-4 i podle diktátu

-

používání výrazů nahoře, dole

-

poznat a pojmenovat základní geometrické
tvary(kruh)

-

poznat kruh na různých předmětech

-

porovnávání délky předmětů
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Ročník:3
Očekávané výstupy školy
Žák by měl:
ŘAZENÍ A TŘÍDĚNÍ PŘEDMĚTŮ
• Orientovat se v pojmech všechno-nic,hodně-málo,
malý-velký, dlouhý-krátký, stejně-více-méně, širokýúzký
•

Orientovat se v prostoru-nad, pod, před, za, vedle, na
začátku, na konci, nahoře-dole

•
•

Řadit předměty zleva doprava
Třídit předměty podle velikosti, barev, tvaru, obsahu

ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE
• Číst, psát a používat číslice v oboru do 5, numerace do
10
•

Orientovat se v číselné řadě 1 až 10

•

Sčítat a odčítat s užitím názoru v oboru do 5

•

Znát matematické pojmy +,-,= a umět je zapsat

Učivo

Mezipředmětové
vztahy

-

orientovat se v pojmech široký-úzký

-

orientovat se v prostoru na začátku, na
konci, nahoře-dole

-

třídění předmětů podle obsahu

-

pojem čísla 5, číslice 5
psaní číslice 5

-

číselná řada vzestupná 1-5
číselná řada sestupná 5-1
porovnávání čísel do 5

-

sčítání a odčítání v oboru do 5

-

opakování matematických pojmů +,-,=
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Čtení
Psaní
Věcné učení
Smyslová výchova
Pracovní výchova
Tělesná výchova
Hudební výchova

•
•

Umět rozklad čísel v oboru do 5
Psát číslice 1-5 i podle diktátu

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY
• Používat výrazy pod, nad, před, za, nahoře, dole,
vpředu, vzadu
• Modelovat jednoduché situace podle pokynů a
s využitím pomůcek

-

rozklad čísel v oboru do 5
psaní číslic 1-5 i podle diktátu

-

používání výrazů vpředu, vzadu

-

modelování situací s využitím nacvičených
výrazů pod, nad, před, za, nahoře, dole,
vpředu, vzadu s využitím pomůcek

•

Doplňovat jednoduché tabulky, schémata a
posloupnosti čísel v oboru do 10

-

doplňování jednoduchých tabulek v oboru
do 5

•

Uplatňovat matematické znalosti při manipulaci
s drobnými mincemi

-

uplatňování matematických znalostí při
manipulaci s drobnými mincemi v oboru do
5
mince 1,2,5 Kč
počítání s mincemi

ZÁKLADY GEOMETRIE
• Poznat a pojmenovat základní geometrické tvary
(čtverec, obdélník, kruh, trojúhelník)
•

Rozlišit základní geometrické tvary na různých
předmětech

•

Porovnávat délky různých předmětů, rozlišit kratší-delší

-

poznat a pojmenovat základní geometrické
tvary(trojúhelník)

-

poznat trojúhelník na různých předmětech

-

porovnávání délky různých předmětůurčování kratší-delší
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Ročník:4
Očekávané výstupy školy
Žák by měl:
ŘAZENÍ A TŘÍDĚNÍ PŘEDMĚTŮ
• Orientovat se v pojmech větší-menší,kratší-delší, širšíužší
•
•
•
•
•

Učivo

Mezipředmětové
vztahy

-

větší- menší
kratší delší
širší užší

-

pojem čísla 0
početní spoje s 0
psaní číslice 0
pojem přirozeného čísla 6, číslice 6
psaní číslice 6
porovnávání čísla 6
pojem přirozeného čísla 7, číslice 7
psaní číslice 7
porovnávání čísla 7
pojem přirozeného čísla 8, číslice 8

Rozlišovat vlevo-vpravo, uprostřed
Orientovat se na ploše
Porovnávat množství a tvořit skupiny o daném počtu
prvků
Třídit předměty podle pořadí ve skupinách
Přiřazovat předměty podle číselné řady

ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE
• Číst, psát a porovnávat čísla v oboru do 20 i na číselné
ose, numerace do 100
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Čtení
Psaní
Věcné učení
Smyslová výchova
Pracovní výchova
Tělesná výchova
Hudební výchova

•

Umět rozklad čísel do 20 bez přechodu přes desítku

•

Sčítat a odčítat s názorem do 20 s přechodem přes
desítku

•
•

Psát čísla do 100
Zvládat snadné příklady v oboru do 100 bez přechodu
přes desítku
Zapsat jednoduché příklady v oboru do 20 podle diktátu

•
•
•

Řešit jednoduché slovní úlohy na sčítání a odčítání
v oboru do 20
Umět použít kalkulátor

-

psaní číslice 8
porovnávání čísla 8
pojem přirozeného čísla 9, číslice 9
psaní číslice 9
porovnávání čísla 9
pojem přirozeného čísla 10, číslice 10
psaní číslice 10
porovnávání čísla 10

-

rozklad čísla 6
rozklad čísla 7
rozklad čísla 8
rozklad čísla 9
rozklad čísla 10
sčítání a odčítání do 6
sčítání a odčítání do 7
sčítání a odčítání do 8
sčítání a odčítání do 9
sčítání a odčítání do 10

-

diktát číslic v oboru do 10
zapsat jednoduché příklady v oboru do 10 i
dle diktátu

-

řešení jednoduchých praktických slovních
úloh v oboru do 10

145

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY
• Používat výrazy vpravo-vlevo
• Rozlišovat pojmy rok, měsíc, den
• Určit čas s přesností na celé hodiny
•
•
•

Znát základní jednotky délky a hmotnosti-metr,
kilometr
Doplňovat jednoduché tabulky posloupnosti čísel do 20
Uplatňovat matematické znalosti při manipulaci
s penězi

-

rozlišování pojmů rok, měsíc, den
určování času na celé hodiny
doplňování jednoduchých tabulek
posloupnosti do 10

-

seznámení s mincí 10 Kč
manipulace s mincemi v oboru do 10

ZÁKLADY GEOMETRIE
• Kreslit křivé a přímé čáry
• Poznat rozdíl mezi čárou a přímkou
• Používat pravítko při rýsování přímek
• Změřit délku předmětu
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Ročník:5
Očekávané výstupy školy
Žák by měl:
ŘAZENÍ A TŘÍDĚNÍ PŘEDMĚTŮ
• Orientovat se v pojmech větší-menší, kratší-delší, širšíužší
•
•
•
•
•

Učivo

Mezipředmětové
vztahy

-

Drahý -levný
dražší levnější

-

numerace do 20
pojem přirozených čísel do 20
číslice do 20
porovnávání čísel v oboru do 20

-

rozklad čísel do 20 bez přechodu přes 10

Rozlišovat vlevo-vpravo, uprostřed
Orientovat se na ploše
Porovnávat množství a tvořit skupiny o daném počtu
prvků
Třídit předměty podle pořadí ve skupinách
Přiřazovat předměty podle číselné řady

ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE
• Číst, psát a porovnávat čísla v oboru do 20 i na číselné
ose, numerace do 100

•

Umět rozklad čísel do 20 bez přechodu přes desítku

•

Sčítat a odčítat s názorem do 20 s přechodem přes
desítku
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Čtení
Psaní
Věcné učení
Smyslová výchova
Pracovní výchova
Tělesná výchova
Hudební výchova

•

Psát čísla do 100

-

psaní číslic do 20

•

Zvládat snadné příklady v oboru do 100 bez přechodu
přes desítku

-

sčítání a odčítání s názorem do 20 bez
přechodu přes desítku
sčítání odčítání do 20 bez přechodu přes
desítku i na číselné ose

•

Zapsat jednoduché příklady v oboru do 20 podle diktátu

-

zápis jednoduchých příkladů v oboru do 20
dle diktátu

•

Řešit jednoduché slovní úlohy na sčítání a odčítání
v oboru do 20

-

řešení jednoduchých slovních úloh na
sčítání a odčítání v oboru do 20 bez
přechodu přes desítku

•

Umět použít kalkulátor

-

rozlišování pojmů rok, měsíc, den

-

určování času s přesností na celé hodiny

-

doplňování jednoduché tabulky
posloupnosti v oboru do 20

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY
• Používat výrazy vpravo-vlevo
• Rozlišovat pojmy rok, měsíc, den
•

Určit čas s přesností na celé hodiny

•

Znát základní jednotky délky a hmotnosti-metr,
kilometr
Doplňovat jednoduché tabulky posloupnosti čísel do 20

•
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•

Uplatňovat matematické znalosti při manipulaci
s penězi

-

seznámení s bankovkou 20,-Kč
manipulace s penězi do 20,uplatňování matematických znalostí při
manipulaci s penězi

ZÁKLADY GEOMETRIE
• Kreslit křivé a přímé čáry
• Poznat rozdíl mezi čárou a přímkou
• Používat pravítko při rýsování přímek
• Změřit délku předmětu
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Ročník:6
Očekávané výstupy školy

Učivo

Mezipředmětové
vztahy

Žák by měl:
ŘAZENÍ A TŘÍDĚNÍ PŘEDMĚTŮ
• Orientovat se v pojmech větší- menší, kratší- delší, širší
-užší
• Rozlišovat vlevo-vpravo, uprostřed
• Orientovat se na ploše
• Porovnávat množství a tvořit skupiny o daném počtu
prvků
• Třídit předměty podle pořadí ve skupinách
• Přiřazovat předměty podle číselné řady
ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE
• Číst, psát a porovnávat čísla v oboru do 20 i na číselné
ose, numerace do 100

•
•

•
•

Umět rozklad čísel do 20 bez přechodu přes desítku
Sčítat a odčítat s názorem do 20 s přechodem přes
desítku

Psát čísla do 100
Zvládat snadné příklady v oboru do 100 bez přechodu

Čtení
Psaní
Věcné učení
Smyslová výchova
Pracovní výchova
Tělesná výchova
Hudební výchova

-

-

čtení, psaní a porovnávání čísel v oboru do
20
porovnávání čísel do 20 i na číselné ose
numerace do 100
psaní číslic do 100
sčítání a odčítání do 20 s přechodem přes
desítku
sčítání odčítání do 20 s přechodem přes
desítku i na číselné ose
psaní číslic do 100
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•
•
•

přes desítku
Zapsat jednoduché příklady v oboru do 20 podle diktátu
Řešit jednoduché slovní úlohy na sčítání a odčítání
v oboru do 20
Umět použít kalkulátor

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY
• Používat výrazy vpravo-vlevo
• Rozlišovat pojmy rok, měsíc, den
• Určit čas s přesností na celé hodiny
•

Znát základní jednotky délky a hmotnosti-metr,
kilometr

-

•
•

Doplňovat jednoduché tabulky posloupnosti čísel do 20
Uplatňovat matematické znalosti při manipulaci
s penězi

-

seznamování se základní jednotkou délky 1
metr
měření
seznamování se základní jednotkou
hmotnosti 1 kilogram
vážení

bankovky 100,-Kč, 50,-Kč, mince 50,- Kč,
20,-Kč, 10 Kč
manipulace s penězi

ZÁKLADY GEOMETRIE
• Kreslit křivé a přímé čáry
• Poznat rozdíl mezi čárou a přímkou
• Používat pravítko při rýsování přímek
• Změřit délku předmětu
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Ročník:7
Očekávané výstupy školy
Žák by měl :
ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE
• Psát, číst a používat čísla v oboru do 100, numerace do
1000 po 100
•

Orientovat se na číselné ose

•

Sčítat a odčítat písemně dvojciferná čísla do 100 bez
přechodu přes desítku s použitím názoru

Učivo

-

-

-

-

Mezipředmětové
vztahy
Čtení
psaní, čtení a používání čísel v oboru do 100 Psaní
Věcné učení
Smyslová výchova
orientace na číselné ose v oboru do 100
Pracovní výchova
Tělesná výchova
Hudební výchova
přičítání jednociferného čísla
k dvoucifernému bez přechodu přes desítku
(50+2) v oboru do 100
odčítání jednociferného čísla od
dvouciferného (56-2) bez přechodu přes
desítku v oboru do 100
násobky čísla 10
použití násobků čísla 10 s použitím tabulky
násobky čísla 2
použití násobků čísla 2 s použitím tabulky

•

Používat násobkové řady 2,5,10 s pomocí tabulky

-

•

Umět řešit praktické početní příklady a jednoduché
slovní úlohy

-

řešení jednoduchých praktických úloh
v oboru do 100

•

Pracovat s kalkulátorem

-

nácvik použití kalkulátoru
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ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY
• Znát a užívat základní jednotky délky, hmotnosti, času,
objemu

-

praktické seznamování s pojmem polovina
praktické seznamování s pojmem čtvrtina

•

Zvládat početní úkony s penězi

-

manipulace s penězi

•

Orientovat se v čase, určit čas s přesností na
půlhodiny(čtvrthodiny, třičtvrtěhodiny)

-

určování času - půlhodina
určování času - čtvrthodina
určování času – třičtvrtěhodinka

•

Doplňovat údaje v jednoduché tabulce

-

doplňování údajů v jednoduché tabulce
v oboru do 100

ZÁKLADY GEOMETRIE
• Umět zacházet se základními rýsovacími pomůckami a
potřebami
• Používat základní geometrické pojmy
• Znázornit a pojmenovat základní rovinné útvary
• Rozeznat přímku a úsečku, umět je narýsovat a označit
• Měřit a pojmenovat základní geometrická tělesa
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Ročník:8
Očekávané výstupy školy
Žák by měl:
ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE
• Psát, číst a používat čísla v oboru do 100, numerace do
1000 po 100
• Orientovat se na číselné ose
• Sčítat a odčítat písemně dvojciferná čísla do 100 bez
přechodu přes desítku s použitím názoru

Učivo

-

-

•

Používat násobky řady 2,5,10 s pomocí tabulky

•

Umět řešit praktické početní příklady a jednoduché
slovní úlohy

•

Pracovat s kalkulátorem

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY
• Znát a užívat základní jednotky délky, hmotnosti, času,
objemu

Mezipředmětové
vztahy

sčítání dvou dvouciferných čísel bez
přechodu přes desítku v oboru do sta
(53+20, 53+21) písemně i zpaměti
odčítání dvouciferných čísel bez přechodu
přes desítku v oboru do sta (96-30, 96-31)
písemně i zpaměti

-

násobky čísla 5
použití násobků čísla 5 s použitím tabulky

-

řešení jednoduchých praktických úloh
v oboru do 100

-

práce s kalkulátorem

-

měření - jednotky délky 1 cm, 1m
vážení- jednotky hmotnosti 1 kilogram, ½
kilogramu, ¼ kilogramu
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Čtení
Psaní
Věcné učení
Smyslová výchova
Pracovní výchova
Tělesná výchova
Hudební výchova

•

Zvládat početní úkony s penězi

-

vážení na gramy
odměřování – jednotky objemu: 1 l, ½ litru,
¼ litru
počítání s bankovkami

•

Orientovat se v čase, určit čas s přesností na půlhodiny,
čtvrthodiny, třičtvrtě hodiny
Doplňovat údaje v jednoduché tabulce

-

určování času (upevňování učiva)

-

•

ZÁKLADY GEOMETRIE
• Umět zacházet se základními rýsovacími pomůckami a
potřebami
• Používat základní geometrické pojmy
• Znázornit a pojmenovat základní rovinné útvary
• Rozeznat přímku a úsečku, umět je narýsovat a označit
• Měřit a pojmenovat základní geometrická tělesa
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Ročník:9
Očekávané výstupy školy
Žák by měl:
ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE
• Psát, číst a používat čísla v oboru do 100, numerace do
1000 po 100
• Orientovat se na číselné ose
• Sčítat a odčítat písemně dvojciferná čísla do 100 bez
přechodu přes desítku s použitím názoru

Učivo

-

sčítání typu 45+23
odčítání typu 46-21

•

Používat násoskové řady 2,5,10 s pomocí tabulky

•

Umět řešit praktické početní příklady a jednoduché
slovní úlohy

-

řešení jednoduchých praktických slovních
úloh v oboru do 100

•

Pracovat s kalkulátorem

-

kontrola početních úkonů s pomocí
kalkulátoru

-

vážení a měření (osob, předmětů)
jednotky:1g,1kg,1 tuna
1 mm, 1cm, 1m, 1 km
1l, 1 hl
½ l, ¼ l

-

počítání bankovek a mincí
praktické využití peněz
praktický výcvik nákupu v obchodě

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY
• Znát a užívat základní jednotky délky, hmotnosti, času,
objemu

•

Zvládat početní úkony s penězi
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Mezipředmětové
vztahy
Čtení
Psaní
Věcné učení
Smyslová výchova
Pracovní výchova
Tělesná výchova
Hudební výchova

•

Orientovat se v čase, určit čas s přesností na půlhodiny

•

Doplňovat údaje v jednoduché tabulce

ZÁKLADY GEOMETRIE
• Umět zacházet se základními rýsovacími pomůckami a
potřebami
• Používat základní geometrické pojmy
•
•

Znázornit a pojmenovat základní rovinné útvary
Rozeznat přímku a úsečku, umět je narýsovat a označit

•

Měřit a pojmenovat základní geometrická tělesa

-

orientace v čase: minuty
digitální hodinky, užívání budíku

-

práce s pravítkem a kružítkem

-

rozlišování geometrických tvarů – čtverec,
obdélník, kruh, válec, krychle, koule

-

rýsování úseček
označení úsečky
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Ročník:10
Očekávané výstupy školy
Žák by měl :
ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE
• Psát, číst a používat čísla v oboru do 100, numerace do
1000 po 100
• Orientovat se na číselné ose
• Sčítat a odčítat písemně dvojciferná čísla do 100 bez
přechodu přes desítku s použitím názoru
•
•
•

Učivo

-

numerace po stovkách do 1000

-

upevňování sčítání a odčítání v oboru do
100
sčítání a odčítání po stovkách do 1000

-

vážení na tuny
odměřování na hektolitry

-

praktické používání peněz v běžném životě

Používat násoskové řady 2,5,10 s pomocí tabulky
Umět řešit praktické početní příklady a jednoduché
slovní úlohy
Pracovat s kalkulátorem

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY
• Znát a užívat základní jednotky délky, hmotnosti, času,
objemu
•

Zvládat početní úkony s penězi

•
•

Orientovat se v čase, určit čas s přesností na půlhodiny
Doplňovat údaje v jednoduché tabulce
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Mezipředmětové
vztahy
Čtení
Psaní
Věcné učení
Smyslová výchova
Pracovní výchova
Tělesná výchova
Hudební výchova

ZÁKLADY GEOMETRIE
• Umět zacházet se základními rýsovacími pomůckami a
potřebami
• Používat základní geometrické pojmy
• Znázornit a pojmenovat základní rovinné útvary

-

rýsování kružnice, trojúhelníku, čtverce,
obdélníku

•

Rozeznat přímku a úsečku, umět je narýsovat a označit

-

rýsování přímky
rozdíl mezi přímkou a úsečkou
značení přímky

•

Měřit a pojmenovat základní geometrická tělesa

-

pojmenování základních geometrických
těles
měření základních geometrických těles

-

159

KLÍČOVÉ KOMPETENCE, VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE
Klíčové kompetence a vzdělávací strategie v předmětu MATEMATIKA
KOMPETENCE K UČENÍ
I. DÍL ŠVP
Na konci základního vzdělání žák v rámci svých možností:
Výchovně vzdělávací strategie
• Ovládá základy čtení, psaní a počítání a využívá je ke svému
• Vybíráme vhodné metody pro zvládnutí trivia
vzdělávání
• Zařazujeme didaktické hry zaměřené na rozvoj zrakové a sluchové paměti
• Ovládá základy porozumění řeči a využívá je ke svému vzdělávání
• Podporujeme počítačovou gramotnost žáků využíváním výpočetní
• Používá učebnice, učební materiály a učební pomůcky.
techniky při výuce.
• Vybere z výukových materiálů potřebnou informaci podle
• Podporujeme samostatnost žáků při práci na počítači.
pokynů, správně určí použitelnost informačního textu.
• nacvičujeme zapamatování si dvou a více úkonů po sobě jdoucí ,
• Dodržuje návykové stereotypy učení, snaží se o koncentraci na
dodržujeme stejný postup a postupně zvyšujeme náročnost
učení
• Rozvíjíme schopnost aktivně pracovat s textem a provádět početní
• Chápe pochvalu jako motivaci k dalšímu učení, má zájem o
operace při práci na počítači.
získávání nových poznatků a dovedností.
• Individualizujeme výchovně vzdělávací činnost
• Používá termíny, znaky a symboly ve spojení s konkrétními
• Respektujeme individuální schopnosti a předpoklady žáka i jeho aktuální
situacemi každodenního života
zdravotní stav.
• Ovládá elementární způsoby práce s počítačem
• Používáme odlišných textů dle velikosti písma, obrázků nebo piktogramů
• Uplatňuje získané zkušenosti v praktických situacích
• Využíváme komunikační knihy, komunikační tabulky.
• Vybaví si teoretické vědomosti při pracovních úkonech, zvládne
• Vytváříme takové situace, ve kterých má žák radost z učení i pohybových
jejich následnost a má představu o výsledku své práce.
aktivit.
• Opakujeme a upevňujeme získané vědomosti a procvičujeme konkrétní
dovednosti.
• Pozitivně hodnotíme dílčí kroky a tím podporujeme vytrvalost.
• Důsledně dbáme na jednotnou terminologii.
• Podporujeme využívání učebnic, učebních textů, pracovních sešitů,

160

•
•
•
•

pracovní listy a dalších dostupných názorných pomůcek., cvičebních
pomůcek.
Dbáme na správné užívání termínů, znaků a symbolů.
Plánujeme činnosti a vysvětlujeme jejich účel
Zábavnou formou výuky a častým střídáním činností se snažíme udržet
pozornost žáků.
Činnosti směřujeme k praktickému využití získaných znalostí a dovedností

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
I. DÍL ŠVP
Na konci základního vzdělání žák v rámci svých možností:
Výchovně vzdělávací strategie
• Překonává problémy přiměřeně ke svým možnostem
• Nepředkládáme žákovi hotovou informaci, ale úkol, které
přizpůsobujeme jeho možnostem a schopnostem
• Řeší známé a opakující se situace na základě nápodoby a vlastních
zkušeností
• Vedeme žáky k přemýšlení o problému a orientaci v něm a až následně
k jeho řešení
• Vnímá problémové situace a řeší je s pomocí naučených
stereotypů i získaných zkušeností
• Předkládáme žákovi osvědčené způsoby řešení
• Nenechá se při řešení problému odradit nezdarem
• Zabraňujeme fixaci chybných řešení
• Ví, na koho se může obrátit o pomoc při řešení problémů
• Vytváříme pozitivní klima, ve kterém mají žáci pocit, že se mohou svěřit
se svými problémy.
• Měníme úkoly a upozorňujeme na odlišná řešení
• Vytváříme situace v nichž žák využívá osvojené stereotypy
• Formou her denně opakujeme, procvičujeme a upevňujeme konkrétní
dovednosti.
• Nápodobou a modelovými situacemi vytváříme u žáků vlastní prožitky,
které mohou využít při řešení problémových situací.
• Monitorujeme problematické situace a rozebíráme je.
• Aplikujeme sociální učení (dopravní prostředky, instituce, kulturní akce,
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•
•

sportovní akce.)
Vysvětlováním v konkrétních situacích povzbuzujeme žáky k řešení
problémů různými způsoby.
Při neúspěšném řešení nabízíme jiné cesty postupů, aby se žáci nenechali
odradit nezdarem.

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ
I. DÍL ŠVP
Na konci základního vzdělání žák v rámci svých možností:
• Komunikuje s druhými lidmi přiměřeně svým schopnostem
• Rozumí sdělení a reaguje na ně podle svých možností
• Vyjadřuje své pocity, prožitky a nálady vhodným způsobem
• Chápe jednoduché, běžně užívané texty, záznamy a obrazové
materiály
• Chápe jednoduché běžné povely a pokyny, tělocvičné názvosloví
• Zvládá jednoduchou formu písemné komunikace
• Vyjadřuje své názory a postoje, vhodnou formou obhajuje svůj názor
• Využívá pro komunikaci běžné informační a komunikační prostředky,
dokáže je použít jako zdroj informací a způsob dorozumívání
• Využívá získané komunikační dovednosti k vytváření vztahů
potřebných ke společenské integraci
• Umí si přečíst a vyhledat základní údaje
• Používá mluvený projev či alternativní formu komunikace tak, aby
sdělil své potřeby či přání
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Výchovně vzdělávací strategie
• Vytváříme situace vhodné ke komunikaci
• Podporujeme snahu o spontánní vyjádření
• Vytváříme a používáme pomůcky pro alternativní komunikaci
• Spolupracujeme s rodinou při zavádění jednotné formy alternativní
komunikace
• Aplikujeme alternativní a augmentativní komunikaci v každodenních
situacích a vyzýváme k dialogu touto formou komunikace.
• Přiměřeně rozvíjíme verbální či alternativní formu komunikace při
rozhovorech, skupinových hrách i samotném projevu.
• Vyžadujeme srozumitelnou odpověď na otázky.
• Klademe důraz na naslouchání, následnou reprodukci a kontrolujeme
porozumění obsahu.
• Na modelových situacích trénujeme komunikaci s druhou osobou,
později využíváme besed.
• Hrou procvičujeme použití technických , informačních a
komunikačních prostředků.
• Dbáme na integraci do širší společnosti.
• Vytváříme pozitivní klima a poskytujeme dostatečný prostor k

•
•
•
•
•
•
•

vlastnímu vyjádření
Učíme správně argumentovat
Jasně vymezujeme přijatelnou formu komunikace
Netolerujeme hrubé a nevhodné vyjadřování žáků
Používáme jednoduchá sdělení
Zjednodušeným slovním sdělením a názorem usilujeme o pochopení
daného úkolu či problému.
Zadáváme jednoduché a srozumitelné pokyny a vyžadujeme jejich
plnění
Zařazujeme projektovou výuku podporující komunikaci ve skupině

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ
I. DÍL ŠVP
Na konci základního vzdělání žák v rámci svých možností:
• Má základní představu o vztazích mezi lidmi
• Orientuje se v prostředí, ve kterém žije
• Podílí se na jednoduchých sociálních aktivitách
• Uplatňuje základní návyky společenského chování
• Navazuje a udržuje vztahy s vrstevníky, respektuje druhé lidi
• Rozpoznává nevhodné a rizikové chování, je seznámen s jeho
možnými důsledky
• Uvědomuje si nebezpečí možného psychického i fyzického zneužívání
vlastní osoby
• Prokazuje získanou sebedůvěru při vystupování v neznámém
prostředí
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Výchovně vzdělávací strategie
• Společnými činnostmi a prací ve skupině rozvíjíme vztahy mezi
spolužáky
• Dbáme na používání pozdravu, poděkování, oslovení i alternativní
komunikací a jak je vhodně používat.
• Zařazujeme práci ve skupinách a tím rozvíjíme sociální dovednosti
potřebné k týmové spolupráci
• Vyžadujeme dodržování společně stanovených pravidel chování.
• Vytváříme situace při kterých si žáci ověřují získané sociální
dovednosti (nakupování, pošta, dopravní prostředky, cestování…)
• Srozumitelně a důrazně odmítáme nepřijatelné formy chování.
• Vedeme žáky k pochopení významu řádu, respektujeme jejich práva a
vyžadujeme důsledné plnění povinností.
• Ke každému přistupujeme individuálně a rozvíjíme jeho jedinečnosti.

5.3. Informační komunikační technologie
5.3.1 Informační komunikační technologie
Název předmětu: INFORMATIKA
Charakteristika předmětu: Informační a komunikační technologie zahrnuje základy práce s osobním počítačem a vybraným základním
programovým vybavením, zejména textovým editorem, speciálními výukovými a vzdělávacími programy. Jako nadstandardní učivo je možno
v této oblasti zařadit práci s webovým prohlížečem a s poštovním klientem. Žáci si prostřednictvím práce s výukovými počítačovými programy
osvojují obsluhu počítače na elementární uživatelské úrovni a získané dovednosti se pro ně stávají výhodou v praktickém životě tím, že jim
usnadní způsob komunikace.
Vzdělávací oblast:
Informační a komunikační technologie
Časová dotace:
Ročník
Týdenní
dotace

1

2

3

4

5
1

6
1

Místo výuky předmětu:
Třída, individuální pracovna, počítačová učebna
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7
1

8
1

9
1

10
1

Cílové zaměření školy:
• Poznávání možností výpočetní techniky
• Osvojení si základních dovedností práce s počítačem
• Získávání základních dovedností v oblasti informační gramotnosti
Začlenění průřezových témat:
Osobnostní a sociální výchova
Multikulturní výchova
Enviromentální výchova
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Ročník:5
Očekávané výstupy školy
Žák by měl:
• Zvládat základní obsluhu počítače – zapnutí,
vypnutí, práci s myší.

Učivo
-

•

Zvládat psaní známých písmen na klávesnici.

-

•

Pracovat s vybranými a přiměřenými
výukovými a zábavnými programy podle
pokynu.

-

Mezipředmětové
vztahy
seznámení s osobním počítačem a možnostmi jeho
využití
popisování součástí počítače a jejich funkcí
základní obsluha počítače – nácvik vypnutí a zapnutí
počítače
spouštění a vypínání programu pro psaní textu
nácvik správného držení myši
nácvik pohybu, tažení a kliknutí myši, dvojklik
nácvik spuštění programu pomocí myši
nácvik spuštění programu pomocí tlačítka Enter

Čtení

základní popis klávesnice – Alfanumerická, funkční
klávesy, řídící klávesy, numerická klávesnice
ovládání klávesnice – funkce tlačítka ENTER a mezerník
nácvik psaní pomocí klávesnice

Čtení
Psaní

nácvik spuštění a následného vypnutí výukových a
zábavných programů
dětské počítačové hry – pexeso, puzzle

Čtení
Matematika
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•

Dodržovat pravidla bezpečné a zdravotně
nezávadné práce s výpočetní technikou.

Ročník:6
Očekávané výstupy školy
Žák by měl :
• Zvládat základní obsluhu počítače – zapnutí,
• vypnutí, práci s myší.

-

nácvik správného sezení u počítače
dbát na dodržování správné vzdálenosti očí od monitoru
dodržování hygienických zásad při práci na PC (dělat
přestávky, nevysedávat dlouho u PC, větrání místnosti)

Učivo

-

•

Zvládat psaní známých písmen na klávesnici.

-

Výchova ke zdraví

Mezipředmětové
vztahy
seznámení s dalšími součásti počítače, jejich funkcí a Čtení
možnostmi využití (reproduktory, sluchátka,
tiskárna, skener)
Psaní
seznámení s některými objekty na ploše obrazovky
– okna (Tento počítač, Dokumenty, Koš)
seznámení s operačním systémem Windows
vytvoření nové složky
odstranění složky do koše
přejmenování složky či souboru
vkládání CD do mechaniky
připojování sluchátek či reproduktorů k počítači
využití tlačítka Backspace při psaní v textovém
editoru
využití tlačítka Caps Lock v textovém editoru
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Čtení
Psaní

•

Pracovat s vybranými a přiměřenými výukovými a
zábavnými programy podle pokynu.

-

Ročník:7
Očekávané výstupy školy
Žák by měl :
• Zvládat psaní slov, krátkých vět, popřípadě
pracovat se základními symboly alternativní
komunikace.

•

Pracovat s vybranými a přiměřenými výukovými a
zábavnými programy podle pokynu.

práce již s probranými výukovými a zábavnými
programy
seznámení s novými výukovými a zábavnými
programy

Učivo

Čtení
Matematika

Mezipředmětové
vztahy

-

využití numerické klávesnice při psaní
seznámení s důležitými znaky při psaní – tečka,čárka
opisování krátkého textu
nácvik kopírování slov a delšího textu

Čtení

-

nácvik přehrávání CD pomocí programu Windows
Media Player
nácvik přerušení přehrávání hudby z CD
nácvik vypínání přehrávání hudby z CD
nácvik přehrávání DVD pomocí počítače
nácvik přerušení přehrávání filmu z DVD
nácvik vypínání přehrávání filmu z DVD

Čtení

-

168

Psaní

Hudební výchova

Ročník:8
Očekávané výstupy školy
Žák by měl :
• Dodržovat pravidla zacházení s výpočetní
technikou.

Učivo

-

•

•

Zvládat práci s vybranými jednoduchými
výukovými a herními programy.

-

Vyhledávat informace na internetu podle
pokynů.

-

Mezipředmětové
vztahy
vysvětlení základních pracovních postupů v rámci
práce s výpočetní technikou – funkce tlačítka Reset
údržba počítače
vypínání počítače za bouřky
nacvičování odpovědného přístupu k výpočetní
technice
nácvik spuštění a ukončení aplikace kalkulačka
nácvik ovládání aplikace kalkulačka (myš, klávesnice)
opravování chyb v aplikaci kalkulačka
seznámení s programy, kterými můžeme otevřít
internet
otevírání internetu
úvod do práce s programem Microsoft Internet
Explorer
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Člověk a svět práce

Čtení
Matematika

Čtení

Ročník:9
Očekávané výstupy školy
Žák by měl :
• Zvládat psaní slov, krátkých vět, popřípadě
pracovat se základními symboly alternativní
komunikace.

Učivo

Mezipředmětové
vztahy

-

psaní krátkého textu podle diktátu
nácvik ukládání textu
nácvik změna velikosti a barvy písma
použití tiskárny – tisk textu

Čtení

Čtení

•

Zvládat práci s vybranými jednoduchými
výukovými a herními programy.

-

spuštění a ukončení programu malování
popis okna pro malování
vysvětlení nabídky nástrojů a jejich využití
nácvik kreslení čar v programu malování

•

Vyhledávat informace na internetu podle
pokynů.

-

otevírání internetových stránek
vyhledávání internetových stránek a odkazů
seznámení s nejpoužívanějšími internetovými
vyhledávači
vytvoření e-mailové adresy
práce s e-mailovou schránkou
psaní a posílání e-mailů
otevírání, čtení a odpovídání na e-mail

-

seznámení s tlačítky pro příchozí a odchozí hovor
nácvik čtení přijatých SMS
nácvik psaní SMS

•

Zvládat základní funkce mobilního telefonu –
přijetí hovoru, případně SMS.
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Psaní

Čtení
Psaní

Čtení
Psaní

Ročník:10
Očekávané výstupy školy
Žák by měl :
• Zvládat psaní slov, krátkých vět, popřípadě
pracovat se základními symboly alternativní
• komunikace.

Učivo
-

Mezipředmětové
vztahy
Čtení

-

opisování textů podle předlohy
s kladením důrazu na interpunkční znaménka
psaní textu podle diktátu s kladením důrazu na
interpunkční znaménka
psaní e- mailu

Matematika
Hudební výchova
Čtení
Matematika

-

•

Zvládat práci s vybranými jednoduchými
výukovými a herními programy.

-

počítání příkladů pomocí aplikace kalkulačka
přehrávání CD a DVD pomocí počítače
malování obrázku v programu malování
herní programy

•

Vyhledávání informace na internetu podle pokynů.

-

-

vyhledávání internetové adresy podle zadání
učitele
vyhledávání informace podle pokynu učitele na
internetu
posílání e-mailu na zadanou e-mailovou adresu

-

volání na zadané telefonní číslo
odesílání SMS na zadané telefonní číslo

-

•

Zvládat základní funkce mobilního telefonu –
přijetí hovoru, případně SMS.
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Psaní

Čtení
Psaní

Matematika
Čtení

KLÍČOVÉ KOMPETENCE, VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE
Klíčové kompetence a vzdělávací strategie v předmětu INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE
KOMPETENCE K UČENÍ
I. DÍL ŠVP
Na konci základního vzdělání žák v rámci svých možností:
• Ovládá základy čtení, psaní a počítání a využívá je ke svému
vzdělávání.
• Používá učebnice, učební materiály a učební pomůcky.
• Ovládá elementární způsoby práce s počítačem.
• Uplatňuje získané zkušenosti v praktických situacích

Výchovně vzdělávací strategie
• Rozvíjíme schopnost aktivně pracovat s textem a provádět početní
operace při práci na PC.
• Individualizujeme výchovnou činnost.
• Opakujeme a upevňujeme získané vědomosti a procvičujeme
konkrétní dovednosti.
• Podporujeme počítačovou gramotnost žáků využíváním výpočetní
techniky při výuce.
• Využíváme učebnice, učební texty, pracovní sešity a pracovní listy.
• Podporujeme samostatnost žáků při práci na PC.

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ
I. DÍL RVP
Na konci základního vzdělání žák v rámci svých možností:
• Rozumí sdělení a reaguje na ně podle svých možností.
• Zvládá jednoduchou písemnou komunikaci.
• Využívá pro komunikaci běžné informační a komunikační prostředky.
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Výchovně vzdělávací strategie
• Zadáváme jednoduché a srozumitelné pokyny a vyžadujeme jejich
plnění.
• Zjednodušeným slovním sdělením a názorem usilujeme o pochopení
daného úkolu či problému.
• Volíme metody alternativního psaní v případě problémů písemné

•

komunikace ( psaní na PC).
Podporujeme u žáků jako možnost komunikace psaní emailu nebo
SMS zprávy.

KOMPETENCE PRACOVNÍ
I. DÍL ŠVP
Na konci základního vzdělání žák v rámci svých možností:
• Zvládá základní pracovní dovednosti, operace a postupy při
jednoduchých pracovních činnostech.
• Pracuje podle naučeného pracovního postupu, podle instrukcí plní
jednoduché zadané úkoly.
• Dodržuje zásady bezpečnosti, ochrany zdraví, hygieny práce a
ochrany životního prostředí při pracovních činnostech podle
naučených stereotypů.

Výchovně vzdělávací strategie
• Pomáháme žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti a reálné
možnosti.
• K práci motivujeme a podáváme jasné a srozumitelné pokyny
odpovídající žákovým schopnostem.
• Opakujeme a upevňujeme získané vědomosti a procvičujeme
konkrétní dovednosti.
• Usilujeme o nejvyšší možnou samostatnost.
• Vybíráme pro žáka atraktivní činnosti, které ho motivují dokončit
zadaný úkol.
• Před započetím pracovní činnosti pravidelně upozorňujeme na zásady
bezpečnosti při dané práci.
• Vedeme žáky k neustálému zdokonalování se v práci na PC.
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5.4. Člověk a jeho svět
5.4.1 Člověk a jeho svět
Název předmětu: ČLOVĚK A JEHO SVĚT
Charakteristika předmětu: Člověk a jeho svět rozvíjí vnímání žáků a základní poznatky o okolním světě, o životě společnosti, o živé a neživé
přírodě. Žáci se učí správně pojmenovávat předměty, jevy a situace na základě pozorování a vlastních praktických zkušeností. Nové znalosti a
dovednosti se učí uplatňovat v běžném životě. Člověk a jeho svět je důležitou složkou počátečního vzdělávání a je základem pro výuku ve
vzdělávacích oblastech Člověk a společnost, Člověk a příroda a Člověk a zdraví.
Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět
Časová dotace:
Ročník
Týdenní
dotace

1
2

2
2

3
2

4
2

5
4

6
4

Místo výuky předmětu: kmenová třída, okolí školy, školní zahrada
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7

8

9

10

Cílové zaměření školy:
•
•
•
•
•
•
•
•

vytváření a upevňování hygienických a sebeobslužných návyků
osvojování pravidel slušného chování a jednání, vytváření pozitivních mezilidských vztahů
poznávání svého nejbližšího okolí a formování citového vztahu k místu, kde žije
rozvoji myšlení a vyjadřování, k rozšiřování slovní zásoby při pojmenovávání věcí, jevů a dějů
chápání významu věcí a jejich vlastností, vzájemných vztahů a souvislostí
pojmenovávání předmětů, činností, nových poznatků a zkušeností z každodenního života
utváření pozitivního vztahu k živé i neživé přírodě
upevňování zásad zdravého životního stylu a správnému jednání v situacích ohrožujících jeho zdraví a bezpečnost

Začlenění průřezových témat:
Osobnostní a sociální výchova
Multikulturní výchova
Enviromentální výchova
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Ročník: 1
Očekávané výstupy školy
Žák by měl:
MÍSTO, KDE ŽIJEME
• Znát název své obce a adresu bydliště.

Učivo

Mezipředmětové
vztahy

-

poznat a pojmenovat svoje bydliště

•
•

Zvládnout orientaci v okolí svého bydliště,
v budově školy a jejím okolí.

-

orientování se v budově školy

•

Poznat a pojmenovat předměty ze svého nejbližšího okolí
– domov, třída, škola.

-

poznávání a vyjmenovávání školních
pomůcek, vybavení třídy

•

Ovládat základní pravidla bezpečnosti při cestě do školy.

-

bezpečnost chodců, chůze po chodníku
(ilustrované obrázky)

-

pojmenovávání rodičů a sourozenců, znát
jejich jména příjmení

-

jména a příjmení žáků, jméno a příjmení
učitelky

LIDÉ KOLEM NÁS
• Znát rodinné příslušníky, rozlišovat jejich stáří (starý,
mladý, starší, mladší) a blízké příbuzenské vztahy.

•

Znát jména spolužáků a svých učitelů.
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Čtení
Psaní
Řečová výchova
Člověk a svět práce
Počty

-

základní návyky společenského chování ve
škole (pozdrav, prosba, poděkování)
nácvik pozdravu a poděkování

-

orientace v čase (ráno, poledne, večer)

-

orientace v denním režimu – v rozvrhu
hodin

-

pojmenovávání dnů v týdnu

-

roční období: jaro, léto podzim, zima,
charakteristické znaky
náboženské svátky – Vánoce, Velikonoce,
Mikuláš

•

Mít osvojené základy společenského chování – umět
pozdravit, poprosit, poděkovat.

LIDÉ A ČAS
• Zvládnout jednoduchou orientaci v čase (ráno, poledne,
večer).
•

Znát rozvržení svých denních činností.

•

Znát dny v týdnu.

•

Rozlišit roční období podle charakteristických znaků.

-

ROZMANITOST PŘÍRODY
• Popsat viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních
obdobích.

-
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pozorování změn v přírodě a počasí,
osvojování základních pojmů

-

chov domácích zvířat: pes, kočka, slepice,
práce, husa, králík,….

Pojmenovat základní druhy ovoce a zeleniny.

-

rozeznání ovoce od zeleniny

•

Popsat počasí podle obrázku (déšť sníh, bouřka, vítr).

-

počasí – teplo, zima

•

Znát základní zásady pobytu v přírodě.

-

seznámení se základními zásady pobytu
v přírodě

-

seznámení se zásadami osobní hygieny

•

Poznat nejběžnější druhy domácích zvířat.

•

ČLOVĚK A ZDRAVÍ
• Dodržovat zásady osobní hygieny a zvládnout základní
sebeobsluhy.
•

Pojmenovat hlavní části lidského těla.

-

vnímání a pojmenování jednotlivých částí
těla (hlava, ruce, nohy, krk)

•

Dokázat upozornit na své zdravotní potíže.

-

•

Vědět o zásadách bezpečného chování při hrách, na
výletech a koupání.

-

zdraví a nemoc (bolení hlavy, bolení
v krku)
bezpečnost při hrách, výletech, koupání
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Ročník: 2
Očekávané výstupy školy
Žák by měl:
MÍSTO, KDE ŽIJEME
• Znát název své obce a adresu bydliště.

Učivo

•

Mezipředmětové
vztahy
zná název svého bydliště a adresu svého bydliště

•

Zvládnout orientaci v okolí svého bydliště,
v budově školy a jejím okolí.

•

orientovat se v okolí svého bydliště a v okolí
školy

•

Poznat a pojmenovat předměty ze svého
nejbližšího okolí – domov, třída, škola.

•

pozná předměty denní potřeby: hygienické
pomůcky, kuchyňské náčiní

•

Ovládat základní pravidla bezpečnosti při cestě do
školy.

•

ezpečnost chodců, chůze po chodníku,
přecházení vozovky

•
•

datum a místo narození
nejbližší příbuzní, které žák má: babička, děda,
strýc, teta

LIDÉ KOLEM NÁS
• Znát rodinné příslušníky, rozlišovat jejich stáří
(starý, mladý, starší, mladší) a blízké příbuzenské
vztahy.
•

Znát jména spolužáků a svých učitelů.

•

umět pojmenovat své spolužáky a učitele ve
škole

•

Mít osvojené základy společenského chování –
umět pozdravit, poprosit, poděkovat.

•

vztahy mezi členy rodiny, chování k rodičům,
sourozencům, příbuzným – hierarchizace
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Čtení
Psaní
Matematika
Člověk a svět práce
Řečová výchova

•

Poznávat a pojmenovat různé lidské činnosti.

•

pojmenování a stručné popsání profese rodičů

•

Vědět, jak se chovat při setkání s neznámými lidmi.

•

schopnost odlišného chování k lidem známým a
cizím

•

popsání činností patřících do jednotlivých částí
dne

LIDÉ A ČAS
• Zvládnout jednoduchou orientaci v čase (ráno,
poledne, večer).
•

Znát rozvržení svých denních činností.

•

schopnost popsat průběh dne

•

Znát dny v týdnu.

•

rozlišení dnů pracovních a víkendu

•

Rozlišit roční období podle charakteristických
znaků.

•

vyjmenování činností charakteristických pro
jednotlivá roční období

•

schopnost jednoduše popsat změny v přírodě
typické pro jednotlivá roční období

•

poznávání a pojmenovávání jednotlivých druhů
domácích zvířat a jejich přirozené prostředí –
popisován na obrázcích

ROZMANITOST PŘÍRODY
• Popsat viditelné proměny v přírodě v jednotlivých
ročních obdobích.
•

Poznat nejběžnější druhy domácích zvířat.
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•

Pojmenovat základní druhy ovoce a zeleniny.

•

seznámení se základními druhy tuzemského
ovoce a zeleniny

•

Popsat počasí podle obrázku (déšť sníh, bouřka,
vítr).

•

počasí – déšť, sníh, vítr, slunce, mrak, bouřka,
přiřazování obrázků s počasím

•

Znát základní zásady pobytu v přírodě.

•

chování v přírodě – bezpečnost, ohleduplnost k
přírodě

ČLOVĚK A ZDRAVÍ
• Dodržovat zásady osobní hygieny a zvládnout
základní sebeobsluhy.

•

osvojení základních návyků osobní hygieny

•

Pojmenovat hlavní části lidského těla.

•

rozeznání párových a nepárových orgánů

•

Dokázat upozornit na své zdravotní potíže.

•

seznámení formou „rozhovoru“, jak se zachovat,
když není žákovi dobře, na koho se obrátit a
komu mohou důvěřovat

•

Vědět o zásadách bezpečného chování při hrách,
na výletech a koupání.

•

uvědomění si rizika nebezpečí při hrách, výletech
a koupání
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Ročník: 3
Očekávané výstupy školy
Žák by měl:
MÍSTO, KDE ŽIJEME
• Znát název své obce a adresu bydliště.

Učivo

Mezipředmětové
vztahy

-

zná název bydliště a adresu svého bydliště
pojmenovávání důležitých institucí v obci (Obecní úřad,
pošta)

•

Zvládnout orientaci v okolí svého bydliště,
v budově školy a jejím okolí.

-

orientuje se v budově školy, v okolí svého bydliště a
v obci

•

Poznat a pojmenovat předměty ze svého
nejbližšího okolí – domov, třída, škola.

-

orientuje se v domácnosti, zařízení bytu – pojmenování
částí nábytku a vybavení bytu

•

Ovládat základní pravidla bezpečnosti při
cestě do školy.

-

bezpečnost chodců
chůze po chodníku, přecházení vozovky.
řešení jednoduchých situací – chodec a dopravní
prostředky, hry dětí, správné přecházení vozovky

-

stáří členů rodiny: starý, mladý, starší, mladší

-

jména a příjmení žáků a vyučujících v budově školy

LIDÉ KOLEM NÁS
• Znát rodinné příslušníky, rozlišovat jejich stáří
(starý, mladý, starší, mladší) a blízké
příbuzenské vztahy.
•

Znát jména spolužáků a svých učitelů.
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Čtení
Psaní
Matematika
Řečová výchova
Člověk a svět práce

•

Mít osvojené základy společenského chování –
umět pozdravit, poprosit, poděkovat.

-

vhodnost různých pozdravů podle situace, umět
poprosit, poděkovat

•

Poznávat a pojmenovat různé lidské činnosti.

-

pojmenování nejběžnějších povolání a zaměstnání
členů rodiny

•

Vědět, jak se chovat při setkání s neznámými
lidmi.

-

základní pravidla společenského chování ve společnosti
cizích osob

-

den a jeho rozvržení, režim dne, volný čas, činnosti
v průběhu dne

LIDÉ A ČAS
• Zvládnout jednoduchou orientaci v čase (ráno,
poledne, večer).
•

Znát rozvržení svých denních činností.

-

schopnost popsat průběh dne a orientovat se v něm

•

Znát dny v týdnu.

-

praktické používání názvů dnů v týdnu

•

Rozlišit roční období podle charakteristických
znaků.

-

vyjmenování činností charakteristických pro jednotlivá
roční období
roční období: jaro, léto, podzim, zima

-

roční období v místní krajině
roční období na poli, na zahradě, v lese

-

poznávání a pojmenovávání domácích zvířat a mláďat,
péče o ně

ROZMANITOST PŘÍRODY
• Popsat viditelné proměny v přírodě
v jednotlivých ročních obdobích.

•

Poznat nejběžnější druhy domácích zvířat.
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•

Pojmenovat základní druhy ovoce a zeleniny.

-

běžně se vyskytující druhy tropického ovoce a zeleniny

•

Popsat počasí podle obrázku (déšť sníh,
bouřka, vítr).

-

slovní přiřazování obrázků k danému počasí přiřazování
obrázků s oblečením k obrázkům vyjadřujícím různé
počasí

•

Znát základní zásady pobytu v přírodě.

-

ochrana přírody, chování v přírodě

ČLOVĚK A ZDRAVÍ
• Dodržovat zásady osobní hygieny a zvládnout
základní sebeobsluhu.

-

praktické používání a zvládnutí osobní hygieny (mytí
rukou, WC, čištění zubů)

•

Pojmenovat hlavní části lidského těla.

-

popsání hlavních částí lidského těla a funkci

•

Dokázat upozornit na své zdravotní potíže.

-

uvědomění si zdravotních potíží, chování v době
nemoci

•

Vědět o zásadách bezpečného chování při
hrách, na výletech a koupání.

-

uvědomění si rizika nebezpečí při hrách, výletech a
koupání
zvládání ošetření drobných poranění - odřenina

-
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Ročník: 4
Očekávané výstupy školy
Žák by měl:
MÍSTO, KDE ŽIJEME
• Popsat cestu do školy podle otázek.

Učivo

-

Mezipředmětové
vztahy
orientace v místě, kde je škola (názvy ulic,
náměstí, adresa školy)
podněcování pozornosti žáků vhodnými
podněty a otázkami

•

Znát nejbližší důležitá místa v okolí školy a bydliště.

-

veřejná zařízení a úřady: pošta, nádraží,
zdravotní středisko, lékárna, policejní a
požární stanice

•

Sdělit poznatky a zážitky z výletů a vlastních cest.

-

vyprávění zážitků z výletu a z vlastních cest

•

Dodržovat zásady bezpečnosti při hrách.

-

seznámení s poskytnutím pomoci při
možném poranění
bezpečnost při zimních sportech
rozlišovat světelná znamení pro chodce,
umět správně reagovat

-

LIDÉ KOLEM NÁS
• Dodržovat pravidla pro soužití v rodině, ve škole, mezi
kamarády.
•

Projevovat toleranci k odlišnostem spolužáků.

-

úcta k rodičům, prarodičům, sourozencům

-

respektování odlišností u spolužáků (barva
pleti, jiný jazyk)
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Čtení
Psaní
Matematika
Řečová výchova
Člověk a svět práce

•

Pojmenovat nejběžnější pracovní činnosti.

•

Rozpoznat ve svém okolí nevhodné jednání a chování
vrstevníků a dospělých.

•

Vědět, kde hledat pomoc v případě ohrožení vlastní
osoby.

•

Reagovat na pokyny dospělých při mimořádných
událostech.
LIDÉ A ČAS
• Poznat, kolik je hodin (celé hodiny).

-

rozeznání a pojmenování základních profesí

-

rozeznání nevhodného a neslušného
chování
základní pravidla společenského chování

-

chování v případě ohrožení – teoretická
znalost (při vyhlášení poplachu)

-

pochopení základních pokynů dospělých

-

seznámení se s hodinami – částmi, funkcí

•

Rozlišovat děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti
(včera, dnes, zítra).

-

pochopení časové posloupnosti slov včera, dnes, zítra

•

Znát roční období a měsíce.

-

vyjmenování ročních období a
charakteristické znaky

-

uvědomění si rozdílů života v současnosti a
minulosti – pomocí obrázků

•

Porovnat rozdíly mezi současným způsobem života a
života v minulosti podle obrázků.
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•

Seznámit se s významnými událostmi a pověstmi, které se
vztahují k regionu nebo kraji.

ROZMANITOST PŘÍRODY
• Poznat rozdíly mezi stromy a keři.

-

chápání obsahu regionálních pověstí

-

rozeznání stromů od keřů

•

Poznat nejběžnější volně žijící zvířata.

-

seznámení s volně žijícími zvířaty –
rozeznání na obrázcích (zajíc, ježek, srnka,
myš,…)

•

Rozlišit listnaté a jehličnaté stromy.

-

pochopení rozdílu mezi stromy listnatými a
jehličnatými

•

Vědět o škodlivých vlivech na přírodní prostředí.

-

pochopení škodlivosti některých vlivů na
životní prostředí

•

Znát základní pravidla ochrany přírody a životního
prostředí.

-

pochopení termínu ochrana přírody a
životního prostředí
seznámení s tříděním odpadu (plast,
papír, sklo)

ČLOVĚK A ZDRAVÍ
• Uplatňovat hygienické návyky, sebe obslužné dovednosti
a zásady zdravé výživy.
•

Dokázat sdělit a popsat své zdravotní obtíže.

-

hlubší upevňování osvojených hygienických
návyků

-

seznámení se základními prvky otužování
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•

Vědět, na koho se obrátit o pomoc.

-

seznámení s běžnými nemocemi (kašel,
rýma, bolest břicha)

•

Zvládnout ošetření drobného poranění.

-

chápání nutnosti sdělit zdravotní obtíže
kompetentní osobě - rodina

-

seznámení se základním vybavením
lékárničky

-

seznámení s termínem „Pravidla silničního
provozu“

-

pochopení základních pokynů dospělých

•

•

Uplatňovat základní pravidla silničního provozu pro
chodce.

Reagovat přiměřeně na pokyny dospělých při
mimořádných událostech.
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Ročník: 5
Očekávané výstupy školy
Žák by měl:
MÍSTO, KDE ŽIJEME
• Popsat cestu do školy podle otázek.

Učivo

-

Mezipředmětové
vztahy
orientace cestou do školy (ulice, zajímavá
místa)

•

Znát nejbližší důležitá místa v okolí školy a bydliště.

-

veřejná zařízení a úřady: obecní a městské
úřady, pošta, nádraží, zdravotní středisko,
lékárna, policejní a požární stanice

•

Sdělit poznatky a zážitky z výletů a vlastních cest.

-

vyprávění nynějších zážitků z výletů a z cest

•

Dodržovat zásady bezpečnosti při hrách.

-

seznámení s chováním žáků během her na
nákupy a nakupování v prodejně

-

respektování soužití ve škole, mezi
kamarády

LIDÉ KOLEM NÁS
• Dodržovat pravidla pro soužití v rodině, ve škole, mezi
kamarády.
•

Projevovat toleranci k odlišnostem spolužáků.

-

respektování odlišností u spolužáků

•

Pojmenovat nejběžnější pracovní činnosti.

-

pojmenovávání nejběžnějších pracovních
činností a profesí
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Čtení
Psaní
Matematika
Řečová výchova
Člověk a jeho svět

•

Rozpoznat ve svém okolí nevhodné jednání a chování
vrstevníků a dospělých.

-

rozpoznání bezprostředního ohrožení
vlastní osoby
osobní bezpečí

•

Vědět, kde hledat pomoc v případě ohrožení vlastní
osoby

-

chování v případě ohrožení (chování při
požáru)

•

Reagovat na pokyny dospělých při mimořádných
událostech

-

pochopení a reagování na pokyny od
dospělých při mimořádných událostech?

-

určování času na hodinách (celé hodiny)

LIDÉ A ČAS
• Poznat, kolik je hodin (celé hodiny).
•

Znát roční období a měsíce.

-

osvojování si názvů měsíců +
charakteristické znaky

•

Porovnat rozdíly mezi současným způsobem života a
života v minulosti podle obrázků.

-

seznámení se způsobem života v minulosti
pomocí obrázků

-

pojmenování stromů a keřů (ovocné,
okrasné)

-

seznámení s volně žijícími zvířaty –
rozeznání na obrázcích (plazi a hmyz)

ROZMANITOST PŘÍRODY
• Poznat rozdíly mezi stromy a keři.

•

Poznat nejběžnější volně žijící zvířata.
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•

Rozlišit listnaté a jehličnaté stromy.

•

Znát základní pravidla ochrany přírody a životního
prostředí
ČLOVĚK A ZDRAVÍ
• Uplatňovat hygienické návyky, sebeobslužné dovednosti
a zásady zdravé výživy

-

pojmenování listnatých a jehličnatých
stromy
ochrana přírody, péče o zvířata a ptáky

-

prohlubování osvojených hygienických
návyků
péče o zuby, nehty, vlasy, úprava zevnějšku

-

sdělení potíží
prevence onemocnění
chování v době nemoci

-

chápání nutnosti sdělit zdravotní obtíže
kompetentní osobě (lékař, zdravotní
zařízení)

-

•

Dokázat sdělit a popsat své zdravotní obtíže.

•

Vědět, na koho se obrátit o pomoc.

•

Zvládnout ošetření drobného poranění.

-

používání základního vybavení lékárničky
(náplast, obvaz)

•

Uplatňovat základní pravidla silničního provozu pro
chodce.

-

bezpečné chování v silničním provozu

•

Reagovat přiměřeně na pokyny dospělých při
mimořádných událostech.

-

pochopení a respektování základních
pokynů dospělých
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Ročník:6
Očekávané výstupy školy
Žák by měl:
MÍSTO, KDE ŽIJEME
• Popsat cestu do školy podle otázek.

•

Znát nejbližší důležitá místa v okolí školy a bydliště.

•

Sdělit poznatky a zážitky z výletů a vlastních cest.

•

Dodržovat zásady bezpečnosti při hrách.

Učivo

-

-

•

Projevovat toleranci k odlišnostem spolužáků.

orientace v místě školy: památky, doprava,
nákupy, služby

Čtení
Psaní
Matematika
kulturní a historické zajímavosti v nejbližším Řečová výchova
okolí a v okolí školy
Člověk a svět práce

-

vyprávění dřívější h, nedávných a dnešních
zážitků z výletů, - odpovídání na otázky

-

poznávání a pojmenování dopravních
značek
seznámení se s bezpečností při hrách
v přírodě a při koupání

-

LIDÉ KOLEM NÁS
• Dodržovat pravidla pro soužití v rodině, ve škole, mezi
kamarády.

Mezipředmětové
vztahy

-

vztah mezi chlapce a dívkou (přátelství,
láska, nenávist)

-

pravidla slušného chování (důraz na plnění
pravidel soužití ve škole)

192

•

Pojmenovat nejběžnější pracovní činnosti.

-

přiřazování profesí k danému pracovnímu
prostředí

•

Rozpoznat ve svém okolí nevhodné jednání a chování
vrstevníků a dospělých.

-

prevence, ohrožení sociálně patologickými
jevy a jejich prevence (týrání, kouření,
krádež, šikana)

•

Vědět, kde hledat pomoc v případě ohrožení vlastní
osoby.

-

seznámení s důležitými telefonními čísly
150, 158, 155

•

Reagovat na pokyny dospělých při mimořádných
událostech.

-

seznámení a respektování pokynů od
dospělých při mimořádných událostech

-

určování času na hodinách (čtvrthodiny)

-

orientace v čase: včera, dnes, zítra, ráno,
letos, vloni - určování části dne podle
činností na obrázku

-

vyjmenování měsíců (charakteristické
znaky)

LIDÉ A ČAS
• Poznat, kolik je hodin (celé hodiny).

•

Rozlišovat děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti
(včera, dnes, zítra).

•

Znát roční období a měsíce.
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•

•

Porovnat rozdíly mezi současným způsobem života a
života v minulosti podle obrázků.

-

porovnání ilustračních obrázků
znázorňujících život dnešních lidí a lidí
v dávných dobách (rozhovor o životě našich
předků)

-

četba či vyprávění událostí a pověstí, které
se vážou k našemu regionu (použití
ilustrovaných materiálů)

-

rozlišení a pojmenování stromů a keřů
(části listů, části stromu)

Seznámit se s významnými událostmi a pověstmi, které se
vztahují k regionu nebo kraji.

ROZMANITOST PŘÍRODY
• Poznat rozdíly mezi stromy a keři.

•

Poznat nejběžnější volně žijící zvířata.

-

péče o zvířata a jejich mláďata
plazy, ryby
živočichové a jejich prostředí (popsat části
těla)

•

Vědět o škodlivých vlivech na přírodní prostředí.

-

určování a poznání nevhodného jednání lidí
vůči životnímu prostředí na obrázcích

•

Znát základní pravidla ochrany přírody a životního
prostředí.

-

ochrana přírody
zlepšování životního prostředí v okolí školy
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ČLOVĚK A ZDRAVÍ
• Uplatňovat hygienické návyky, sebeobslužné dovednosti
a zásady zdravé výživy.

-

seznámení se zásadami zdravé výživy a
pitným režimem

•

Dokázat sdělit a popsat své zdravotní obtíže.

-

naše smysly a jejich ochrana (prevence)

•

Vědět, na koho se obrátit o pomoc.

-

chování u lékaře

•

Zvládnout ošetření drobného poranění.

-

seznámení s poskytnutím první pomoci

•

Uplatňovat základní pravidla silničního provozu pro
chodce.

-

seznámení s dopravními značkami pro
chodce a cyklisty
význam světelné signalizace

-

požádat o radu, o pomoc
nácvik mimořádných situací

•

Reagovat přiměřeně na pokyny dospělých při
mimořádných událostech.
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KLÍČOVÉ KOMPETENCE, VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE
Klíčové kompetence a vzdělávací strategie v předmětu ČLOVĚK A JEHO SVĚT

KOMPETENCE K UČENÍ
I. DÍL ŠVP
Na konci základního vzdělání žák v rámci svých možností:
• Ovládá základy čtení, psaní a počítání a využívá je ke svému
vzdělávání.
• Ovládá základy porozumění řeči a využívá je ke svému vzdělávání
• Používá učebnice, učební materiály a učební pomůcky.
• Vybere z výukových materiálů potřebnou informaci podle pokynů,
správně určí použitelnost informačního textu.
• Dodržuje návykové stereotypy učení, snaží se o koncentraci na učení
• Chápe pochvalu jako motivaci k dalšímu učení, má zájem o získávání
nových poznatků a dovedností.
• Používá termíny, znaky a symboly ve spojení s konkrétními situacemi
každodenního života.
• Uplatňuje získané zkušenosti v praktických situacích
• Vybaví si teoretické vědomosti při pracovních úkonech, zvládne jejich
následnost a má představu o výsledku své práce.
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Výchovně vzdělávací strategie
• Používáme alternativní metody výuky psaní v případě problémů
písemné komunikace (psaní na počítači, hůlkové písmo).
• Zadáváme úkoly a osamostatňujeme žáky při vyhledávání informací
formou modelových situací a později přímo v terénu.
• Podporujeme počítačovou gramotnost žáků využíváním výpočetní
techniky při výuce.
• Nacvičujeme zapamatování si dvou a více úkonů po sobě jdoucí ,
dodržujeme stejný postup a postupně zvyšujeme náročnost.
• Využíváme výletů a exkurzí k rozvíjení slovní zásoby.
• Vytváříme modelové situace v konverzačních cvičeních.
• Vybíráme vhodné metody pro zvládnutí mluvené podoby jazyka.
• Individualizujeme výchovně vzdělávací činnost
• Respektujeme individuální schopnosti a předpoklady žáka i jeho
aktuální zdravotní stav.
• Používáme odlišných textů dle velikosti písma, obrázků nebo
piktogramů.
• Vytváříme takové situace, ve kterých má žák radost z učení i
pohybových aktivit.
• Opakujeme a upevňujeme získané vědomosti a procvičujeme

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

konkrétní dovednosti.
Pozitivně hodnotíme dílčí kroky a tím podporujeme vytrvalost.
Důsledně dbáme na jednotnou terminologii.
Vytváříme příležitosti k využívání informačních zdrojů.
Podporujeme využívání učebnic, učebních textů, pracovních sešitů,
pracovní listy a dalších dostupných názorných pomůcek., cvičebních
pomůcek.
Dbáme na správné užívání termínů, znaků a symbolů.
Plánujeme činnosti a vysvětlujeme jejich účel.
Motivujeme žáky k zájmu o učení - nabízíme témata, která jsou jim
známá nebo je zajímají.
Zábavnou formou výuky a častým střídáním činností se snažíme
udržet pozornost žáků.
Činnosti směřujeme k praktickému využití získaných znalostí a
dovedností.
Vedeme žáky k vyhledávání potřebných informací.
Zařazujeme projekty, práci na školním pozemku, v dílně, cvičné
kuchyni a tím umožňujeme využití teoretických poznatků v praxi.

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
I. DÍL ŠVP
Na konci základního vzdělání žák v rámci svých možností:
• Překonává problémy přiměřeně ke svým možnostem
• Řeší známé a opakující se situace na základě nápodoby a vlastních
zkušeností

Výchovně vzdělávací strategie
• Nepředkládáme žákovi hotovou informaci, ale úkol, které
přizpůsobujeme jeho možnostem a schopnostem
• Vedeme žáky k přemýšlení o problému a orientaci v něm a až
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•
•
•

Vnímá problémové situace a řeší je s pomocí naučených stereotypů i
získaných zkušeností
Nenechá se při řešení problému odradit nezdarem
Ví, na koho se může obrátit o pomoc při řešení problémů

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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následně k jeho řešení
Předkládáme žákovi osvědčené způsoby řešení
Zabraňujeme fixaci chybných řešení
Vytváříme pozitivní klima, ve kterém mají žáci pocit, že se mohou
svěřit se svými problémy.
Umožňujeme žákům při jejich školních i osobních problémech
konzultaci s pracovníky školy.
Měníme úkoly a upozorňujeme na odlišná řešení
Vytváříme situace, v nichž žák využívá osvojené stereotypy
Nabízíme úkoly a cvičení, která vycházejí z reálného života
Nacvičujeme stereotypy správného chování v běžných životních
situacích
Při mimoškolních aktivitách sledujeme, jak žák prakticky řeší
problémové situace
Formou her denně opakujeme, procvičujeme a upevňujeme
konkrétní dovednosti.
Nápodobou a modelovými situacemi vytváříme u žáků vlastní
prožitky, které mohou využít při řešení problémových situací.
Monitorujeme problematické situace a rozebíráme je.
Vytváříme problémové úlohy a situace, které přizpůsobujeme
možnostem a schopnostem daného žáka pro samostatnou práci.
Nacvičujeme strategie řešení běžných problémů, co se stane když… a
seznamujeme s důsledky chybného rozhodnutí.
Umožňujeme zažít nečekanou situaci a hledáme společně řešení.

•
•
•
•

Postupně směrujeme žáka k samostatnějšímu rozhodování.
Aplikujeme sociální učení (dopravní prostředky, instituce, kulturní
akce, sportovní akce.)
Využíváme her a dramatizace.
Vysvětlováním v konkrétních situacích povzbuzujeme žáky k řešení
problémů různými způsoby.
Při neúspěšném řešení nabízíme jiné cesty postupů, aby se žáci
nenechali odradit nezdarem.

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ
I. DÍL ŠVP
Na konci základního vzdělání žák v rámci svých možností:
• Komunikuje s druhými lidmi přiměřeně svým schopnostem
• Rozumí sdělení a reaguje na ně podle svých možností
• Vyjadřuje své pocity, prožitky a nálady vhodným způsobem
• Chápe jednoduché, běžně užívané texty, záznamy a obrazové
materiály
• Chápe jednoduché běžné povely a pokyny, tělocvičné názvosloví
• Zvládá jednoduchou formu písemné komunikace
• Vyjadřuje své názory a postoje, vhodnou formou obhajuje svůj názor
• Využívá pro komunikaci běžné informační a komunikační prostředky,
dokáže je použít jako zdroj informací a způsob dorozumívání
• Využívá získané komunikační dovednosti k vytváření vztahů
potřebných ke společenské integraci
• Umí si přečíst a vyhledat základní údaje
• Používá mluvený projev či alternativní formu komunikace tak, aby
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Výchovně vzdělávací strategie
• Vytváříme situace vhodné ke komunikaci
• Podporujeme snahu o spontánní vyjádření
• Vytváříme a používáme pomůcky pro alternativní komunikaci
• Spolupracujeme s rodinou při zavádění jednotné formy alternativní
komunikace
• Aplikujeme alternativní a augmentativní komunikaci v každodenních
situacích a vyzíváme k dialogu touto formou komunikace.
• Přiměřeně rozvíjíme verbální či alternativní formu komunikace při
rozhovorech, skupinových hrách i samotném projevu.
• Vyžadujeme srozumitelnou odpověď na otázky.
• Klademe důraz na naslouchání, následnou reprodukci a kontrolujeme
porozumění obsahu.
• Na modelových situacích trénujeme komunikaci s druhou osobou,
později využíváme besed.

•
•
•

sdělil své potřeby či přání

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Dramatizací nacvičujeme a trénujeme komunikaci v různých situacích.
Připravujeme slovní zásobu využitelnou k písemným sdělením.
Zadáváme úkoly zaměřené na komunikaci v širším sociálním
prostředí.
Hrou procvičujeme použití technických, informačních a
komunikačních prostředků.
Dbáme na integraci do širší společnosti.
Vytváříme správné komunikační vzorce podle místa, osob,…
Seznamujeme žáky s tištěnými materiály- dotazníky, apod.
Podporujeme všechny možné způsoby komunikace (písmo, znaky,
předměty, fotografie, symboly)
Vytváříme pozitivní klima a poskytujeme dostatečný prostor k
vlastnímu vyjádření
Učíme správně argumentovat.
Jasně vymezujeme přijatelnou formu komunikace
Netolerujeme hrubé a nevhodné vyjadřování žáků
Zjednodušeným slovním sdělením a názorem usilujeme o pochopení
daného úkolu či problému.
Zadáváme jednoduché a srozumitelné pokyny a vyžadujeme plnění
Připravujeme žáky na zvládání komunikace s jinými lidmi či v
mimořádných situacích
Vytváříme pravidla komunikace mezi žáky navzájem a mezi žákem a
dospělou osobou.
Vedeme žáky k pozitivní prezentaci své osoby a školy na veřejnosti.
Zařazujeme projektovou výuku podporující komunikaci ve skupině
Dramatizací a vlastním prožitkem nacvičujeme a trénujeme
komunikaci v různých situacích.

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ
I. DÍL ŠVP
Na konci základního vzdělání žák v rámci svých možností:
• Má základní představu o vztazích mezi lidmi
• Orientuje se v prostředí, ve kterém žije
• Podílí se na jednoduchých sociálních aktivitách
• Uplatňuje základní návyky společenského chování
• Navazuje a udržuje vztahy s vrstevníky, respektuje druhé lidi
• Rozpoznává nevhodné a rizikové chování, je seznámen s jeho
možnými důsledky
• Uvědomuje si nebezpečí možného psychického i fyzického zneužívání
vlastní osoby
• Prokazuje získanou sebedůvěru při vystupování v neznámém
prostředí
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Výchovně vzdělávací strategie
• Vedeme žáky k rozlišování různých sociálních prostředí (rodina, škola,
úřady…) a podporujeme vhodnou komunikaci
• Pomocí fotografií s využitím prostředků AAK a verbální komunikací
učíme děti poznat známé osoby, navázat s nimi kontakt a
dorozumívat se s nimi verbálními i neverbálními formami
komunikace.
• Společnými činnostmi a prací ve skupině rozvíjíme vztahy mezi
spolužáky.
• Dramatizací a veřejným vystupováním upevňujeme základní
společenské návyky.
• Užíváme dramatizace, ukázky videa a na nich hodnotíme chování a
hledáme nápravu.
• Rozebíráme konkrétní situace, doporučujeme jak je řešit,
poskytujeme telefonní čísla a nacvičujeme vzorce komunikace
s policií, záchrankou atd.
• Vyhledáváme a čteme názvy ulic, nápisy obchodů a úřadů.
• Konverzačním cvičením a hrou přibližujeme životní role.
• Dbáme na používání pozdravu, poděkování, oslovení i alternativní
komunikací a jak je vhodně používat.
• Zařazujeme práci ve skupinách a tím rozvíjíme sociální dovednosti
potřebné k týmové spolupráci.
• Vysvětlováním a besedami s odborníky upozorňujeme na možnosti
nebezpečí a důsledky rizikového chování.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rozhovorem, dramatizací, sledováním naučných pořadů zaměřených
k rozpoznání nevhodného a rizikového chování seznamujeme žáky
s možným psychickým a fyzickým zneužíváním vlastní osoby.
Podporujeme spolupráci s rodinou - rodinní příslušníci, orientace
v místě bydliště.
Vyžadujeme dodržování společně stanovených pravidel chování.
Podporujeme návštěvy kulturních zařízení, pořádáme kulturní a
sportovní akce, vedeme žáky k aktivní účasti.
Vytváříme situace, při kterých si žáci ověřují získané sociální
dovednosti (nakupování, pošta, dopravní prostředky, cestování…)
Srozumitelně a důrazně odmítáme nepřijatelné formy chování.
Vedeme žáky k pochopení významu řádu, respektujeme jejich práva a
vyžadujeme důsledné plnění povinností.
Ke každému přistupujeme individuálně a rozvíjíme jeho jedinečnosti.
Vedeme žáky k poznání sebe sama

KOMPETENCE OBČANSKÉ
I. DÍL ŠVP
Na konci základního vzdělání žák v rámci svých možností:
• Využívá osvojené návyky a dovednosti k zapojení se do společnosti
• Má povědomí o základních právech a povinnostech občanů
• Dodržuje základní společenské normy a pravidla soužití
• Chrání své zdraví, dodržuje naučené stereotypy chování zdravého
životního stylu a ochrany životního prostředí
• Dokáže se chovat v krizových situacích i v situacích ohrožujících život
a zdraví člověka podle pokynů kompetentních osob
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Výchovně vzdělávací strategie
• Nabízíme a navštěvujeme kulturní a sportovní akce a poskytujeme
zpětnou vazbu v chování žáka.
• Zařazujeme aktivity (vycházky, exkurze) zaměřené k osvojení si
vhodných způsobů chování a jednání na veřejnosti.
• Podporujeme udržování kulturních a lidových tradic. (vyprávění,
malování, vaření, zpěv, psaní)
• Dbáme na uplatňování získaných zkušeností, dovedností, postojů a
návyků v běžném životě.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pozitivně hodnotíme kladné projevy chování.
Vyžadujeme dodržování domluvených pravidel.
Vytváříme situace, ve kterých žák vnímá svá práva a povinnosti.
Rozvíjíme chápání nutnosti pravidel ve společnosti.
Netolerujeme nekamarádské chování a odmítnutí pomoci.
Fixujeme vhodné návyky v péči o vlastní zdraví.
Upozorňujeme na možná nebezpečí ohrožující žáka v běžném životě
Důsledně dbáme na dodržování zavedeného systému péče o životní
prostředí.
Na modelových situacích procvičujeme stereotypy chování při
krizových situacích.
Podporujeme různé formální i neformální způsoby spolupráce s obcí
a integrovaným záchranným systémem.

KOMPETENCE PRACOVNÍ
I. DÍL ŠVP
Na konci základního vzdělání žák v rámci svých možností:
• Má osvojené hygienické návyky, zvládá sebeobsluhu podle svých
možností
• Zvládá základní pracovní dovednosti, operace a postupy při
jednoduchých pracovních činnostech
• Pracuje podle naučeného pracovního postupu, podle instrukcí plní
zadané jednoduché úkoly
• Soustředí se na pracovní výkon a je schopen vytrvat při jeho plnění
• Respektuje pravidla práce v týmu a svými pracovními činnostmi
ovlivňuje kvalitu společné práce
• Přijímá posouzení výsledků své práce

Výchovně vzdělávací strategie
• Pravidelně a systematicky trénujeme zvládání hygienických návyků.
• Formou didaktických her, modelových situací motivujeme, dohlížíme
a procvičujeme hygienická pravidla. hygienické potřeby žáků
automatizujeme.
• Poskytujeme dostatečný časový prostor pro jejich získání
• Usilujeme o nejvyšší možnou samostatnost.
• K práci a cvičení motivujeme a podáváme jasné a srozumitelné
pokyny odpovídající žákovým schopnostem.
• Vytváříme vhodné situace pro upevnění jednoduchých pracovních
cvičebních postupů.
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•

•

Dodržuje zásady bezpečnosti, ochrany zdraví, hygieny práce a
ochrany životního prostředí při pracovních činnostech podle
naučených stereotypů

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
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Vybíráme pro žáka atraktivní činnosti, které ho motivují dokončit
zadaný úkol.
Vhodným výběrem činností a kladným přístupem udržujeme
pozornost žáků a chuť pracovat.
Do výuky zařazujeme společné projekty, slovně i příkladem vedeme k
pomoci ostatním a k práci na společném díle.
Vhodnou formou hodnotíme výsledky práce.
Nacvičujeme a trénujeme modelové situace vedoucí k zajištění
bezpečnosti žáků.
Vedeme žáky k neustálému zdokonalování se v práci na počítači.
Pomáháme žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti a reálné
možnosti.
Vedeme žáky k dodržování zásad bezpečnosti práce, volíme
k činnostem vhodné ochranné prostředky a pracovní pomůcky,
poukazujeme na jejich důležitost.
Vlastním příkladem vedeme k péči o životní prostředí.
Zdůrazňujeme potřebu ochrany vlastního zdraví a životního prostředí
a upozorňujeme na nebezpečí plynoucí z nedodržování zásad ochrany
zdraví a životního prostředí.
Seznamujeme žáky s jednoduchými pracovními úkony a základními
nástroji v dílně, kuchyni, na pozemku, ve třídě.
V rámci předprofesní přípravy poukazujeme na reálné možnosti
pracovního uplatnění

5.5. Člověk a společnost
5.5.1 Člověk a společnost
Název předmětu: ČLOVĚK A SPOLEČNOST
Charakteristika předmětu: Člověk a společnost má za úkol připravit žáky na občanský život. Svým obsahem navazuje na vzdělávací oblast
Člověk a jeho svět. Formuje jejich vnitřní postoje k důležitým oblastem lidského života, utváří osobnost žáků zejména po stránce mravní,
pomáhá jim orientovat se v mezilidských vztazích. Úkolem tohoto předmětu je též výchova k toleranci, respektování lidských práv, k ochraně
životního prostředí a kulturních hodnot. Prostřednictvím tohoto předmětu jsou žákům poskytnuty základní poznatky o vývoji lidstva a vlastního
národa.
Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk a společnost zahrnuje tématické okruhy: Historie našeho národa, Člověk ve společnosti, Poznatky
o společnosti a Péče o občana.
Vzdělávací oblast: Člověk a společnost
Časová dotace:
Ročník
Týdenní
dotace

1

2

3

4

5

6

Místo výuky předmětu: kmenová učebna, okolí školy
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7
2

8
2

9
2

10
2

Cílové zaměření školy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

získávání základních poznatků o minulosti a současnosti naší země
poznávání postupné změny způsobu života lidí
poznávání historických a kulturních památek v nejbližším okolí
zvládání přiměřeně náročných situací běžného života
osvojení základů společenského chování, soužití s ostatními lidmi a pozitivních mezilidských vztahů
vyjadřování svých myšlenek, postojů a potřeb, nacházení své role ve společnosti
úctě k vlastnímu národu i k jiným národům a etnikům
rozvíjení respektu ke kulturním, náboženským a jiným odlišnostem lidí, skupin a různých společenství
pochopení práv a povinností občanů, rozpoznání protiprávního jednání a vědomí jeho důsledků

Začlenění průřezových témat:
Osobnostní a sociální výchova
Multikulturní výchova
Enviromentální výchova
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Ročník:7
Očekávané výstupy školy
Žák by měl:
HISTORIE NAŠEHO NÁRODA
• Poznat rozdíly ve způsobu života pravěkých a
současných lidí.
•

Mít základní poznatky z období počátku českého
státu.

ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI
• Mít základní informace o otázkách rodinného života
a rozlišovat postavení a role rodinných příslušníků.

Učivo

Mezipředmětové
vztahy

-

vytvoření představy o způsobu života pravěkých
lidí

-

s počátky seznámení historie našeho národa –
Staré pověsti české

-

pochopení struktury a významu rodinného života
(vztah lidí v rodině, role otce, matky a vztah dětí
k rodičům a sourozencům)

•

Respektovat pravidla společenského soužití.

-

seznámení se s obecnými pravidly společenského
soužití

•

Uplatňovat vhodné způsoby chování a komunikace
v různých situacích, rozlišit projevy nepřiměřeného
chování.

-

osvojení vhodných způsobů chování a
komunikace v různých situacích, rozlišení
projevů nepřiměřeného chování

POZNATKY O SPOLEČNOSTI
• Znát symboly našeho státu a jeho hlavní
představitele.

-

-

státní znak, česká vlajka, hymna, prezident České
republiky, hlavní město
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Čtení
Psaní
Řečová výchova

•

Být seznámen se základními právy a povinnostmi
občanů.

PÉČE O OBČANA
• Dokázat vyřizovat své osobní záležitosti, v případě
potřeby požádat o radu.

Ročník:8
Očekávané výstupy školy
Žák by měl:
HISTORIE NAŠEHO NÁRODA
• Mít základní poznatky z období počátku českého
státu.
•

Vědět o význačných osobnostech našich dějin.

ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI
• Uplatňovat vhodné způsoby chování a komunikace
v různých situacích, rozlišit projevy nepřiměřeného
chování.
•

Znát hodnoty přátelství a vztahů mezi lidmi a být
ohleduplný ke starým, nemocným a postiženým
spoluobčanům.

-

pochopení základních práv a povinností
občanů

-

osvojení dovednosti samostatného vyřizování
osobních záležitostí a schopnosti požádání o radu
v případě potřeby

Učivo

Mezipředmětové
vztahy

-

obrázky z historie – počátky
přemyslovského státu

-

seznámení se význačnými českými
panovníky

-

procvičování a uplatňování vhodných
způsobů komunikace v různých situacích
a rozlišení projevů nepřiměřeného chování

-

upevňování kamarádských vztahů mezi
spolužáky, pěstování ohleduplnosti
ke starým či nemocným lidem.
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Čtení
Psaní
Řečová výchova
Člověk a zdraví
Matematika

POZNATKY O SPOLEČNOSTI
• Být seznámen se základními právy a povinnostmi
občanů.
•

Uvědomovat si rizika a důsledky protiprávního
jednání.

PÉČE O OBČANA
• Rozeznat nebezpečí ohrožení sociálně patologickými
jevy.
•

Vědět o možnostech sociální péče o potřebné
občany.

-

upevňování znalostí o základních právech
a povinnostech občanů

- seznámení se s riziky a důsledky
protiprávního jednání

-

-

osvojení schopnosti rozeznání sociálně
patologických jevů (škodlivost kouření a pití
alkoholu)
vytvoření představy o existenci sociální
péče pro potřebné občany
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Ročník:9
Očekávané výstupy školy
Žák by měl:
HISTORIE NAŠEHO NÁRODA
• Vědět o význačných osobnostech našich dějin.
•

Mít představu o významných historických
událostech v naší zemi.

ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI
• Vědět o nebezpečí rasismu a projevech vandalismu.

Učivo

-

-

Mezipředmětové
vztahy

seznámení s historicky význačnými
prezidenty našeho státu (podle historických etap
vývoje českého státu)
seznámení s důležitými, historicky
významnými etapami naší země

-

vytvoření představy o existenci rasismu
a vandalismu

•

Mít základní informace o otázkách rodinného života
a rozlišovat postavení a role rodinných příslušníků.

-

pochopení struktury a významu rodinného života
(vznik rodiny, svatební obřad, manželství, rozpad
rodiny a jeho příčiny)

•

Tolerovat názory a zájmy minoritních skupin ve
společnosti.

-

osvojení schopnosti tolerance vůči
minoritním skupinám ve společnosti

-

pochopení rizik spojených s protiprávním
jednáním
Policie, soudy.

POZNATKY O SPOLEČNOSTI
• Uvědomovat si rizika a důsledky protiprávního
jednání.

-
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Čtení
Psaní
Matematika
Řečová výchova
Hudební výchova

•

Být seznámen s právy občanů ČR v rámci EU.

PÉČE O OBČANA
• Využívat, v případě potřeby, služeb pomáhajících
organizací.
•

Mít osvojeny nezbytné dovednosti potřebné
k ochraně osob za mimořádných událostí.

Ročník:10
Očekávané výstupy školy
Žák by měl:
HISTORIE NAŠEHO NÁRODA
• Mít základní poznatky z období počátku českého
státu.
•

Vědět o význačných osobnostech našich dějin.

ČLOVĚK A SPOLEČNOST
• Znát hodnoty přátelství a vztahů mezi lidmi a být
ohleduplný ke starým, nemocným a postiženým
spoluobčanům.

-

seznámení s existencí Evropské unie

-

vytvoření představy o existenci sociálních
organizací, jejich významu a funkci

-

seznámení s postupem při rozpoznání
šikany v dětském kolektivu

Učivo

Mezipředmětové
vztahy

-

historie našeho regionu, regionální
pověsti, obrázky z historie

-

shrnutí a opakování učiva z předchozích
ročníků – rozšiřování znalostí

-

praktické používání osvojených sociálních
dovedností
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Čtení
Psaní
Řečová výchova
Matematika
Člověk a zdraví

•

Tolerovat názory a zájmy minoritních skupin ve
společnosti.

-

prohlubování tolerance vůči minoritním
skupinám ve společnosti

•

Vědět o nebezpečí rasismu a projevech vandalismu.

-

prohloubení znalostí o možnostech
zabránění vandalismu

-

upevňování a prohlubování se základními
právy a povinnostmi občanů

Být seznámen s právy občanů ČR v rámci EU.

-

prohlubování a rozšiřování znalostí
Evropské unii

PÉČE O OBČANA
• Rozeznat nebezpečí ohrožení sociálně patologickými
jevy.

-

osvojení chování v případě výskytu
sociálně patologického jevu – krádeže, šikana,
drogy, alkohol, lhaní, týrání

POZNATKY O SPOLEČNOSTI
• Být seznámen se základními právy a povinnostmi
občanů.
•

•

Vědět o možnostech sociální péče o potřebné
občany.

-

vytvoření představy o existenci sociální
péče pro potřebné občany

•

Využívat, v případě potřeby, služeb pomáhajících
organizací.

-

prohlubování znalostí o činnosti sociálních
organizací
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KLÍČOVÉ KOMPETENCE, VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE
Klíčové kompetence a vzdělávací strategie v předmětu ČLOVĚK A SPOLEČNOST
KOMPETENCE K UČENÍ
I. DÍL ŠVP
Na konci základního vzdělání žák v rámci svých možností:
• Ovládá základy porozumění řeči a využívá je ke svému vzdělávání.
• Používá učebnice, učební materiály a učební pomůcky.
• Vybere z výukových materiálů potřebnou informaci podle pokynů,
správně určí použitelnost informačního textu.
• Dodržuje návykové stereotypy učení, snaží se o koncentraci na učení.
• Chápe pochvalu jako motivaci k dalšímu učení, má zájem o získávání
nových poznatků a dovedností.
• Používá termíny, znaky a symboly ve spojení s konkrétními situacemi
každodenního života.
• Uplatňuje získané zkušenosti v praktických situacích
• Vybaví si teoretické vědomosti při pracovních úkonech, zvládne jejich
následnost a má představu o výsledku své práce.
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Výchovně vzdělávací strategie
• Zadáváme úkoly a osamostatňujeme žáky při vyhledávání informací
formou modelových situací a později přímo v terénu.
• Modelovými situacemi trénujeme spojení znaků s vlastním prožitkem,
tak aby došlo k vytvoření vzorce chování.
• Využíváme výletů a exkurzí k rozvíjení slovní zásoby.
• Vytváříme modelové situace v konverzačních cvičeních.
• Vybíráme vhodné metody pro zvládnutí mluvené podoby jazyka.
• Individualizujeme výchovně vzdělávací činnost
• Respektujeme individuální schopnosti a předpoklady žáka i jeho
aktuální zdravotní stav.
• Používáme učební a informační materiály, knihy, dotazníky, letáky a
mediální prostředky.
• Využíváme komunikační knihy, komunikační tabulky.
• Opakujeme a upevňujeme získané vědomosti a procvičujeme
konkrétní dovednosti.
• Důsledně dbáme na jednotnou terminologii.
• Vytváříme příležitosti k využívání informačních zdrojů.
• Podporujeme využívání učebnic, učebních textů, pracovních sešitů,
pracovní listy a dalších dostupných názorných pomůcek., cvičebních

•
•
•
•
•
•

pomůcek.
Dbáme na správné užívání termínů, znaků a symbolů
Motivujeme žáky k zájmu o učení - nabízíme témata, která jsou jim
známá nebo je zajímají.
Zábavnou formou výuky a častým střídáním činností se snažíme
udržet pozornost žáků.
Činnosti směřujeme k praktickému využití získaných znalostí a
dovedností.
Vedeme žáky k vyhledávání potřebných informací.
Zařazujeme projekty, práci na školním pozemku, v dílně, cvičné
kuchyni a tím umožňujeme využití teoretických poznatků v praxi.

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
I. DÍL ŠVP
Na konci základního vzdělání žák v rámci svých možností:
• Překonává problémy přiměřeně ke svým možnostem
• Řeší známé a opakující se situace na základě nápodoby a vlastních
zkušeností
• Vnímá problémové situace a řeší je s pomocí naučených stereotypů i
získaných zkušeností
• Nenechá se při řešení problému odradit nezdarem
• Ví, na koho se může obrátit o pomoc při řešení problémů
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Výchovně vzdělávací strategie
• Nepředkládáme žákovi hotovou informaci, ale úkol, které
přizpůsobujeme jeho možnostem a schopnostem
• Vedeme žáky k přemýšlení o problému a orientaci v něm, a až
následně k jeho řešení
• Předkládáme žákovi osvědčené způsoby řešení
• Zabraňujeme fixaci chybných řešení
• Vytváříme pozitivní klima, ve kterém mají žáci pocit, že se mohou
svěřit se svými problémy.
• Umožňujeme žákům při jejich školních i osobních problémech
konzultaci s pracovníky školy
• Nabízíme úkoly a cvičení, která vycházejí z reálného života
• Nacvičujeme stereotypy správného chování v běžných životních

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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situacích
Při mimoškolních aktivitách sledujeme, jak žák prakticky řeší
problémové situace
Formou her denně opakujeme, procvičujeme a upevňujeme
konkrétní dovednosti.
Nápodobou a modelovými situacemi vytváříme u žáků vlastní
prožitky, které mohou využít při řešení problémových situací.
Monitorujeme problematické situace a rozebíráme je.
Vytváříme problémové úlohy a situace, které přizpůsobujeme
možnostem a schopnostem daného žáka pro samostatnou práci.
Nacvičujeme strategie řešení běžných problémů co se stane když… a
seznamujeme s důsledky chybného rozhodnutí.
Umožňujeme zažít nečekanou situaci a hledáme společně řešení.
Postupně směřujeme žáka k samostatnějšímu rozhodování.
Aplikujeme sociální učení (dopravní prostředky, instituce, kulturní
akce, sportovní akce.)
Využíváme her a dramatizace.
Vysvětlováním v konkrétních situacích povzbuzujeme žáky k řešení
problémů různými způsoby.
Při neúspěšném řešení nabízíme jiné cesty postupů, aby se žáci
nenechali odradit nezdarem.

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ
I. DÍL ŠVP
Na konci základního vzdělání žák v rámci svých možností:
• Komunikuje s druhými lidmi přiměřeně svým schopnostem
• Rozumí sdělení a reaguje na ně podle svých možností
• Vyjadřuje své pocity, prožitky a nálady vhodným způsobem
• Chápe jednoduché, běžně užívané texty, záznamy a obrazové
materiály.
• Zvládá jednoduchou formu písemné komunikace
• Vyjadřuje své názory a postoje, vhodnou formou obhajuje svůj názor
• Využívá pro komunikaci běžné informační a komunikační prostředky,
dokáže je použít jako zdroj informací a způsob dorozumívání
• Využívá získané komunikační dovednosti k vytváření vztahů
potřebných ke společenské integraci
• Umí si přečíst a vyhledat základní údaje
• Používá mluvený projev či alternativní formu komunikace tak, aby
sdělil své potřeby či přání
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Výchovně vzdělávací strategie
• Vytváříme situace vhodné ke komunikaci
• Podporujeme snahu o spontánní vyjádření
• Vytváříme a používáme pomůcky pro alternativní komunikaci
• Spolupracujeme s rodinou při zavádění jednotné formy alternativní
komunikace
• Aplikujeme alternativní a augmentativní komunikaci v každodenních
situacích a vyzíváme k dialogu touto formou komunikace.
• Přiměřeně rozvíjíme verbální či alternativní formu komunikace při
rozhovorech, skupinových hrách i samotném projevu.
• Vyžadujeme srozumitelnou odpověď na otázky
• Na modelových situacích trénujeme komunikaci s druhou osobou,
později využíváme besed.
• Dramatizací nacvičujeme a trénujeme komunikaci v různých situacích.
• Zadáváme úkoly zaměřené na komunikaci v širším sociálním
prostředí.
• Hrou procvičujeme použití technických , informačních a
komunikačních prostředků.
• Dbáme na integraci do širší společnosti.
• Vytváříme správné komunikační vzorce podle místa, osob,…
• Seznamujeme žáky s tištěnými materiály- dotazníky, apod.
• Vytváříme pozitivní klima a poskytujeme dostatečný prostor k
vlastnímu vyjádření
• Učíme správně argumentovat
• Jasně vymezujeme přijatelnou formu komunikace

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Netolerujeme hrubé a nevhodné vyjadřování žáků
Zjednodušeným slovním sdělením a názorem usilujeme o pochopení
daného úkolu či problému.
Zadáváme jednoduché a srozumitelné písemné pokyny a vyžadujeme
jejich plnění.
Připravujeme žáky na zvládání komunikace s jinými lidmi či v
mimořádných situacích
Vytváříme pravidla komunikace mezi žáky navzájem a mezi žákem a
dospělou osobou.
Vedeme žáky k pozitivní prezentaci své osoby a školy na veřejnosti.
Zařazujeme projektovou výuku podporující komunikaci ve skupině
Podporujeme mimoškolní aktivity
Dramatizací a vlastním prožitkem nacvičujeme a trénujeme
komunikaci v různých situacích.

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ
I. DÍL ŠVP
Na konci základního vzdělání žák v rámci svých možností:
• Má základní představu o vztazích mezi lidmi
• Orientuje se v prostředí, ve kterém žije
• Podílí se na jednoduchých sociálních aktivitách
• Uplatňuje základní návyky společenského chování
• Navazuje a udržuje vztahy s vrstevníky, respektuje druhé lidi
• Rozpoznává nevhodné a rizikové chování, je seznámen s jeho
možnými důsledky
• Uvědomuje si nebezpečí možného psychického i fyzického zneužívání
vlastní osoby
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Výchovně vzdělávací strategie
• Vedeme žáky k rozlišování různých sociálních prostředí ( rodina,
škola, úřady…) a podporujeme vhodnou komunikaci
• Pomocí fotografií s využitím prostředků AAK a verbální komunikací
učíme děti poznat známé osoby, navázat s nimi kontakt a
dorozumívat se s nimi verbálními i neverbálními formami
komunikace.
• Společnými činnostmi a prací ve skupině rozvíjíme vztahy mezi
spolužáky.
• Užíváme dramatizace, ukázky videa a na nich hodnotíme chování a

•

Prokazuje získanou sebedůvěru při vystupování v neznámém
prostředí

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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hledáme nápravu.
Rozebíráme konkrétní situace, doporučujeme jak je řešit,
poskytujeme telefonní čísla a nacvičujeme vzorce komunikace
s policií, záchrankou atd.
Vyhledáváme a čteme názvy ulic, nápisy obchodů a úřadů.
Konverzačním cvičením a hrou přibližujeme životní role.
Dbáme na používání pozdravu, poděkování, oslovení i alternativní
komunikací a jak je vhodně používat.
Zařazujeme práci ve skupinách a tím rozvíjíme sociální dovednosti
potřebné k týmové spolupráci.
Vysvětlováním a besedami s odborníky upozorňujeme na možnosti
nebezpečí a důsledky rizikového chování.
Rozhovorem, dramatizací, sledováním naučných pořadů zaměřených
k rozpoznání nevhodného a rizikového chování seznamujeme žáky
s možným psychickým a fyzickým zneužíváním vlastní osoby.
Podporujeme spolupráci s rodinou - rodinní příslušníci, orientace
v místě bydliště.
Vyžadujeme dodržování společně stanovených pravidel chování.
Podporujeme návštěvy kulturních zařízení, pořádáme kulturní a
sportovní akce, vedeme žáky k aktivní účasti.
Vytváříme situace, při kterých si žáci ověřují získané sociální
dovednosti (nakupování, pošta, dopravní prostředky, cestování…)
Srozumitelně a důrazně odmítáme nepřijatelné formy chování.
Vedeme žáky k pochopení významu řádu, respektujeme jejich práva a
vyžadujeme důsledné plnění povinností.
Vedeme žáky k začlenění do společnosti formou veřejných vystoupení

KOMPETENCE OBČANSKÉ
I. DÍL ŠVP
Na konci základního vzdělání žák v rámci svých možností:
• Využívá osvojené návyky a dovednosti k zapojení se do společnosti
• Má povědomí o základních právech a povinnostech občanů
• Dodržuje základní společenské normy a pravidla soužití
• Chrání své zdraví, dodržuje naučené stereotypy chování zdravého
životního stylu a ochrany životního prostředí
• Dokáže se chovat v krizových situacích i v situacích ohrožujících život
a zdraví člověka podle pokynů kompetentních osob
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Výchovně vzdělávací strategie
• Nabízíme a navštěvujeme kulturní a sportovní akce a poskytujeme
zpětnou vazbu v chování žáka.
• Zařazujeme aktivity (vycházky, exkurze) zaměřené k osvojení si
vhodných způsobů chování a jednání na veřejnosti.
• Podporujeme udržování kulturních a lidových tradic (vyprávění,
malování, vaření, zpěv, psaní)
• Dbáme na uplatňování získaných zkušeností, dovedností, postojů a
návyků v běžném životě.
• Vytváříme situace, ve kterých žák vnímá svá práva a povinnosti.
• Rozvíjíme chápání nutnosti pravidel ve společnosti.
• Netolerujeme nekamarádské chování a odmítnutí pomoci.
• Fixujeme vhodné návyky v péči o vlastní zdraví .
• Upozorňujeme na možná nebezpečí ohrožující žáka v běžném životě
• Důsledně dbáme na dodržování zavedeného systému péče o životní
prostředí.
• Na modelových situacích procvičujeme stereotypy chování při
krizových situacích.

KOMPETENCE PRACOVNÍ
I. DÍL ŠVP
Na konci základního vzdělání žák v rámci svých možností:
• Má osvojené hygienické návyky, zvládá sebeobsluhu podle svých
možností
• Zvládá základní pracovní dovednosti, operace a postupy při
jednoduchých pracovních činnostech
• Respektuje pravidla práce v týmu a svými pracovními činnostmi
ovlivňuje kvalitu společné práce
• Přijímá posouzení výsledků své práce
• Dodržuje zásady bezpečnosti, ochrany zdraví, hygieny práce a
ochrany životního prostředí při pracovních činnostech podle
naučených stereotypů

Výchovně vzdělávací strategie
•
• Formou didaktických her, modelových situací motivujeme, dohlížíme
a procvičujeme hygienická pravidla, hygienické potřeby žáků
automatizujeme.
• Usilujeme o nejvyšší možnou samostatnost
• Vybíráme pro žáka atraktivní činnosti, které ho motivují dokončit
zadaný úkol.
• Vhodným výběrem činností a kladným přístupem udržujeme
pozornost žáků a chuť pracovat.
• Do výuky zařazujeme společné projekty, slovně i příkladem vedeme k
pomoci ostatním a k práci na společném díle.
• Před započetím činnosti pravidelně upozorňujeme na zásady
bezpečnosti při dané práci nebo cvičení
• Vedeme žáky k dodržování zásad bezpečnosti práce, volíme
k činnostem vhodné ochranné prostředky a pracovní pomůcky,
poukazujeme na jejich důležitost.
• Zdůrazňujeme potřebu ochrany vlastního zdraví a životního prostředí
a upozorňujeme na nebezpečí plynoucí z nedodržování zásad ochrany
zdraví a životního prostředí.
• V rámci předprofesní přípravy poukazujeme na reálné možnosti
pracovního uplatnění.
• Zařazujeme časté relaxační chvilky, pohybová cvičení k uvolnění ruky,
provádíme hry na rozvoj zrakové a sluchové pozornosti.
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5.6. Člověk a příroda
5.6.1 Člověk a příroda
Název předmětu: ČLOVĚK A PŘÍRODA
Charakteristika předmětu: Výchovně vzdělávací náplní předmětu je seznámit se s přírodou jako systémem, jehož součásti jsou vzájemně
propojeny, působí na sebe a ovlivňují se. Žáci získávají základní poznatky o přírodních zákonitostech, které mohou uplatnit v praktickém životě.
Seznamují se s vlivy lidské činnosti na stav životního prostředí a uvědomují si lidskou závislost na přírodních zdrojích. Žáci získávají základní
znalosti o ochraně přírody. Tento předmět zahrnuje základní fyzikální, chemické, přírodovědné a zeměpisné znalosti a dovednosti. Vychází
z osobních poznání a zkušeností žáků.
Disponibilní dotace:
V předmětu člověk a příroda výchova je v učebním plánu 7-10 ročníku zařazena 1 hodina disponibilní časové dotace. Tato hodina bude využita
k realizaci průřezového tématu environmentální výchova.

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda
Časová dotace:
Ročník
Týdenní
dotace

1

2

3

4

5

6

Místo výuky předmětu: kmenová učebna, příroda, okolí školy
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7
3+1

8
3+1

9
3+1

10
3+1

Cílové zaměření školy:
• rozvíjení schopností vnímat přírodní zákonitosti a získané poznatky využít v praxi
• seznámení s příčinami přírodních jevů
• vnímání vztahů a souvislostí mezi činnostmi lidí, životním prostředím a přírodou
• podílení se svým chováním na ochraně životního prostředí
• získávání praktických zkušeností s přírodními i umělými látkami a materiály
• získání elementárního povědomí o existenci různých zemí, o planetě Zemi, o vesmíru
• utváření a využívání dovedností v situacích ohrožujících životy, zdraví, majetek nebo životní prostředí

Začlenění průřezových témat:
Osobnostní a sociální výchova
Multikulturní výchova
Enviromentální výchova
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Ročník:7
Očekávané výstupy školy
Žák by měl:
ZÁKLADNÍ POZNATKY Z FYZIKY
• Poznat, zda je těleso v klidu či pohybu vůči jinému
tělesu.
•

•

Rozeznat zdroje tepla.

•

Rozlišovat druhy vody – pitná, užitková, odpadní.

Vědět o kyslíku jako o složce vzduchu a jeho
nezbytnosti pro život člověka, zvířat i rostlin.

Mezipředmětové vztahy

-

vytvoření představy o klidu či pohybu těles –
pochopení rozdílu

-

seznámení se zdroji tepla, pochopení rozdílu –
oheň, ústřední topení, slunce, žárovka

-

rozpoznání skupenství látek (druhy) a jejich
přeměny – tání, tuhnutí, bod varu

-

seznámení s pojmy – hustota, rozpustnost

-

rozlišování druhů vody – pitná, užitková,
odpadní
význam vody pro život

-

kyslík – jeho význam pro život na Zemi
ochrana ovzduší

Rozpoznat jednotlivá skupenství.

ZÁKLADNÍ POZNATKY Z CHEMIE
• Rozlišit základní vlastnosti látek – rozpustné,
nerozpustné
•

Učivo
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Čtení
Psaní
Řečová výchova
Člověk a zdraví
Matematika

ZÁKLADNÍ POZNATKY Z PŘÍRODOPISU
• Získat základní vědomosti o dění v přírodě během
ročních období.

-

charakterizování ročních období podle změn
v přírodě (jaro, léto, podzim, zima)

•

Vědět o způsobu péče o rostliny a zvířata během
roku.

-

osvojení základních poznatků z péče o běžně
pěstované rostliny a domácí zvířata během
roku

•

Poznat naše nejběžnější jedlé a jedovaté houby.

-

seznámení se základními druhy jedlých a
jedovatých hub (zásady sběru)
seznámení s poskytnutím první pomoci při
otravě houbami

-

ZÁKLADNÍ POZNATKY ZE ZEMĚPISU
• Orientovat se na mapě podle barev, rozlišit
vodstvo, horstvo, nížiny.
•

Najít na mapě zeměpisnou polohu České republiky
a její sousední státy, vědět, co jsou státní hranice.

ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA
• Ekosystémy
• znát význam lesa, co nám les dává

-

orientace v mapě podle barev – rozlišení
vodstva, horstva, nížin

-

Česká republika, zeměpisná poloha, sousední
státy, státní hranice

-

pochopení významu lesa – význam pro člověka,
vliv na životní prostředí
poznávání zvířat a jejich mláďat v lese (na
obrázcích)

-
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•

•

získat základní vědomosti o hospodaření na polích

znát význam vodních zdrojů

Základní podmínky života
• získat základní vědomosti o vodě (pitné vodě)

•

vyjmenovat druhy, typy a způsoby ochrany
biologických druhů

•

vědět o přírodních zdrojích a jejich vlivu na
prostředí (zdroje surovinové a energetické vlivy na
prostředí)

-

práce a hospodaření na poli
seznámení s jednoduchými stroji, které
usnadňují práci na poli a v zemědělství

-

rozlišování, poznávání vodních zdrojů
ochrana vodních zdrojů

-

význam vody pro život
rozlišování druhů vody – pitná, užitková,
odpadní
laboratorní práce, rozdíly pitné a užitkové vody

-

ochrana živočichů a rostlin

-

jak využíváme přírodní zdroje ke svým
činnostem
zdroje surovin, energie a prostředí
neživá příroda poskytuje:
zdroje látek – voda, ovzduší, nerostné
suroviny
zdroje energie – sluneční záření, vítr
živá příroda poskytuje: rostliny, houby,
živočichy….

-

-
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•

•

Lidské aktivity a problémy životního prostředí
znát význam zemědělství a životního prostředí

rozlišit druhy odpadů a hospodaření s odpady
(odpady a příroda)

-

lesy, louky, pole…..

-

osvojení základních poznatků o zemědělství
(seznámení s obilovinami…)
význam zemědělství (potrava,…)

-

třídění odpadů (ve škole, v domácnosti)
odpady a hospodaření s odpady – Den Země

-

ochrana přírody a životního prostředí

-

seznámení se zdroji hluku (škodlivost
nadměrného hluku)
seznámení se zdroji znečištění ovzduší v okolí
školy (továrny, auta, kouř z komínů,…)

Vztah člověka k prostředí
•

vědět o významu zajišťování ochrany životního
prostředí v obci

•

získat základní vědomosti o prostředí a zdraví
(možnosti a způsobech ochrany zdraví)

-
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Ročník:8
Očekávané výstupy školy
Žák by měl:
ZÁKLADNÍ POZNATKY Z FYZIKY
• Rozeznat zdroje zvuku.

Učivo

-

Mezipředmětové vztahy

rozlišení ozvěny, hudebních nástrojů, zvuků
různých dopravních prostředků

•

Vědět o vlivu nadměrného hluku na životní
prostředí a zdraví člověka.

-

seznámení se škodlivostí nadměrného hluku

•

Být informován o zdrojích elektrického proudu.

-

seznámení se zdroji elektrického proudu
(elektrárny, baterie, dynamo)

ZÁKLADNÍ POZNATKY Z CHEMIE
• Vědět o znečišťování vody a vzduchu ve svém
nejbližším okolí – továrny, auta.

-

seznámení se zdroji znečištění ovzduší v okolí
školy – auta, kouř z komínů

ZÁKLADNÍ POZNATKY Z PŘÍRODOPISU
• Vědět o významu hospodářsky důležitých rostlin a
jejich pěstování.

-

seznámení s obilovinami, luštěninami,
pícninami pěstovanými u nás (druhy, využití)

-

seznámení se zástupci živočichů typickými pro
různá životní prostředí (voda, vzduch, země)

•

Znát vybrané zástupce rostlin a živočichů.
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Čtení
Psaní
Řečová výchova
Matematika
Člověk a zdraví

•

Znát význam lesa, společenství stromů, rostlin a
hub.

-

pochopení významu lesa – význam pro člověka,
vliv na životní prostředí

Znát jednotlivé části lidského těla a umět je
pojmenovat, vědět o základních životních
funkcích.
ZÁKLADNÍ POZNATKY ZE ZEMĚPISU
• Vyhledat na mapě České republiky kraj (region)
podle bydliště nebo místa školy

-

pojmenování nejdůležitějších částí lidského těla
a jejich funkce
správná životospráva, spánek, odpočinek

•

•

Vědět o přírodních zvláštnostech a přírodních
zajímavostech svého regionu.

EVNIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA
• Ekosystémy
• znát význam lesa, společenství stromů (les
v našem prostředí)

-

-

osvojení dovednosti orientovat se v mapě –
najít svůj kraj, region

-

seznámení s přírodními zajímavostmi a
zvláštnostmi v našem regionu – památné
stromy, skalní útvary, lesní studánky …

-

seznámení se s přírodou v okolí (les v našem
prostředí
stromy a rostliny (poznávání různých druhů
stromů a rostlin v lese)

-
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•

vědět o významu polí a jejich okolí pro náš život

Základní podmínky života
• znát význam vody, její využití pro život (ochrana
její čistoty)

-

význam orné půdy (pěstování plodin)
větrná a vodní eroze
zakládání remízků je nejlepší ochranou půdy

-

ochrana vodních toků (vycházky, čištění
potoků, studánek,…..)
ochrana půdy

•

rozeznat druhy půdy, její využití (zdroj výživy,
ohrožení půdy)

-

využití půdy pro pěstování polních plodin
využívání živin z půdy pro pěstování plodin,
ohrožující plevel

•

znát význam přírodních zdrojů (význam a způsoby
získávání a využívání přírodních zdrojů v okolí)

-

využívání přírodních zdrojů ke svým činnostem
– zdroje surovin, energie a prostor
čím přispět k šetření energetických a
surovinových zdrojů

-
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Lidské aktivity a problémy životního prostředí
•

vědět o významu dopravy a životního prostředí a
znát vlivy dopravy na prostředí, druhy dopravy a
ekologickou zátěž

-

těžba nerostných surovin – povrchové doly a
lomy, chemické způsoby těžby
jednotlivé druhy dopravy ohrožující prostředí
(automobilová doprava,….)

Vztah člověka k prostředí
•

znát v naší obci přírodní zdroje a umět vyjmenovat
způsoby jejich využívání, vědět o přírodě a kultuře
obce a její ochraně.

orientace v místě bydliště: významné závody,
památky, pohoří, řeky, nejbližší velké město,
doprava, služby,……
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Ročník:9
Očekávané výstupy školy
Žák by měl:
ZÁKLADNÍ POZNATKY Z FYZIKY
• Rozpoznat zdroje světla.
•

Znát zásady bezpečnosti při práci s elektrickými
přístroji.

ZÁKLADNÍ POZNATKY Z CHEMIE
• Poznat podle etikety chemické výrobky používané
v domácnosti a bezpečně s nimi pracovat.

Učivo

-

Vědět o znečišťování vody a vzduchu ve svém
nejbližším okolí – továrny, auta.

ZÁKLADNÍ POZNATKY Z PŘÍRODOPISU
• Znát jednotlivé části lidského těla, a umět je
pojmenovat, vědět o základních životních funkcích
•

Vědět, které činnosti životnímu prostředí
pomáhají a které ho poškozují.

seznámení se zdroji světla – Slunce, plamen,
žárovka

-

seznámení s druhy elektrických přístrojů
seznámení s dodržováním pravidel bezpečné
práce s elektrickými přístroji

-

seznámení s označením a se symboly
nebezpečných látek
seznámení s čistícími prostředky (nápisy,
značky, symboly)

-

•

Mezipředmětové vztahy

-

ochrana vodních toků
pochopení závažnosti a rizika znečištění
vodních toků

-

pojmenování jednotlivých částí lidského těla
stavba a funkce jednotlivých částí lidského těla

-

ochrana přírody a životního prostředí
ochrana vodních zdrojů – pitná voda
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Čtení
Psaní
Matematika
Řečová výchova
Člověk a zdraví
Tělesná výchova

•

Dodržovat základní pravidla bezpečného chování
při poznávání přírody.

ZÁKLADNÍ POZNATKY ZE ZEMĚPISU
• Orientovat se na mapě podle významných bodů.

-

praktické poznávání přírody (vycházky, výlety,
túry)

-

orientace na mapě podle velkých měst, řek či
pohoří

•

Vědět o druzích a způsobech dopravy v regionu,
na území ČR, do zahraničí.

-

seznámení se způsoby dopravy ve městě a
v regionu (auta, autobus, trolejbus)

•

Uplatňovat v praxi zásady bezpečného pohybu a
pobytu ve volné přírodě.

-

častý pobyt ve volné přírodě

•

Adekvátně jednat při nebezpečí živelné pohromy a
ohrožení života.

-

seznámení se zásadami a postupem při
ohrožení zdraví a života (přírodní katastrofa,
požár)

-

snižování orné půdy při záborech, půdy pro
stavby, půda pro komunikace.
znečišťování ovzduší, kyselé deště, chemie
v zemědělství

EVNIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA
• Ekosystémy
• znát význam polí, změn okolní krajiny vlivem
člověka

-
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•

rozpoznat význam lidských sídel – měst a vesnic
(umělý ekosystém, jeho funkce a vztahy k okolí)

Základní podmínky života
• znát různé zdroje vody (význam vody pro lidské
aktivity)

•
•

biologické monitorování
hygienické limity (v potravě, ve vodě,…)

-

vodní toky a nádrže (přírodní a umělé)
potoky, řeky a přehrady
voda, pitná, užitková

-

pochopení závažnosti a rizika znečištění
ovzduší v místě bydliště (auta, továrny, kouř
z komínů…..)

-

seznámení se s termínem ekologie a
zemědělství

-

Seznámení se způsoby dopravy ve městě a
v regionu

znát význam ovzduší (význam pro život na Zemi,
čistota ovzduší)
vědět o znečišťování vody, vzduchu ve svém okolí

Lidské aktivity a problémy životního prostředí
• znát význam ekologického zemědělství pro život
člověka

•

-

znát význam průmyslu a životního prostředí (vliv
průmyslu na prostředí, zpracovávané materiály)
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Vztah člověka k prostředí
•
•

vědět, které činnosti životnímu prostředí
pomáhají a které ho poškozují
dodržovat základní pravidla bezpečného chování
při poznávání přírody

-

Častý pobyt ve volné přírodě (vycházky,
túry,….)
Praktické poznávání přírody (vycházky, výlety,
túry,……)
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Ročník:10
Očekávané výstupy školy
Žák by měl:
ZÁKLADNÍ POZNATKY Z FYZIKY
• Být informován o zdrojích elektrického proudu.

Učivo

-

Mezipředmětové vztahy

seznámení s principem fungování zdrojů
elektrického proudu – baterie, dynamo,
elektrárna

•

Být seznámen s pohyby planety Země a jejich
důsledky – střídání dne a noci, ročních období.

-

pohyby naší planety – obíhání kolem Slunce,
otáčení kolem vlastní osy

•

Znát zásady bezpečnosti při práci s elektrickými
přístroji.

-

seznámení s jednoduchými stroji a přístroji,
které usnadňují práci (v domácnosti,
v zaměstnání)

-

seznámení se základními druhy léčiv a
návykových látek

-

seznámení s termínem ekologie, s činnostmi
prospívajícími přírodě, s činnostmi přírodu
poškozujícími

-

dýchání, srdeční činnost, zažívání, vyměšování

ZÁKLADNÍ POZNATKY Z CHEMIE
• Získat základní vědomosti o léčivech a návykových
látkách.
ZÁKLADNÍ POZNATKY Z PŘÍRODOPISU
• Vědět, které činnosti životnímu prostředí
pomáhají a které ho poškozují.
•

Znát jednotlivé části lidského těla a umět je
pojmenovat, vědět o základních životních
funkcích.
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Čtení
Psaní
Matematika
Řečová výchova
Člověk a zdraví

•

Znát význam lesa, společenství stromů, rostlin a
hub.

-

ekosystém lesa – rostlinná patra

•

Vědět, jak chránit přírodu na úrovni jedince.

-

ochrana přírody (chráněná území)

-

seznámení se způsoby dopravy na území České
republiky a do zahraničí (autobus, letadlo,
metro, vlak)
seznámení se zásadami a postupem při
ohrožení zdraví a života (přírodní katastrofa)

ZÁKLADNÍ POZNATKY ZE ZEMĚPISU
• Vědět o druzích a způsobech dopravy v regionu,
na území ČR, do zahraničí.
•

Adekvátně jednat při nebezpečí živelné pohromy a
ohrožení života.

EVNIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Ekosystémy
• získat základní vědomosti o mořích, znát význam
moří pro společnost, znát a vyjmenovat typy moří
(význam pro biosféru)
•

znát význam pojmu kulturní krajina, co zahrnuje,
jak ovlivňuje přírodu (pochopení hlubokého
ovlivnění přírody v průběhu vzniku civilizace až po
dnešek)

-

-

vztahy mezi organismy a prostředím v mořích

-

kulturní krajina – pole
vývoj civilizace (vztah příroda – člověk)
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Základní podmínky života
• získat základní vědomosti o nových druzích
energie (energie a život vliv energetických zdrojů
na společenský rozvoj, využívání energií)
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
• znát typy ochrany přírody a kulturních památek
• být seznámen s významem ochrany přírody a
kulturních památek

-

ekologicky vhodné zdroje energie (voda, vítr,
zemské teplo, solární energie, biomasa,…)

-

-

typy ochrany přírody
zvýšená ochrana se vztahuje na zvláště
chráněné druhy rostlin, hub a živočichů,
památně stromy
červené seznamy – ( kriticky ohrožené – silně
ohrožené – ohrožené)
chráněná území – maloplošná, velkoplošná

-

dodržování ekologických přístupů
ekologické zemědělství
význam lesů v krajině
květnaté louky

-

zdroje energie (slunce, vítr, voda…)
zpracování a třídění odpadů

-

•

získat základní vědomosti o změnách v krajině,
znát význam vlivu lidských aktivit na krajinu dříve
a dnes

Vztah člověka k prostředí
• náš životní styl (spotřeba věcí, energie, odpady,
způsoby jednání a vlivy na prostředí)
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KLÍČOVÉ KOMPETENCE, VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE
Klíčové kompetence a vzdělávací strategie v předmětu ČLOVĚK A PŘÍRODA
KOMPETENCE K UČENÍ
I. DÍL ŠVP
Na konci základního vzdělání žák v rámci svých možností:
• Ovládá základy porozumění řeči a využívá je ke svému vzdělávání.
• Používá učebnice, učební materiály a učební pomůcky.
• Vybere z výukových materiálů potřebnou informaci podle pokynů,
správně určí použitelnost informačního textu.
• Dodržuje návykové stereotypy učení, snaží se o koncentraci na učení.
• Chápe pochvalu jako motivaci k dalšímu učení, má zájem o získávání
nových poznatků a dovedností.
• Používá termíny, znaky a symboly ve spojení s konkrétními situacemi
každodenního života.
• Uplatňuje získané zkušenosti v praktických situacích.
• Vybaví si teoretické vědomosti při pracovních úkonech, zvládne jejich
následnost a má představu o výsledku své práce.
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Výchovně vzdělávací strategie
• Zařazujeme didaktické hry zaměřené na rozvoj zrakové a sluchové
paměti.
• Zadáváme úkoly a osamostatňujeme žáky při vyhledávání informací
formou modelových situací a později přímo v terénu.
• Modelovými situacemi trénujeme spojení znaků s vlastním prožitkem,
tak aby došlo k vytvoření vzorce chování.
• Podporujeme počítačovou gramotnost žáků využíváním výpočetní
techniky při výuce.
• Nacvičujeme zapamatování si dvou a více úkonů po sobě jdoucí,
dodržujeme stejný postup a postupně zvyšujeme náročnost.
• Využíváme výletů a exkurzí k rozvíjení slovní zásoby.
• Vytváříme modelové situace v konverzačních cvičeních.
• Vybíráme vhodné metody pro zvládnutí mluvené podoby jazyka.
• Individualizujeme výchovně vzdělávací činnost
• Respektujeme individuální schopnosti a předpoklady žáka i jeho
aktuální zdravotní stav.
• Používáme odlišných textů dle velikosti písma, obrázků nebo
piktogramů.
• Používáme učební a informační materiály, knihy, dotazníky, letáky a

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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mediální prostředky.
Využíváme komunikační knihy, komunikační tabulky.
Vytváříme takové situace, ve kterých má žák radost z učení i
pohybových aktivit.
Opakujeme a upevňujeme získané vědomosti a procvičujeme
konkrétní dovednosti.
Pozitivně hodnotíme dílčí kroky a tím podporujeme vytrvalost.
Důsledně dbáme na jednotnou terminologii.
Vytváříme příležitosti k využívání informačních zdrojů.
Podporujeme využívání učebnic, učebních textů, pracovních sešitů,
pracovní listy a dalších dostupných názorných pomůcek, cvičebních
pomůcek.
Dbáme na správné užívání termínů, znaků a symbolů.
Plánujeme činnosti a vysvětlujeme jejich účel.
Motivujeme žáky k zájmu o učení - nabízíme témata, která jsou jim
známá nebo je zajímají.
Zábavnou formou výuky a častým střídáním činností se snažíme
udržet pozornost žáků.
Činnosti směřujeme k praktickému využití získaných znalostí a
dovedností.
Vedeme žáky k vyhledávání potřebných informací.
Zařazujeme projekty, práci na školním pozemku, v dílně, cvičné
kuchyni a tím umožňujeme využití teoretických poznatků v praxi.

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
I. DÍL ŠVP
Na konci základního vzdělání žák v rámci svých možností:
• Překonává problémy přiměřeně ke svým možnostem
• Řeší známé a opakující se situace na základě nápodoby a vlastních
zkušeností
• Vnímá problémové situace a řeší je s pomocí naučených stereotypů i
získaných zkušeností
• Nenechá se při řešení problému odradit nezdarem
• Ví, na koho se může obrátit o pomoc při řešení problémů
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Výchovně vzdělávací strategie
• Nepředkládáme žákovi hotovou informaci, ale úkol, které
přizpůsobujeme jeho možnostem a schopnostem
• Vedeme žáky k přemýšlení o problému a orientaci v něm a až
následně k jeho řešení
• Předkládáme žákovi osvědčené způsoby řešení
• Zabraňujeme fixaci chybných řešení
• Vytváříme pozitivní klima, ve kterém mají žáci pocit, že se mohou
svěřit se svými problémy.
• Umožňujeme žákům při jejich školních i osobních problémech
konzultaci s pracovníky školy.
• Měníme úkoly a upozorňujeme na odlišná řešení
• Vytváříme situace, v nichž žák využívá osvojené stereotypy
• Nabízíme úkoly a cvičení, která vycházejí z reálného života
• Nacvičujeme stereotypy správného chování v běžných životních
situacích
• Při mimoškolních aktivitách sledujeme, jak žák prakticky řeší
problémové situace
• Formou her denně opakujeme, procvičujeme a upevňujeme
konkrétní dovednosti.
• Nápodobou a modelovými situacemi vytváříme u žáků vlastní
prožitky, které mohou využít při řešení problémových situací.
• Monitorujeme problematické situace a rozebíráme je.
• Vytváříme problémové úlohy a situace, které přizpůsobujeme

•
•
•
•
•
•

možnostem a schopnostem daného žáka pro samostatnou práci.
Nacvičujeme strategie řešení běžných problémů, co se stane když… a
seznamujeme s důsledky chybného rozhodnutí.
Umožňujeme zažít nečekanou situaci a hledáme společně řešení.
Postupně směřujeme žáka k samostatnějšímu rozhodování.
Aplikujeme sociální učení (dopravní prostředky, instituce, kulturní
akce, sportovní akce.)
Využíváme her a dramatizace.
Vysvětlováním v konkrétních situacích povzbuzujeme žáky k řešení
problémů různými způsoby.
Při neúspěšném řešení nabízíme jiné cesty postupů, aby se žáci
nenechali odradit nezdarem

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ
I. DÍL ŠVP
Na konci základního vzdělání žák v rámci svých možností:
• Komunikuje s druhými lidmi přiměřeně svým schopnostem
• Rozumí sdělení a reaguje na ně podle svých možností
• Vyjadřuje své pocity, prožitky a nálady vhodným způsobem
• Chápe jednoduché, běžně užívané texty, záznamy a obrazové
materiály
• Chápe jednoduché běžné povely a pokyny, tělocvičné názvosloví
• Zvládá jednoduchou formu písemné komunikace
• Vyjadřuje své názory a postoje, vhodnou formou obhajuje svůj názor
• Využívá pro komunikaci běžné informační a komunikační prostředky,
dokáže je použít jako zdroj informací a způsob dorozumívání
• Využívá získané komunikační dovednosti k vytváření vztahů
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Výchovně vzdělávací strategie
• Vytváříme situace vhodné ke komunikaci
• Podporujeme snahu o spontánní vyjádření
• Vytváříme a používáme pomůcky pro alternativní komunikaci
• Spolupracujeme s rodinou při zavádění jednotné formy alternativní
komunikace
• Aplikujeme alternativní a augmentativní komunikaci v každodenních
situacích a vyzíváme k dialogu touto formou komunikace.
• Přiměřeně rozvíjíme verbální či alternativní formu komunikace při
rozhovorech, skupinových hrách i samotném projevu.
• Vyžadujeme srozumitelnou odpověď na otázky.
• Klademe důraz na naslouchání, následnou reprodukci a kontrolujeme

•
•

potřebných ke společenské integraci
Umí si přečíst a vyhledat základní údaje
Používá mluvený projev či alternativní formu komunikace tak, aby
sdělil své potřeby či přání

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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porozumění obsahu.
Na modelových situacích trénujeme komunikaci s druhou osobou,
později využíváme besed.
Dramatizací nacvičujeme a trénujeme komunikaci v různých situacích.
Zadáváme úkoly zaměřené na komunikaci v širším sociálním
prostředí.
Hrou procvičujeme použití technických, informačních a
komunikačních prostředků.
Dbáme na integraci do širší společnosti.
Vytváříme správné komunikační vzorce podle místa, osob,…
Klademe důraz na čtení a následnou reprodukci a kontrolujeme
porozumění obsahu.
Seznamujeme žáky s tištěnými materiály- dotazníky, apod.
Vytváříme individuální deníky, kalendáře žáků a pozitivně motivujeme
k jeho využití v komunikaci.
Podporujeme všechny možné způsoby komunikace (písmo, znaky,
předměty, fotografie, symboly)
Vytváříme pozitivní klima a poskytujeme dostatečný prostor k
vlastnímu vyjádření
Učíme správně argumentovat
Jasně vymezujeme přijatelnou formu komunikace
Netolerujeme hrubé a nevhodné vyjadřování žáků
Používáme jednoduchá sdělení
Zjednodušeným slovním sdělením a názorem usilujeme o pochopení
daného úkolu či problému.
Zadáváme jednoduché a srozumitelné pokyny a vyžadujeme jejich
plnění

•
•
•
•
•
•
•

Zadáváme jednoduché a srozumitelné písemné pokyny a vyžadujeme
jejich plnění.
Připravujeme žáky na zvládání komunikace s jinými lidmi či v
mimořádných situacích
Vytváříme pravidla komunikace mezi žáky navzájem a mezi žákem a
dospělou osobou.
Vedeme žáky k pozitivní prezentaci své osoby a školy na veřejnosti.
Zařazujeme projektovou výuku podporující komunikaci ve skupině
Podporujeme mimoškolní aktivity
Dramatizací a vlastním prožitkem nacvičujeme a trénujeme
komunikaci v různých situacích.

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ
I. DÍL ŠVP
Na konci základního vzdělání žák v rámci svých možností:
• Má základní představu o vztazích mezi lidmi
• Orientuje se v prostředí, ve kterém žije
• Podílí se na jednoduchých sociálních aktivitách
• Uplatňuje základní návyky společenského chování
• Navazuje a udržuje vztahy s vrstevníky, respektuje druhé lidi
• Rozpoznává nevhodné a rizikové chování, je seznámen s jeho
možnými důsledky
• Uvědomuje si nebezpečí možného psychického i fyzického zneužívání
vlastní osoby
• Prokazuje získanou sebedůvěru při vystupování v neznámém
prostředí
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Výchovně vzdělávací strategie
• Vedeme žáky k rozlišování různých sociálních prostředí ( rodina,
škola, úřady…) a podporujeme vhodnou komunikaci
• Pomocí fotografií s využitím prostředků AAK a verbální komunikací
učíme děti poznat známé osoby, navázat s nimi kontakt a
dorozumívat se s nimi verbálními i neverbálními formami
komunikace.
• Společnými činnostmi a prací ve skupině rozvíjíme vztahy mezi
spolužáky.
• Dramatizací a veřejným vystupováním upevňujeme základní
společenské návyky.
• Rozebíráme konkrétní situace, doporučujeme jak je řešit,
poskytujeme telefonní čísla a nacvičujeme vzorce komunikace

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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s policií, záchrankou atd.
Vyhledáváme a čteme názvy ulic, nápisy obchodů a úřadů.
Konverzačním cvičením a hrou přibližujeme životní role.
Dbáme na používání pozdravu, poděkování, oslovení i alternativní
komunikací a jak je vhodně používat.
Zařazujeme práci ve skupinách a tím rozvíjíme sociální dovednosti
potřebné k týmové spolupráci.
Vysvětlováním a besedami s odborníky upozorňujeme na možnosti
nebezpečí a důsledky rizikového chování.
Rozhovorem, dramatizací, sledováním naučných pořadů zaměřených
k rozpoznání nevhodného a rizikového chování seznamujeme žáky
s možným psychickým a fyzickým zneužíváním vlastní osoby.
Podporujeme spolupráci s rodinou - rodinní příslušníci, orientace
v místě bydliště.
Vyžadujeme dodržování společně stanovených pravidel chování.
Podporujeme návštěvy kulturních zařízení, pořádáme kulturní a
sportovní akce, vedeme žáky k aktivní účasti.
Vytváříme situace při kterých si žáci ověřují získané sociální
dovednosti (nakupování, pošta, dopravní prostředky, cestování…)
Srozumitelně a důrazně odmítáme nepřijatelné formy chování.
Vedeme žáky k pochopení významu řádu, respektujeme jejich práva a
vyžadujeme důsledné plnění povinností.
Ke každému přistupujeme individuálně a rozvíjíme jeho jedinečnosti.
Vedeme žáky k poznání sebe sama.
Upozorňujeme na odlišnosti mezi mužem a ženou a jejich rozdílnými
životními rolemi.
Nepřehlížíme sexuální projevy žáků a přiměřeně je korigujeme.

•
•
•

Oceňujeme pozitivní emoce a projevy chování.
Vedeme žáky ke spontánnímu vyjádření emocí.
Umožňujeme žákům prezentovat své hudebně-dramatické
schopnosti na veřejnosti.

KOMPETENCE OBČANSKÉ
I. DÍL ŠVP
Na konci základního vzdělání žák v rámci svých možností:
• Využívá osvojené návyky a dovednosti k zapojení se do společnosti
• Má povědomí o základních právech a povinnostech občanů
• Dodržuje základní společenské normy a pravidla soužití
• Chrání své zdraví, dodržuje naučené stereotypy chování zdravého
životního stylu a ochrany životního prostředí
• Dokáže se chovat v krizových situacích i v situacích ohrožujících život
a zdraví člověka podle pokynů kompetentních osob
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Výchovně vzdělávací strategie
• Nabízíme a navštěvujeme kulturní a sportovní akce a poskytujeme
zpětnou vazbu v chování žáka.
• Zařazujeme aktivity (vycházky, exkurze) zaměřené k osvojení si
vhodných způsobů chování a jednání na veřejnosti.
• Podporujeme udržování kulturních a lidových tradic .(vyprávění,
malování, vaření, zpěv, psaní)
• Dbáme na uplatňování získaných zkušeností, dovedností, postojů a
návyků v běžném životě.
• Pozitivně hodnotíme kladné projevy chování.
• Spolupracujeme se žákem při vytváření třídních a školních pravidel i
písemnou formou.
• Vyžadujeme dodržování domluvených pravidel.
• Respektujeme žáka jako partnera – jeho volby a rozhodnutí.
• Vytváříme situace, ve kterých žák vnímá svá práva a povinnosti.
• Rozvíjíme chápání nutnosti pravidel ve společnosti.
• Netolerujeme nekamarádské chování a odmítnutí pomoci.
• Fixujeme vhodné návyky v péči o vlastní zdraví .
• Upozorňujeme na možná nebezpečí ohrožující žáka v běžném životě
• Důsledně dbáme na dodržování zavedeného systému péče o životní

•
•

prostředí.
Na modelových situacích procvičujeme stereotypy chování při
krizových situacích.
Podporujeme různé formální i neformální způsoby spolupráce s obcí
a integrovaným záchranným systémem.

KOMPETENCE PRACOVNÍ
I. DÍL ŠVP
Na konci základního vzdělání žák v rámci svých možností:
• Má osvojené hygienické návyky, zvládá sebeobsluhu podle svých
možností
• Zvládá základní pracovní dovednosti, operace a postupy při
jednoduchých pracovních činnostech
• Pracuje podle naučeného pracovního postupu, podle instrukcí plní
zadané jednoduché úkoly
• Soustředí se na pracovní výkon a je schopen vytrvat při jeho plnění
• Respektuje pravidla práce v týmu a svými pracovními činnostmi
ovlivňuje kvalitu společné práce
• Přijímá posouzení výsledků své práce
• Dodržuje zásady bezpečnosti, ochrany zdraví, hygieny práce a
ochrany životního prostředí při pracovních činnostech podle
naučených stereotypů
• Poznává, co dělá rád a dobře.

Výchovně vzdělávací strategie
• Pravidelně a systematicky trénujeme zvládání hygienických návyků.
• Formou didaktických her, modelových situací motivujeme, dohlížíme
a procvičujeme hygienická pravidla, hygienické potřeby žáků
automatizujeme.
• Poskytujeme dostatečný časový prostor pro jejich získání
• Usilujeme o nejvyšší možnou samostatnost.
• K práci a cvičení motivujeme a podáváme jasné a srozumitelné
pokyny odpovídající žákovým schopnostem.
• Vybíráme pro žáka atraktivní činnosti, které ho motivují dokončit
zadaný úkol.
• Vhodným výběrem činností a kladným přístupem udržujeme
pozornost žáků a chuť pracovat.
• Do výuky zařazujeme společné projekty, slovně i příkladem vedeme k
pomoci ostatním a k práci na společném díle.
• Vhodnou formou hodnotíme výsledky práce.
• Před započetím činnosti pravidelně upozorňujeme na zásady
bezpečnosti při dané práci nebo cvičení.
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Nacvičujeme a trénujeme modelové situace vedoucí k zajištění
bezpečnosti žáků.
Pomáháme žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti a reálné
možnosti.
Při práci vytváříme bezpečné pracovní prostředí.
Vedeme žáky k dodržování zásad bezpečnosti práce, volíme
k činnostem vhodné ochranné prostředky a pracovní pomůcky,
poukazujeme na jejich důležitost.
Vlastním příkladem vedeme k péči o životní prostředí.
Zdůrazňujeme potřebu ochrany vlastního zdraví a životního prostředí
a upozorňujeme na nebezpečí plynoucí z nedodržování zásad ochrany
zdraví a životního prostředí.
Seznamujeme žáky s jednoduchými pracovními úkony a základními
nástroji v dílně, kuchyni, na pozemku, ve třídě.
V rámci předprofesní přípravy poukazujeme na reálné možnosti
pracovního uplatnění.
Zařazujeme časté relaxační chvilky, pohybová cvičení k uvolnění ruky,
provádíme hry na rozvoj zrakové a sluchové pozornosti.
Sled pracovních úkonů rozfázujeme-názorně pomocí obrázků popisu
nebo jinou grafickou úpravou.

5.7. Umění a kultura
5.7.1 Hudební výchova
Název předmětu: HUDEBNÍ VÝCHOVA
Charakteristika předmětu:
Vzdělávací obor hudební výchova vytváří u žáků kladný vztah k hudbě, rozvíjí jejich hudebnost, podporuje schopnosti hudbu emocionálně
prožít. Hudební činnosti podporují u žáků rozvoj hudebních schopností a individuálních hudebních a pohybových dovedností. Rytmická cvičení
pozitivně ovlivňují i rozvoj řeči žáků.
Vzdělávací oblast: Umění a kultura
Časová dotace:
Ročník
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Týdenní
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
dotace
Místo výuky předmětu: Učebna , třída
Cílové zaměření školy:
• Rozvíjení pozitivního vztahu k hudbě a jeho vnímání
• Rozvíjení estetického cítění a vnímání prostředí
• Poznání národní kultury, její duchovní hodnoty a k vědomí, že je třeba ji chránit
• Vést žáky ke kultivovanému vystupování a získání sebedůvěry
• Rozvíjet rytmické cítění u žáků
Začlenění průřezových témat:
Osobnostní a sociální výchova
Multikulturní výchova
Enviromentální výchov
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Ročník:1
Očekávané výstupy školy
Žák by měl :
• Zpívat jednoduché melodie či písně přiměřené jeho
hlasovému rozsahu a individuálním schopnostem

•

Užívat při hudebních aktivitách různé hudební nástroje
přiměřeně svým schopnostem a dovednostem

Učivo
Vokální a instrumentální činnosti
- zpívání jednoduchých lidových písní a písní
zaměřených k ročním dobám, svátkům
v rozsahu kvinty až sexty
-

-

•

Vnímat, rozlišovat a napodobovat různé nehudební i
hudební zvuky

•

Soustředit se na poslech jednoduché krátké známé
písně či skladby

•

hra na tělo (tleskání dupání)
hra na jednoduché dětské nástroje
Orffův instrumentář-hůlky, bubínek,
tamburína, triangl, případné další
předměty(misky, vařečky, pokličky)
Rytmizace říkadel

Poslechové činnosti
- Rozlišování zvuků (zvonek, bubínek, hudební
nástroje-klavír, housle, kytara)
- Výška, síla, délka tónu
- Rozpoznávání tempa a rytmu
-

Naučit se správně hospodařit s dechem a snažit se

Mezipředmětové
vztahy

-

-

poslech krátkých skladeb různého
charakteru
poslech říkadel a jednoduchých písní
v provedení dětských sborů
správné držení těla při dýchání, pravidelné
dýchání
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Čtení
Psaní
Řečová výchova
Výtvarná výchova
Tělesná výchova

srozumitelně vyslovovat
•

Reagovat pohybem na hudbu

-

zřetelná výslovnost slov, slovních spojení a
říkadel

Hudebně pohybové činnosti
- pohybové hry s říkadly a dětskými popěvky
-

-

Pochod podle hudebního doprovodu
pohyb podle jednoduchých rytmických
doprovodů (chůze , pohyb, klus v různém
tempu-zrychlování, zpomalování, poskoky)
spojení tělesných cvičení s hudebním
doprovodem.
Pohybový projev podle hudby-improvizace
Hudebně relaxační techniky
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Ročník:2
Očekávané výstupy školy
Žák by měl :
• Zpívat jednoduché melodie či písně přiměřené jeho
hlasovému rozsahu a individuálním schopnostem

•

Užívat při hudebních aktivitách různé hudební nástroje
přiměřeně svým schopnostem a dovednostem

Učivo
Vokální a instrumentální činnosti
- zpívání jednoduchých lidových písní a písní
zaměřených k ročním dobám, svátkům
v rozsahu kvinty až sexty
-

-

•

Vnímat, rozlišovat a napodobovat různé nehudební i
hudební zvuky

•

Soustředit se na poslech jednoduché krátké známé
písně či skladby

Naučit se správně hospodařit s dechem a snažit se
srozumitelně vyslovovat

hra na tělo (tleskání dupání)
hra na jednoduché dětské nástroje
Orffův instrumentář-hůlky, bubínek,
tamburína, triangl, případné další
předměty(misky, vařečky, pokličky)
Rytmizace říkadel

Poslechové činnosti
- Rozlišování zvuků (zvonek, bubínek, hudební
nástroje-klavír, housle, kytara)
- Výška, síla, délka tónu
- Rozpoznávání tempa a rytmu
-

•

Mezipředmětové
vztahy

-

poslech krátkých skladeb různého
charakteru
poslech říkadel a jednoduchých písní
v provedení dětských sborů
správné držení těla při dýchání, pravidelné
dýchání
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Čtení
Psaní
Řečová výchova
Výtvarná výchova
Tělesná výchova

•

Reagovat pohybem na hudbu

zřetelná výslovnost slov, slovních spojení a
říkadel

Hudebně pohybové činnosti
- pohybové hry s říkadly a dětskými popěvky
- Pochod podle hudebního doprovodu
- pohyb podle jednoduchých rytmických
doprovodů (chůze , pohyb, klus v různém
tempu-zrychlování, zpomalování, poskoky)
- spojení tělesných cvičení s hudebním
doprovodem.
- Pohybový projev podle hudby-improvizace
- Hudebně relaxační techniky
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Ročník:3
Očekávané výstupy školy
Žák by měl :
• Zpívat jednoduché melodie či písně přiměřené jeho
hlasovému rozsahu a individuálním schopnostem

•

Užívat při hudebních aktivitách různé hudební nástroje
přiměřeně svým schopnostem a dovednostem

Učivo

Mezipředmětové
vztahy

Vokální a instrumentální činnosti
- zpívání jednoduchých lidových písní a písní
zaměřených k ročním dobám, svátkům
v rozsahu kvinty až sexty

Čtení
Psaní
Řečová výchova
Výtvarná výchova
Tělesná výchova

-

•

Vnímat, rozlišovat a napodobovat různé nehudební i
hudební zvuky

•

Soustředit se na poslech jednoduché krátké známé
písně či skladby

Poslechové činnosti
- Rozlišování zvuků (zvonek, bubínek, hudební
nástroje-klavír, housle, kytara)
- Výška, síla, délka tónu
- Rozpoznávání tempa a rytmu
-

•

Naučit se správně hospodařit s dechem a snažit se
srozumitelně vyslovovat

hra na tělo (tleskání dupání)
hra na jednoduché dětské nástroje
Orffův instrumentář-hůlky, bubínek,
tamburína, triangl, případné další
předměty(misky, vařečky, pokličky)
Rytmizace říkadel

-

poslech krátkých skladeb různého
charakteru
poslech říkadel a jednoduchých písní
v provedení dětských sborů
správné držení těla při dýchání, pravidelné
dýchání
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•

Reagovat pohybem na hudbu

zřetelná výslovnost slov, slovních spojení a
říkadel

Hudebně pohybové činnosti
- pohybové hry s říkadly a dětskými popěvky
- Pochod podle hudebního doprovodu
- pohyb podle jednoduchých rytmických
doprovodů (chůze , pohyb, klus v různém
tempu-zrychlování, zpomalování, poskoky)
- spojení tělesných cvičení s hudebním
doprovodem.
- Pohybový projev podle hudby-improvizace
- Hudebně relaxační techniky
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Ročník:4
Očekávané výstupy školy

Učivo

Žák by měl :
• Zpívat písně přiměřené jeho hlasovému rozsahu a
individuálním schopnostem

Vokální a instrumentální činnosti
- zpěv lidových i umělých písní
s doprovodem hudebního nástroje

•

Rozlišit hudební a nehudební zvuk, mluvený a zpívaný
hlas, rozeznat tóny:krátké-dlouhé, vyšší-nižší

-

•

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

-

•

Soustředit se na poslech jednoduchých skladeb

•

Poznat vybrané rytmické hudební nástroje a užívat je při
hudebních aktivitách

Mezipředmětové
vztahy

rozlišování zvuků hudebních nástrojů
(klavír, flétna, housle, kytara)
rozlišování zpívaného a mluveného hlasu
rozeznávání tónu krátkých-dlouhých,
vysokých -nízkých
pravidelné dýchání, správné držení těla při
dýchání
zřetelná výslovnost textů písní a říkadel

Poslechové činnosti
- poslech hudby z rozhlasu, z magnetofonu,
z CD
- jakou hudbu máš nejraději?
- Poslech zpěvu a hry na hudební nástroj
- Návštěva besídky, koncertu pro děti
-
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Vytleskávání rytmu
Rytmická cvičení s využitím Orfeova
instrumentáře, případně dalších předmětů

Čtení
Psaní
Řečová výchova
Výtvarná výchova
Tělesná výchova

•

Propojit vlastní pohyb s hudbou, zvládnout jednoduché
taneční hry

Hudebně pohybové činnosti
- pohybový projev podle hudby, pochod
- rytmické taneční prvky
- pohybové hry s říkadly a popěvky
- pohybový projev podle hudby-improvizace
- hudebně relaxační techniky

Ročník:5
Očekávané výstupy školy

Učivo

Žák by měl:
• Zpívat písně přiměřené jeho hlasovému rozsahu a
individuálním schopnostem

Vokální a instrumentální činnosti
- zpěv lidových i umělých písní
s doprovodem hudebního nástroje

•

Rozlišit hudební a nehudební zvuk, mluvený a zpívaný
hlas, rozeznat tóny:krátké-dlouhé, vyšš -nižší

-

•

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

-

•

Soustředit se na poslech jednoduchých skladeb

Mezipředmětové
vztahy

rozlišování zvuků hudebních nástrojů
(klavír, flétna, housle, kytara)
rozlišování zpívaného a mluveného hlasu
rozeznávání tónu krátkých-dlouhých,
vysokých-nízkých
pravidelné dýchání, správné držení těla při
dýchání
zřetelná výslovnost textů písní a říkadel

Poslechové činnosti
- poslech hudby z rozhlasu, z magnetofonu,
z CD
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Čtení
Psaní
Řečová výchova
Výtvarná výchova
Tělesná výchova

•

Poznat vybrané rytmické hudební nástroje a užívat je při
hudebních aktivitách

•

Propojit vlastní pohyb s hudbou, zvládnout jednoduché
taneční hry

-

jakou hudbu máš nejraději?
Poslech zpěvu a hry na hudební nástroj
Návštěva besídky, koncertu pro děti

-

Vytleskávání rytmu
Rytmická cvičení s využitím Orfeova
instrumentáře, případně dalších předmětů

Hudebně pohybové činnosti
- pohybový projev podle hudby, pochod
- rytmické taneční prvky
- pohybové hry s říkadly a popěvky
- pohybový projev podle hudby-improvizace
- hudebně relaxační techniky
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Ročník:6
Očekávané výstupy školy

Učivo

Žák by měl :
• Zpívat písně přiměřené jeho hlasovému rozsahu a
individuálním schopnostem

Vokální a instrumentální činnosti
- zpěv lidových i umělých písní
s doprovodem hudebního nástroje

•

Rozlišit hudební a nehudební zvuk, mluvený a zpívaný
hlas, rozeznat tóny:krátké-dlouhé, vyšší-nižší

-

•

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

-

•

Soustředit se na poslech jednoduchých skladeb

•

Poznat vybrané rytmické hudební nástroje a užívat je při
hudebních aktivitách

rozlišování zvuků hudebních nástrojů
(klavír, flétna, housle, kytara)
rozlišování zpívaného a mluveného hlasu
rozeznávání tónu krátkých-dlouhých,
vysokých-nízkých
pravidelné dýchání, správné držení těla při
dýchání
zřetelná výslovnost textů písní a říkadel

Poslechové činnosti
- poslech hudby z rozhlasu, z magnetofonu,
z CD
- jakou hudbu máš nejraději?
- Poslech zpěvu a hry na hudební nástroj
- Návštěva besídky, koncertu pro děti
-
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Vytleskávání rytmu
Rytmická cvičení s využitím Orfeova
instrumentáře, případně dalších předmětů

Mezipředmětové
vztahy
Čtení
Psaní
Řečová výchova
Výtvarná výchova
Tělesná výchova

•

Hudebně pohybové činnosti
- pohybový projev podle hudby, pochod
- rytmické taneční prvky
- pohybové hry s říkadly a popěvky
- pohybový projev podle hudby-improvizace
- hudebně relaxační techniky

Propojit vlastní pohyb s hudbou, zvládnout jednoduché
taneční hry

Ročník:7
Očekávané výstupy školy
Žák by měl :
• Využívat pěvecké návyky, podle individuálních
schopností a dovedností zvládat správné dýchání a
výslovnost při zpěvu i mluveném projevu

Učivo
Vokální činnosti a instrumentální činnosti
- zpěv lidových i umělých písní v rozsahu jedné
oktávy, rozvíjení hudební paměti
- upevňování správných pěveckých návyků
- nácvik zřetelné výslovnosti a správného dýchání
- poznávání hudebních nástrojů sluchem
- seznámení s hudebními pojmy, nota, notová
osnova, hudební klíč

•

Interpretovat vybrané a vzhledem k individuální
úrovni zvládnutelné lidové a umělé písně

-

zpěv lidových a umělých písní s doprovodem

•

Doprovázet podle svých schopností a dovedností
písně na rytmické hudební nástroje

-

hra na tělo, tleskání, dupání
hra na orffovské rytmické i melodické nástroje
základy hry na zobcovou flétnu

•

Soustředit se na poslech skladeb různých hudebních
žánrů

Poslechové činnosti
- poslech krátkých skladeb známých skladatelů
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Mezipředmětové
vztahy
Čtení
Psaní
Řečová výchova
Výtvarná výchova
Tělesná výchova

-

-

•

Zvládnout základní kroky jednoduchého tance

poslech písniček z magnetofonu, CD, rozhlasu a
televize
poslech písní a skladeb různých hudebních žánrů
a vybraných ukázek našich i zahraničních
skladatelů a interpretů
seznámení s významnými hudebními skladateli
návštěva koncertu (např. žákovského koncertu
ZUŠ)

Hudebně pohybové činnosti
- pohybové hry s říkadly a popěvky
- pochod podle hudby
- základní kroky polky, mazurka
- improvizovaný pohyb podle hudby
- hudebně pohybové hry
- relaxační techniky
- muzikoterapie
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Ročník:8
Očekávané výstupy školy
Žák by měl :
• Využívat pěvecké návyky, podle individuálních
schopností a dovedností zvládat správné dýchání a
výslovnost při zpěvu i mluveném projevu

•

Interpretovat vybrané a vzhledem k individuální
úrovni zvládnutelné lidové a umělé písně

•

Doprovázet podle svých schopností a dovedností
písně na rytmické hudební nástroje

•

Soustředit se na poslech skladeb různých hudebních
žánrů

Učivo

Mezipředmětové
vztahy

Vokální činnosti a instrumentální činnosti
- zpěv lidových i umělých písní v rozsahu jedné
oktávy, rozvíjení hudební paměti
- upevňování správných pěveckých návyků
- nácvik zřetelné výslovnosti a správného dýchání
- poznávání hudebních nástrojů sluchem
- seznámení s hudebními pojmy, nota, notová
osnova, hudební klíč

Čtení
Psaní
Řečová výchova
Výtvarná výchova
Tělesná výchova

-

zpěv lidových a umělých písní s doprovodem

-

hra na tělo, tleskání, dupání
hra na orffovské rytmické i melodické nástroje
základy hry na zobcovou flétnu

Poslechové činnosti
- poslech krátkých skladeb známých skladatelů
- poslech písniček z magnetofonu, CD, rozhlasu a
televize
- poslech písní a skladeb různých hudebních žánrů
a vybraných ukázek našich i zahraničních
skladatelů a interpretů
- seznámení s významnými hudebními skladateli
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•

Zvládnout základní kroky jednoduchého tance

návštěva koncertu (např. žákovského koncertu
ZUŠ)

Hudebně pohybové činnosti
- pohybové hry s říkadly a popěvky
- pochod podle hudby
- základní kroky polky, mazurka
- improvizovaný pohyb podle hudby
- hudebně pohybové hry
- relaxační techniky
- muzikoterapie
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Ročník:9
Očekávané výstupy školy
Žák by měl :
• Využívat pěvecké návyky, podle individuálních
schopností a dovedností zvládat správné dýchání a
výslovnost při zpěvu i mluveném projevu

•

Učivo

Mezipředmětové
vztahy

Vokální činnosti a instrumentální činnosti
- zpěv lidových a umělých písní v rozsahu jedné
oktávy s doprovodem klavíru, kytary nebo
elektronického nástroje
- zpěv koled, ukolébavek, trampských písní
s akcentem na správné dýchání a správnou
výslovnost textů

Interpretovat vybrané a vzhledem k individuální
úrovni zvládnutelné lidové a umělé písně

-

nacvičit jednoduchou hudebně dramatickou
pohádku

•

Doprovázet podle svých schopností a dovedností
písně na rytmické hudební nástroje

-

využití Orffových hudebních nástrojů
základy hry na zobcovou flétnu

•

Soustředit se na poslech skladeb různých hudebních
žánrů

•

Zvládnout základní kroky jednoduchého tance

Poslechové činnosti
- poslech známých skladeb vážné hudby
- poslech taneční hudby různých žánrů
- návštěva koncertu
- seznámení s významnými hudebními skladateli
Hudebně pohybové činnosti
- pohybové vyjádření hudby, polka, valčík,
moderní tance
- improvizovaný pohyb podle hudby
- hudebně pohybové hry
- relaxační techniky, muzikoterapie
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Čtení
Psaní
Řečová výchova
Výtvarná výchova
Tělesná výchova

Ročník:10
Očekávané výstupy školy
Žák by měl:
• Využívat pěvecké návyky, podle individuálních
schopností a dovedností zvládat správné dýchání a
výslovnost při zpěvu i mluveném projevu

Učivo

Mezipředmětové
vztahy

Vokální činnosti a instrumentální činnosti
- zpěv lidových a umělých písní v rozsahu jedné
oktávy s doprovodem klavíru, kytary nebo
elektronického nástroje
- zpěv koled, ukolébavek, trampských písní
s akcentem na správné dýchání a správnou
výslovnost textů

•

Interpretovat vybrané a vzhledem k individuální
úrovni zvládnutelné lidové a umělé písně

-

nacvičit jednoduchou hudebně dramatickou
pohádku

•

Doprovázet podle svých schopností a dovedností
písně na rytmické hudební nástroje

-

využití Orffových hudebních nástrojů
základy hry na zobcovou flétnu

•

Soustředit se na poslech skladeb různých hudebních
žánrů

•

Zvládnout základní kroky jednoduchého tance

Poslechové činnosti
- poslech známých skladeb vážné hudby
- poslech taneční hudby různých žánrů
- návštěva koncertu
- seznámení s významnými hudebními skladateli
Hudebně pohybové činnosti
- pohybové vyjádření hudby, polka, valčík,
moderní tance
- improvizovaný pohyb podle hudby
- hudebně pohybové hry
- relaxační techniky, muzikoterapie
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Čtení
Psaní
Řečová výchova
Výtvarná výchova
Tělesná výchova

KLÍČOVÉ KOMPETENCE, VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE
Klíčové kompetence a vzdělávací strategie v předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA.
KOMPETENCE K UČENÍ
I. DÍL ŠVP
Na konci základního vzdělání žák v rámci svých možností:
• Ovládá základy čtení, psaní a počítání a využívá je ke svému
vzdělávání
• Ovládá základy porozumění řeči a využívá je ke svému vzdělávání
• Používá učebnice, učební materiály a učební pomůcky.
• Vybere z výukových materiálů potřebnou informaci podle pokynů,
správně určí použitelnost informačního textu.
• Dodržuje návykové stereotypy učení, snaží se o koncentraci na učení
• Chápe pochvalu jako motivaci k dalšímu učení, má zájem o získávání
nových poznatků a dovedností.
• Používá termíny, znaky a symboly ve spojení s konkrétními situacemi
každodenního života
• Ovládá elementární způsoby práce s počítačem
• Uplatňuje získané zkušenosti v praktických situacích
• Vybaví si teoretické vědomosti při pracovních úkonech, zvládne jejich
následnost a má představu o výsledku své práce.
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Výchovně vzdělávací strategie
• Zadáváme úkoly a osamostatňujeme žáky při vyhledávání informací
formou modelových situací a později přímo v terénu.
• Modelovými situacemi trénujeme spojení znaků s vlastním prožitkem,
tak aby došlo k vytvoření vzorce chování.
• nacvičujeme zapamatování si dvou a více úkonů po sobě jdoucí ,
dodržujeme stejný postup a postupně zvyšujeme náročnost
• Využíváme výletů a exkurzí k rozvíjení slovní zásoby.
• Vytváříme modelové situace v konverzačních cvičeních.
• Vytváříme situace, při kterých se musí žák písemně vyjádřit.
• Vybíráme vhodné metody pro zvládnutí mluvené podoby jazyka.
• Rozvíjíme schopnost aktivně pracovat s textem a provádět početní
operace při práci na počítači.
• Individualizujeme výchovně vzdělávací činnost
• Respektujeme individuální schopnosti a předpoklady žáka i jeho
aktuální zdravotní stav.
• Používáme odlišných textů dle velikosti písma, obrázků nebo
piktogramů.
• Používáme učební a informační materiály, knihy, dotazníky, letáky a
mediální prostředky.¨
• Využíváme komunikační knihy, komunikační tabulky.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Vytváříme takové situace, ve kterých má žák radost z učení i
pohybových aktivit.
Opakujeme a upevňujeme získané vědomosti a procvičujeme
konkrétní dovednosti.
Pozitivně hodnotíme dílčí kroky a tím podporujeme vytrvalost.
Důsledně dbáme na jednotnou terminologii.
Vytváříme příležitosti k využívání informačních zdrojů.
Podporujeme využívání učebnic, učebních textů, pracovních sešitů,
pracovní listy a dalších dostupných názorných pomůcek., cvičebních
pomůcek.
Dbáme na správné užívání termínů, znaků a symbolů.
Plánujeme činnosti a vysvětlujeme jejich účel.
Motivujeme žáky k zájmu o učení - nabízíme témata, která jsou jim
známá nebo je zajímají.
Motivujeme žáky k zájmu o sport a umění – nabízíme vhodná cvičení,
hry, která jsou jim známá nebo je baví.
Zábavnou formou výuky a častým střídáním činností se snažíme
udržet pozornost žáků.
Činnosti směřujeme k praktickému využití získaných znalostí a
dovedností.
Vedeme žáky k vyhledávání potřebných informací.
Zařazujeme projekty, práci na školním pozemku, v dílně, cvičné
kuchyni a tím umožňujeme využití teoretických poznatků v praxi.

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
I. DÍL ŠVP
Na konci základního vzdělání žák v rámci svých možností:
• Překonává problémy přiměřeně ke svým možnostem
• Řeší známé a opakující se situace na základě nápodoby a vlastních
zkušeností
• Vnímá problémové situace a řeší je s pomocí naučených stereotypů i
získaných zkušeností
• Nenechá se při řešení problému odradit nezdarem
• Ví, na koho se může obrátit o pomoc při řešení problémů
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Výchovně vzdělávací strategie
• Nepředkládáme žákovi hotovou informaci, ale úkol, které
přizpůsobujeme jeho možnostem a schopnostem
• Vedeme žáky k přemýšlení o problému a orientaci v něm a až
následně k jeho řešení
• Předkládáme žákovi osvědčené způsoby řešení
• Zabraňujeme fixaci chybných řešení
• Vytváříme pozitivní klima, ve kterém mají žáci pocit, že se mohou
svěřit se svými problémy.
• Umožňujeme žákům při jejich školních i osobních problémech
konzultaci s pracovníky školy.
• Měníme úkoly a upozorňujeme na odlišná řešení
• Vytváříme situace v nichž žák využívá osvojené stereotypy
• Nabízíme úkoly a cvičení, která vycházejí z reálného života
• Nacvičujeme stereotypy správného chování v běžných životních
situacích
• Při mimoškolních aktivitách sledujeme, jak žák prakticky řeší
problémové situace
• Formou her denně opakujeme, procvičujeme a upevňujeme
konkrétní dovednosti.
• Nápodobou a modelovými situacemi vytváříme u žáků vlastní
prožitky, které mohou využít při řešení problémových situací.
• Monitorujeme problematické situace a rozebíráme je.
• Vytváříme problémové úlohy a situace, které přizpůsobujeme
možnostem a schopnostem daného žáka pro samostatnou práci.

•
•
•
•
•
•

Nacvičujeme strategie řešení běžných problémů co se stane když… a
seznamujeme s důsledky chybného rozhodnutí.
Umožňujeme zažít nečekanou situaci a hledáme společně řešení.
Postupně směřujeme žáka k samostatnějšímu rozhodování.
Aplikujeme sociální učení (dopravní prostředky, instituce, kulturní
akce, sportovní akce.)
Využíváme her a dramatizace.
Vysvětlováním v konkrétních situacích povzbuzujeme žáky k řešení
problémů různými způsoby.
Při neúspěšném řešení nabízíme jiné cesty postupů, aby se žáci
nenechali odradit nezdarem.

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ
I. DÍL ŠVP
Na konci základního vzdělání žák v rámci svých možností:
• Komunikuje s druhými lidmi přiměřeně svým schopnostem
• Rozumí sdělení a reaguje na ně podle svých možností
• Vyjadřuje své pocity, prožitky a nálady vhodným způsobem
• Chápe jednoduché, běžně užívané texty, záznamy a obrazové
materiály
• Chápe jednoduché běžné povely a pokyny, tělocvičné názvosloví
• Zvládá jednoduchou formu písemné komunikace
• Vyjadřuje své názory a postoje, vhodnou formou obhajuje svůj názor
• Využívá pro komunikaci běžné informační a komunikační prostředky,
dokáže je použít jako zdroj informací a způsob dorozumívání
• Využívá získané komunikační dovednosti k vytváření vztahů
potřebných ke společenské integraci
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Výchovně vzdělávací strategie
• Vytváříme situace vhodné ke komunikaci
• Podporujeme snahu o spontánní vyjádření
• Vytváříme a používáme pomůcky pro alternativní komunikaci
• Spolupracujeme s rodinou při zavádění jednotné formy alternativní
komunikace
• Aplikujeme alternativní a augmentativní komunikaci v každodenních
situacích a vyzíváme k dialogu touto formou komunikace.
• Přiměřeně rozvíjíme verbální či alternativní formu komunikace při
rozhovorech, skupinových hrách i samotném projevu.
• Vyžadujeme srozumitelnou odpověď na otázky.
• Klademe důraz na naslouchání, následnou reprodukci a kontrolujeme
porozumění obsahu.

•
•

•

Umí si přečíst a vyhledat základní údaje
Používá mluvený projev či alternativní formu komunikace tak, aby
sdělil své potřeby či přání

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Na modelových situacích trénujeme komunikaci s druhou osobou,
později využíváme besed.
Dramatizací nacvičujeme a trénujeme komunikaci v různých situacích.
Připravujeme slovní zásobu využitelnou k písemným sdělením.
Zadáváme úkoly zaměřené na komunikaci v širším sociálním
prostředí.
Hrou procvičujeme použití technických , informačních a
komunikačních prostředků.
Dbáme na integraci do širší společnosti.
vytváříme správné komunikační vzorce podle místa, osob,…
Klademe důraz na čtení a následnou reprodukci a kontrolujeme
porozumění obsahu.
Seznamujeme žáky s tištěnými materiály- dotazníky, apod.
Rozvíjíme čtenářskou gramotnost a slovní zásobu.
Vytváříme individuální deníky, kalendáře žáků a pozitivně motivujeme
k jeho využití v komunikaci.
Jako jednu z možností komunikace podporujeme psaní a čtení emailu
nebo SMS zprávy.
Podporujeme všechny možné způsoby komunikace (písmo, znaky,
předměty, fotografie, symboly)
Vytváříme pozitivní klima a poskytujeme dostatečný prostor k
vlastnímu vyjádření
Učíme správně argumentovat
Jasně vymezujeme přijatelnou formu komunikace
Netolerujeme hrubé a nevhodné vyjadřování žáků
Používáme jednoduchá sdělení
Zjednodušeným slovním sdělením a názorem usilujeme o pochopení

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

daného úkolu či problému.
Zadáváme jednoduché a srozumitelné pokyny a vyžadujeme jejich
plnění
Zadáváme jednoduché a srozumitelné písemné pokyny a vyžadujeme
jejich plnění.
Připravujeme žáky na zvládání komunikace s jinými lidmi či v
mimořádných situacích
Vytváříme pravidla komunikace mezi žáky navzájem a mezi žákem a
dospělou osobou.
Vedeme žáky k pozitivní prezentaci své osoby a školy na veřejnosti.
Zařazujeme projektovou výuku podporující komunikaci ve skupině
Podporujeme mimoškolní aktivity
Dramatizací a vlastním prožitkem nacvičujeme a trénujeme
komunikaci v různých situacích.
Muzikoterapií, arteterapií, canisterapií a relaxačním cvičením
navozujeme podmínky pro vyjádření vlastních prožitků a pocitů.
Využíváme Orffovy hudební nástroje ke komunikačním hrám.

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ
I. DÍL ŠVP
Na konci základního vzdělání žák v rámci svých možností:
• Má základní představu o vztazích mezi lidmi
• Orientuje se v prostředí, ve kterém žije
• Podílí se na jednoduchých sociálních aktivitách
• Uplatňuje základní návyky společenského chování
• Navazuje a udržuje vztahy s vrstevníky, respektuje druhé lidi
• Rozpoznává nevhodné a rizikové chování, je seznámen s jeho

Výchovně vzdělávací strategie
• Pomocí fotografií s využitím prostředků AAK a verbální komunikací
učíme děti poznat známé osoby, navázat s nimi kontakt a
dorozumívat se s nimi verbálními i neverbálními formami
komunikace.
• Společnými činnostmi a prací ve skupině rozvíjíme vztahy mezi
spolužáky.
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•
•

možnými důsledky
Uvědomuje si nebezpečí možného psychického i fyzického zneužívání
vlastní osoby
Prokazuje získanou sebedůvěru při vystupování v neznámém
prostředí

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Dramatizací a veřejným vystupováním upevňujeme základní
společenské návyky.
Užíváme dramatizace, ukázky videa a na nich hodnotíme chování a
hledáme nápravu.
Četbou a sledováním vhodných pořadů vytváříme představu o
vztazích mezi lidmi.
Konverzačním cvičením a hrou přibližujeme životní role.
Dbáme na používání pozdravu, poděkování, oslovení i alternativní
komunikací a jak je vhodně používat.
Zařazujeme práci ve skupinách a tím rozvíjíme sociální dovednosti
potřebné k týmové spolupráci.
Rozhovorem, dramatizací, sledováním naučných pořadů zaměřených
k rozpoznání nevhodného a rizikového chování seznamujeme žáky
s možným psychickým a fyzickým zneužíváním vlastní osoby.
Vyžadujeme dodržování společně stanovených pravidel chování.
Podporujeme návštěvy kulturních zařízení, pořádáme kulturní a
sportovní akce, vedeme žáky k aktivní účasti.
Vytváříme situace při kterých si žáci ověřují získané sociální
dovednosti (nakupování, pošta, dopravní prostředky, cestování…)
Srozumitelně a důrazně odmítáme nepřijatelné formy chování.
Vedeme žáky k pochopení významu řádu, respektujeme jejich práva a
vyžadujeme důsledné plnění povinností.
Ke každému přistupujeme individuálně a rozvíjíme jeho jedinečnosti.
Vedeme žáky k poznání sebe sama.
Upozorňujeme na odlišnosti mezi mužem a ženou a jejich rozdílnými
životními rolemi.
Nepřehlížíme sexuální projevy žáků a přiměřeně je korigujeme.

•
•
•
•
•

Oceňujeme pozitivní emoce a projevy chování.
Vedeme žáky ke spontánnímu vyjádření emocí.
Rozvíjíme u žáků hudební cítění.
Vedeme žáky k začlenění do společnosti formou veřejných
vystoupení.
Umožňujeme žákům prezentovat své hudebně-dramatické
schopnosti na veřejnosti.

KOMPETENCE OBČANSKÉ
I. DÍL ŠVP
Na konci základního vzdělání žák v rámci svých možností:
• Využívá osvojené návyky a dovednosti k zapojení se do společnosti
• Má povědomí o základních právech a povinnostech občanů
• Dodržuje základní společenské normy a pravidla soužití
• Chrání své zdraví, dodržuje naučené stereotypy chování zdravého
životního stylu a ochrany životního prostředí
• Dokáže se chovat v krizových situacích i v situacích ohrožujících život
a zdraví člověka podle pokynů kompetentních osob
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Výchovně vzdělávací strategie
• Nabízíme a navštěvujeme kulturní a sportovní akce a poskytujeme
zpětnou vazbu v chování žáka.
• Zařazujeme aktivity (vycházky, exkurze) zaměřené k osvojení si
vhodných způsobů chování a jednání na veřejnosti.
• Podporujeme udržování kulturních a lidových tradic .(vyprávění,
malování, vaření, zpěv, psaní)
• Dbáme na uplatňování získaných zkušeností, dovedností, postojů a
návyků v běžném životě.
• Pozitivně hodnotíme kladné projevy chování.
• Spolupracujeme se žákem při vytváření třídních a školních pravidel i
písemnou formou.
• V konverzačních cvičeních procvičujeme dodržování domluvených
pravidel.
• Vyžadujeme dodržování domluvených pravidel.
• Respektujeme žáka jako partnera – jeho volby a rozhodnutí.
• Vytváříme situace, ve kterých žák vnímá svá práva a povinnosti.

•
•
•
•
•
•
•
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Rozvíjíme chápání nutnosti pravidel ve společnosti.
Netolerujeme nekamarádské chování a odmítnutí pomoci.
Fixujeme vhodné návyky v péči o vlastní zdraví .
Upozorňujeme na možná nebezpečí ohrožující žáka v běžném životě
Důsledně dbáme na dodržování zavedeného systému péče o životní
prostředí.
Na modelových situacích procvičujeme stereotypy chování při
krizových situacích.
Podporujeme různé formální i neformální způsoby spolupráce s obcí
a integrovaným záchranným systémem.

5.7.2 Výtvarná výchova
Název předmětu: VÝTVARNÁ VÝCHOVA
Charakteristika předmětu: Výtvarná výchova poskytuje žákům prostor pro uplatnění jejich tvořivých schopností a zároveň jsou jim
poskytovány zážitky prostřednictvím vlastní tvorby a recepce. Dále je rozvíjeno estetické a smyslové vnímání, tvořivost a vnímavost sebe
samého i okolního světa, zlepšuje se jemná motorika a vytváří příležitost pro vzájemnou spolupráci. Předmět má rehabilitační a relaxační
charakter – žáci se odreagují, vyjádří své emoce, představy a pocity.
Vzdělávací oblast: Umění a kultura
Časová dotace:
Ročník
Týdenní
dotace

1
2

2
2

3
2

4
2

5
1

6
1

Místo výuky předmětu: kmenová třída, okolí školy, školní zahrada
Cílové zaměření školy:
• Využívání a rozvíjení tvořivých schopností a dovedností žáků
• Rozvíjení pozitivního vztahu k umění a jeho vnímání
• Rozvíjení estetického cítění a vnímání prostředí
Začlenění průřezových témat:
Osobnostní a sociální výchova
Multikulturní výchova
Enviromentální výchova
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7
1

8
1

9
1

10
1

Ročník: 1
Očekávané výstupy školy
Žák by měl:
• Zvládnout nejzákladnější dovednosti pro vlastní tvorbu

Učivo

-

•

Rozpoznávat, pojmenovat a porovnat s dopomocí učitele
barvy, tvary, objekty na příkladech z běžného života a ve
výsledcích vlastní tvorby i tvorby ostatních

-

•

Uplatňovat vlastní zkušenosti, prožitky a fantazii při
tvůrčích činnostech

-

Ročník: 2
Očekávané výstupy školy
Žák by měl:
• Zvládnout nejzákladnější dovednosti pro vlastní tvorbu

Mezipředmětové
vztahy
Příprava výtvarných pomůcek, rozvíjení
grafomotoriky
Třídění předmětů podle tvaru a materiálu

Vyjadřování pocitů, nálad a emocí –
pohyby těla, barvami, manipulací
s objekty

Učivo

-

•

Rozpoznávat, pojmenovat a porovnat s dopomocí učitele
barvy, tvary, objekty na příkladech z běžného života a ve
výsledcích vlastní tvorby i tvorby ostatních

-

•

Uplatňovat vlastní zkušenosti, prožitky a fantazii při
tvůrčích činnostech

-
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Psaní
Matematika
Smyslová výchova

Mezipředmětové
vztahy
Malba prstovými barvami, kresba křídami
a voskovými pastelkami
Modelování tvarů a snadných předmětů
(kulička, had) z různých materiálů

Malování barevných skvrn vodovými
barvami – zapíjení do mokré čtvrtky

Psaní
Pracovní výchova
Smyslová výchova

Ročník: 3
Očekávané výstupy školy
Žák by měl:
• Zvládnout nejzákladnější dovednosti pro vlastní tvorbu

Učivo

-

•

Rozpoznávat, pojmenovat a porovnat s dopomocí učitele
barvy, tvary, objekty na příkladech z běžného života a ve
výsledcích vlastní tvorby i tvorby ostatních

-

•

Uplatňovat vlastní zkušenosti, prožitky a fantazii při
tvůrčích činnostech

-

Ročník: 4
Očekávané výstupy školy
Žák by měl:
• Uplatňovat základní dovednosti pro vlastní tvorbu
•
•
•

Rozlišovat, porovnávat, třídit a pojmenovat linie, barvy,
tvary, objekty, a uplatnit je podle svých schopností při
vlastní tvorbě
Při tvorbě vycházet ze svých zrakových, hmatových a
sluchových vjemů, vlastních prožitků, zkušeností a
fantazie
Vyjádřit pocit z vnímání vlastní tvůrčí činnosti
(mimoslovně, graficky)

Mezipředmětové
vztahy
Malování vodovými a temperovými
barvami
Rozpoznání geometrických tvarů ve
vybraných objektech (domeček, slunce,
skříň)
Sestavování obrazců ze špejlí, tyček nebo
dřívek

Učivo

-

-

-
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Matematika
Smyslová výchova

Mezipředmětové
vztahy
Zvládnutí dovednosti používat vhodné
barvy (strom – zelený, obloha – modrá)
Vykrajování tvarů pomocí formiček,
dřívek a špachtlí
Malování barevných skvrn vodovkami dokreslování pastelkami, vlepování
obrázků
Osvojení dovednosti neverbálně vyjádřit
osobní pocity z tvůrčí činnosti

Smyslová výchova
Psaní
Pracovní výchova

Ročník: 5
Očekávané výstupy školy
Žák by měl:
• Uplatňovat základní dovednosti pro vlastní tvorbu

Učivo

-

Mezipředmětové
vztahy
Ovládání základních výtvarných technik
(kresba, malba, modelování, práce
s papírem)
Kreslení předmětů vycházejících z kruhu
(sněhulák), čtverce (kapesník), obdélníku
(ručník)

•

Rozlišovat, porovnávat, třídit a pojmenovat linie, barvy,
tvary, objekty, a uplatnit je podle svých schopností při
vlastní tvorbě

-

•

Při tvorbě vycházet ze svých zrakových, hmatových a
sluchových vjemů, vlastních prožitků, zkušeností a
fantazie

-

Modelování složitějších předmětů
(vánočka, zvíře)

•

Vyjádřit pocit z vnímání vlastní tvůrčí činnosti
(mimoslovně, graficky)

-

Osvojení dovednosti graficky vyjádřit
osobní pocity z tvůrčí činnosti

Ročník: 6
Očekávané výstupy školy
Žák by měl:
• Uplatňovat základní dovednosti pro vlastní tvorbu
•

Rozlišovat, porovnávat, třídit a pojmenovat linie, barvy,
tvary, objekty, a uplatnit je podle svých schopností při

Učivo
-

-
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Matematika
Pracovní výchova
Psaní

Mezipředmětové vztahy
Samostatné zvládání základních
výtvarných technik (kresba, malba,
modelování, práce s papírem)
Stříhání papíru bez předkreslené linie

Pracovní výchova
Řečová výchova
Psaní

vlastní tvorbě
•

Při tvorbě vycházet ze svých zrakových, hmatových a
sluchových vjemů, vlastních prožitků, zkušeností a
fantazie

-

Kresba lidské postavy

•

Vyjádřit pocit z vnímání vlastní tvůrčí činnosti
(mimoslovně, graficky)

-

Slovní zhodnocení vlastní práce

Ročník: 7
Očekávané výstupy školy
Žák by měl:
• Uplatňovat základní dovednosti při realizaci a prezentaci
vlastní tvorby

Učivo

-

Mezipředmětové
vztahy
Kreslení a malování na náměty ze života

•

Uplatňovat linie, barvy, tvary a objekty v ploše i prostoru
podle vlastního tvůrčího záměru, využívat jejich vlastnosti
a vztahy

-

Vystřihování ozdobných předmětů
z přeloženého papíru (dečky, záložky)

•

Při vlastní tvorbě vycházet ze svých vlastních zkušeností a
představ

-

Rozvíjení dovednosti výtvarně ztvárnit své
pocity, nálady a emoce

•

Hledat a zvolit pro jejich vyjádření nejvhodnější
prostředky a postupy s dopomocí učitele

-

Osvojování dovednosti umět zvolit
k výtvarné práci vhodné prostředky
(pomůcky, techniku)
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Psaní
Pracovní výchova

Ročník: 8
Očekávané výstupy školy

Učivo

Mezipředmětové
vztahy

Žák by měl:
•

Uplatňovat základní dovednosti při realizaci a prezentaci
vlastní tvorby

-

Samostatné výtvarné vyjádření na určené
téma

•

Uplatňovat linie, barvy, tvary a objekty v ploše i prostoru
podle vlastního tvůrčího záměru, využívat jejich vlastnosti
a vztahy

-

Modelování předmětů ze samotvrdnoucí
hmoty a kombinace s jinými materiály

•

Při vlastní tvorbě vycházet ze svých vlastních zkušeností a
představ

-

Osvojení dovednosti výtvarně ztvárnit své
pocity, nálady a emoce

•

Hledat a zvolit pro jejich vyjádření nejvhodnější
prostředky a postupy s dopomocí učitele

-

Rozvíjení a zdokonalování dovednosti
umět zvolit k výtvarné práci vhodné
prostředky (pomůcky, techniku)
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Řečová výchova
Psaní

Ročník: 9
Očekávané výstupy školy

Učivo

Mezipředmětové
vztahy

Žák by měl:
•

Uplatňovat základní dovednosti při realizaci a prezentaci
vlastní tvorby

-

Prezentace vlastní výtvarné práce

•

Uplatňovat linie, barvy, tvary a objekty v ploše i prostoru
podle vlastního tvůrčího záměru, využívat jejich vlastnosti
a vztahy

-

Výroba koláže z různých materiálů

•

Při vlastní tvorbě vycházet ze svých vlastních zkušeností a
představ

-

•

Hledat a zvolit pro jejich vyjádření nejvhodnější
prostředky a postupy s dopomocí učitele

-

Samostatné zvolení a používání vhodných
výtvarných prostředků k vyjádření nálad,
pocitů a emocí
Úplné zvládnutí dovednosti umět zvolit
k výtvarné práci vhodné prostředky
(pomůcky, techniku)
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Řečová výchova
Pracovní výchova
Psaní

Ročník: 10
Očekávané výstupy školy

Učivo

Mezipředmětové
vztahy

Žák by měl:
•

Uplatňovat základní dovednosti při realizaci a prezentaci
vlastní tvorby

-

Prezentace vlastní výtvarné práce

•

Uplatňovat linie, barvy, tvary a objekty v ploše i prostoru
podle vlastního tvůrčího záměru, využívat jejich vlastnosti
a vztahy

-

Modelování předmětů ze samotvrdnoucí
hmoty a kombinace s jinými materiály

•

Při vlastní tvorbě vycházet ze svých vlastních zkušeností a
představ

-

•

Hledat a zvolit pro jejich vyjádření nejvhodnější
prostředky a postupy s dopomocí učitele

-

Samostatné zvolení a používání vhodných
výtvarných prostředků k vyjádření nálad,
pocitů a emocí
Úplné zvládnutí dovednosti umět zvolit
k výtvarné práci vhodné prostředky
(pomůcky, techniku)
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Řečová výchova
Pracovní výchova
Psaní

KLÍČOVÉ KOMPETENCE, VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE
Klíčové kompetence a vzdělávací strategie v předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA

KOMPETENCE K UČENÍ
I. DÍL ŠVP
Na konci základního vzdělání žák v rámci svých možností:
• Ovládá základy porozumění řeči a využívá je ke svému vzdělávání
• Používá učební materiály a učební pomůcky.
• Dodržuje návykové stereotypy učení, snaží se o koncentraci na učení
• Chápe pochvalu jako motivaci k dalšímu učení, má zájem o získávání
nových poznatků a dovedností.
• Používá termíny, znaky a symboly ve spojení s konkrétními situacemi
každodenního života
• Uplatňuje získané zkušenosti v praktických situacích
• Vybaví si teoretické vědomosti při pracovních úkonech, zvládne jejich
následnost a má představu o výsledku své práce.
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Výchovně vzdělávací strategie
• Zadáváme úkoly a osamostatňujeme žáky při vyhledávání informací
formou modelových situací a později přímo v terénu.
• Modelovými situacemi trénujeme spojení znaků s vlastním prožitkem,
tak aby došlo k vytvoření vzorce chování.
• Nacvičujeme zapamatování si dvou a více úkonů po sobě jdoucí ,
dodržujeme stejný postup a postupně zvyšujeme náročnost
• Individualizujeme výchovně vzdělávací činnost
• Respektujeme individuální schopnosti a předpoklady žáka i jeho
aktuální zdravotní stav.
• Používáme odlišných textů dle velikosti písma, obrázků nebo
piktogramů.
• Používáme učební a informační materiály, knihy, dotazníky, letáky a
mediální prostředky.¨
• Využíváme komunikační knihy, komunikační tabulky.
• Vytváříme takové situace, ve kterých má žák radost z učení i
pohybových aktivit.
• Opakujeme a upevňujeme získané vědomosti a procvičujeme
konkrétní dovednosti.
• Pozitivně hodnotíme dílčí kroky a tím podporujeme vytrvalost.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Důsledně dbáme na jednotnou terminologii.
Vytváříme příležitosti k využívání informačních zdrojů.
Podporujeme využívání učebnic, učebních textů, pracovních sešitů,
pracovní listy a dalších dostupných názorných pomůcek., cvičebních
pomůcek.
Dbáme na správné užívání termínů, znaků a symbolů.
Plánujeme činnosti a vysvětlujeme jejich účel.
Motivujeme žáky k zájmu o učení - nabízíme témata, která jsou jim
známá nebo je zajímají.
Motivujeme žáky k zájmu o sport a umění – nabízíme vhodná cvičení,
hry, která jsou jim známá nebo je baví.
Zábavnou formou výuky a častým střídáním činností se snažíme
udržet pozornost žáků.
Činnosti směřujeme k praktickému využití získaných znalostí a
dovedností.
Vedeme žáky k vyhledávání potřebných informací.
Zařazujeme projekty tím umožňujeme využití teoretických poznatků
v praxi.

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
I. DÍL ŠVP
Na konci základního vzdělání žák v rámci svých možností:
• Překonává problémy přiměřeně ke svým možnostem
• Řeší známé a opakující se situace na základě nápodoby a vlastních
zkušeností
• Vnímá problémové situace a řeší je s pomocí naučených stereotypů i
získaných zkušeností
• Nenechá se při řešení problému odradit nezdarem
• Ví, na koho se může obrátit o pomoc při řešení problémů
•
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Výchovně vzdělávací strategie
• Nepředkládáme žákovi hotovou informaci, ale úkol, které
přizpůsobujeme jeho možnostem a schopnostem
• Vedeme žáky k přemýšlení o problému a orientaci v něm a až
následně k jeho řešení
• Předkládáme žákovi osvědčené způsoby řešení
• Zabraňujeme fixaci chybných řešení
• Vytváříme pozitivní klima, ve kterém mají žáci pocit, že se mohou
svěřit se svými problémy.
• Umožňujeme žákům při jejich školních i osobních problémech
konzultaci s pracovníky školy.
• Měníme úkoly a upozorňujeme na odlišná řešení
• Vytváříme situace v nichž žák využívá osvojené stereotypy
• Nabízíme úkoly a cvičení, která vycházejí z reálného života
• Nacvičujeme stereotypy správného chování v běžných životních
situacích
• Při mimoškolních aktivitách sledujeme, jak žák prakticky řeší
problémové situace
• Formou her denně opakujeme, procvičujeme a upevňujeme
konkrétní dovednosti.
• Nápodobou a modelovými situacemi vytváříme u žáků vlastní
prožitky, které mohou využít při řešení problémových situací.

•
•
•
•
•
•

Monitorujeme problematické situace a rozebíráme je.
Vytváříme problémové úlohy a situace, které přizpůsobujeme
možnostem a schopnostem daného žáka pro samostatnou práci.
Aplikujeme sociální učení (dopravní prostředky, instituce, kulturní
akce, sportovní akce.)
Využíváme her a dramatizace.
Vysvětlováním v konkrétních situacích povzbuzujeme žáky k řešení
problémů různými způsoby.
Při neúspěšném řešení nabízíme jiné cesty postupů, aby se žáci
nenechali odradit nezdarem.

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ
I. DÍL ŠVP
Na konci základního vzdělání žák v rámci svých možností:
• Komunikuje s druhými lidmi přiměřeně svým schopnostem
• Rozumí sdělení a reaguje na ně podle svých možností
• Vyjadřuje své pocity, prožitky a nálady vhodným způsobem
• Chápe jednoduché, běžně užívané texty, záznamy a obrazové
materiály
• Chápe jednoduché běžné povely a pokyny, tělocvičné názvosloví
• Vyjadřuje své názory a postoje, vhodnou formou obhajuje svůj názor
• Využívá pro komunikaci běžné informační a komunikační prostředky,
dokáže je použít jako zdroj informací a způsob dorozumívání
• Využívá získané komunikační dovednosti k vytváření vztahů
potřebných ke společenské integraci
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Výchovně vzdělávací strategie
• Vytváříme situace vhodné ke komunikaci
• Podporujeme snahu o spontánní vyjádření
• Vytváříme a používáme pomůcky pro alternativní komunikaci
• Spolupracujeme s rodinou při zavádění jednotné formy alternativní
komunikace
• Aplikujeme alternativní a augmentativní komunikaci v každodenních
situacích a vyzíváme k dialogu touto formou komunikace.
• Přiměřeně rozvíjíme verbální či alternativní formu komunikace při
rozhovorech, skupinových hrách i samotném projevu.
• Vyžadujeme srozumitelnou odpověď na otázky.
• Klademe důraz na naslouchání, následnou reprodukci a kontrolujeme

•

Používá mluvený projev či alternativní formu komunikace tak, aby
sdělil své potřeby či přání

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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porozumění obsahu.
Zadáváme úkoly zaměřené na komunikaci v širším sociálním
prostředí.
Hrou procvičujeme použití technických, informačních a
komunikačních prostředků.
Dbáme na integraci do širší společnosti.
Vytváříme správné komunikační vzorce podle místa, osob,…
Podporujeme všechny možné způsoby komunikace (písmo, znaky,
předměty, fotografie, symboly)
Vytváříme pozitivní klima a poskytujeme dostatečný prostor k
vlastnímu vyjádření
Učíme správně argumentovat
Jasně vymezujeme přijatelnou formu komunikace
Netolerujeme hrubé a nevhodné vyjadřování žáků
Používáme jednoduchá sdělení
Zjednodušeným slovním sdělením a názorem usilujeme o pochopení
daného úkolu či problému.
Zadáváme jednoduché a srozumitelné písemné pokyny a vyžadujeme
jejich plnění.
Vytváříme pravidla komunikace mezi žáky navzájem a mezi žákem a
dospělou osobou.
Vedeme žáky k pozitivní prezentaci své osoby a školy na veřejnosti.
Zařazujeme projektovou výuku podporující komunikaci ve skupině
Podporujeme mimoškolní aktivity
Muzikoterapií, arteterapií, canisterapií a relaxačním cvičením
navozujeme podmínky pro vyjádření vlastních prožitků a pocitů.

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ
I. DÍL ŠVP
Na konci základního vzdělání žák v rámci svých možností:
• Má základní představu o vztazích mezi lidmi
• Orientuje se v prostředí, ve kterém žije
• Podílí se na jednoduchých sociálních aktivitách
• Uplatňuje základní návyky společenského chování
• Navazuje a udržuje vztahy s vrstevníky, respektuje druhé lidi
• Rozpoznává nevhodné a rizikové chování, je seznámen s jeho
možnými důsledky
• Uvědomuje si nebezpečí možného psychického i fyzického zneužívání
vlastní osoby
• Prokazuje získanou sebedůvěru při vystupování v neznámém
prostředí
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Výchovně vzdělávací strategie
• Vedeme žáky k rozlišování různých sociálních prostředí ( rodina,
škola, úřady…) a podporujeme vhodnou komunikaci
• Pomocí fotografií s využitím prostředků AAK a verbální komunikací
učíme děti poznat známé osoby, navázat s nimi kontakt a
dorozumívat se s nimi verbálními i neverbálními formami
komunikace.
• Společnými činnostmi a prací ve skupině rozvíjíme vztahy mezi
spolužáky.
• Dbáme na používání pozdravu, poděkování, oslovení i alternativní
komunikací a jak je vhodně používat.
• Zařazujeme práci ve skupinách a tím rozvíjíme sociální dovednosti
potřebné k týmové spolupráci.
• Podporujeme spolupráci s rodinou - rodinní příslušníci, orientace
v místě bydliště.
• Vyžadujeme dodržování společně stanovených pravidel chování.
• Podporujeme návštěvy kulturních zařízení, pořádáme kulturní a
sportovní akce, vedeme žáky k aktivní účasti.
• Srozumitelně a důrazně odmítáme nepřijatelné formy chování.
• Vedeme žáky k pochopení významu řádu, respektujeme jejich práva a
vyžadujeme důsledné plnění povinností.
• Ke každému přistupujeme individuálně a rozvíjíme jeho jedinečnosti.
• Vedeme žáky k poznání sebe sama.
• Upozorňujeme na odlišnosti mezi mužem a ženou a jejich rozdílnými
životními rolemi.

•
•
•
•

Nepřehlížíme sexuální projevy žáků a přiměřeně je korigujeme.
Oceňujeme pozitivní emoce a projevy chování.
Vedeme žáky ke spontánnímu vyjádření emocí.
Rozvíjíme u žáků hudební a výtvarné cítění.

KOMPETENCE OBČANSKÉ
I. DÍL ŠVP
Na konci základního vzdělání žák v rámci svých možností:
• Využívá osvojené návyky a dovednosti k zapojení se do společnosti
• Má povědomí o základních právech a povinnostech občanů
• Dodržuje základní společenské normy a pravidla soužití
• Chrání své zdraví, dodržuje naučené stereotypy chování zdravého
životního stylu a ochrany životního prostředí
• Dokáže se chovat v krizových situacích i v situacích ohrožujících život
a zdraví člověka podle pokynů kompetentních osob

288

Výchovně vzdělávací strategie
• Nabízíme a navštěvujeme kulturní a sportovní akce a poskytujeme
zpětnou vazbu v chování žáka.
• Pozitivně hodnotíme kladné projevy chování.
• Spolupracujeme se žákem při vytváření třídních a školních pravidel i
písemnou formou.
• Vyžadujeme dodržování domluvených pravidel.
• Respektujeme žáka jako partnera – jeho volby a rozhodnutí.
• Vytváříme situace, ve kterých žák vnímá svá práva a povinnosti.
• Rozvíjíme chápání nutnosti pravidel ve společnosti.
• Netolerujeme nekamarádské chování a odmítnutí pomoci.
• Fixujeme vhodné návyky v péči o vlastní zdraví .
• Upozorňujeme na možná nebezpečí ohrožující žáka v běžném životě
• Důsledně dbáme na dodržování zavedeného systému péče o životní
prostředí.

KOMPETENCE PRACOVNÍ
I. DÍL ŠVP
Na konci základního vzdělání žák v rámci svých možností:
• Zvládá základní pracovní dovednosti, operace a postupy při
jednoduchých pracovních činnostech
• Pracuje podle naučeného pracovního postupu, podle instrukcí plní
zadané jednoduché úkoly
• Soustředí se na pracovní výkon a je schopen vytrvat při jeho plnění
• Respektuje pravidla práce v týmu a svými pracovními činnostmi
ovlivňuje kvalitu společné práce
• Přijímá posouzení výsledků své práce
• Dodržuje zásady bezpečnosti, ochrany zdraví, hygieny práce a
ochrany životního prostředí při pracovních činnostech podle
naučených stereotypů
• Poznává, co dělá rád a dobře.

Výchovně vzdělávací strategie
• Pravidelně a systematicky trénujeme zvládání hygienických návyků.
• Usilujeme o nejvyšší možnou samostatnost.
• K práci a cvičení motivujeme a podáváme jasné a srozumitelné
pokyny odpovídající žákovým schopnostem.
• Vytváříme vhodné situace pro upevnění jednoduchých pracovních
cvičebních postupů.
• Vybíráme pro žáka atraktivní činnosti, které ho motivují dokončit
zadaný úkol.
• Vhodným výběrem činností a kladným přístupem udržujeme
pozornost žáků a chuť pracovat.
• Do výuky zařazujeme společné projekty, slovně i příkladem vedeme k
pomoci ostatním a k práci na společném díle.
• Vhodnou formou hodnotíme výsledky práce.
• Před započetím činnosti pravidelně upozorňujeme na zásady
bezpečnosti při dané práci nebo cvičení.
• Pomáháme žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti a reálné
možnosti.
• Při práci vytváříme bezpečné pracovní prostředí.
• Vedeme žáky k dodržování zásad bezpečnosti práce, volíme
k činnostem vhodné ochranné prostředky a pracovní pomůcky,
poukazujeme na jejich důležitost.
• Vlastním příkladem vedeme k péči o životní prostředí.
• Seznamujeme žáky s jednoduchými pracovními úkony a základními
nástroji v dílně, kuchyni, na pozemku, ve třídě.
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•
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Zařazujeme časté relaxační chvilky, pohybová cvičení k uvolnění ruky,
provádíme hry na rozvoj zrakové a sluchové pozornosti.
Sled pracovních úkonů rozfázujeme-názorně pomocí obrázků popisu
nebo jinou grafickou úpravou.

5.8. Člověk a zdraví
5.8.1 Výchova ke zdraví
Název předmětu: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ
Charakteristika předmětu: Poskytuje žákům základní informace o člověku v souvislosti s preventivní ochranou jejich zdraví. Vede je ke
zdravému způsobu života a k péči o své zdraví. Žáci si upevňují hygienické, stravovací a pracovní návyky, rozvíjejí sociální a komunikační
dovednosti, učí se odmítat škodlivé látky, předcházet úrazům a čelit vlastnímu ohrožení v různých situacích.
Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví
Časová dotace:
Ročník
Týdenní
dotace

1

2

3

4

5

6

Místo výuky předmětu: třída, učebna, zahrada, tělocvična, obec
Začlenění průřezových témat:
Osobnostní a sociální výchova
Multikulturní výchova
Enviromentální výchova
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7

8
1

9
1

10

Ročník:8
Očekávané výstupy školy

Učivo

Mezipředmětové
vztahy

Žák by měl :
•

Vědět o významu dobrého soužití
mezi vrstevníky i členy rodiny.

-

Osvojování společenského chování ve společnosti
Poučení o vztazích ve dvojici, kamarádství, přátelství, lásce,
partnerských vztazích, manželství a rodičovství
Definování vztahů a soužití v prostředí rodiny, školy a vrstevnické
skupiny

Člověk a společnost
Člověk a svět práce
Člověk a jeho svět

•

Chápat základní životní potřeby a
jejich naplňování ve shodě se
zdravím.

-

Vysvětlení pojmů dětství, puberta, dospívání
Popsání tělesných změn během dospívání
Objasnění rozdílů mezi chlapcem a dívkou
Poučení o hygieně v období dospívání a během menstruace
Objasňování sexuálního dospívání a prevence sexuálního chování
Poučení o těhotenství a antikoncepci
Informování o ochraně před přenosnými i nepřenosnými
chorobami, chronickým onemocněním, úrazy a o bezpečném
způsobu chování (nemoci přenosné pohlavním stykem, HIV/AIDS

292

Člověk a společnost
Člověk a svět práce
Člověk a jeho svět

•

Respektovat zdravotní stav svůj i
svých vrstevníků, umět popsat své
zdravotní problémy a potíže.

-

•

Znát správné stravovací návyky
a v rámci svých možností dodržovat
a uplatňovat zásady správné výživy.

-

Vnímání a pojmenování jednotlivých částí těla
Poučení o našich smyslech a jejich ochraně
Diskutování na téma zdraví a nemoc, lékař, zdravotní středisko,
lékárna, nemocnice
Prohlubování poznatků o zásadách osobní a intimní hygieny
Diskutování na téma otužování a význam pohybu pro zdraví
Vysvětlování pojmů civilizační choroby, zdravotní rizika,
preventivní a lékařská péče
Demonstrování relaxačních technik
Uvedení příkladů pomoci při poranění, při pádu a při záchvatu
Režim dne

Člověk a společnost

Diskutování na téma výživa a zdraví
Popsání zásad zdravého stravování a vlivu životních podmínek a
způsobu stravování na zdraví
Životní prostředí a jeho ochrana
Vyjmenování specifických druhů výživy
Seznámení s potravinovou pyramidou
Režim dne

Člověk a společnost
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Člověk a svět práce
Člověk a jeho svět

Člověk a svět práce
Člověk a jeho svět

Ročník:9
Očekávané výstupy školy
Žák by měl :
• Uplatňovat způsoby bezpečného
chování v sociálním kontaktu
s vrstevníky, při komunikaci
s neznámými lidmi, v konfliktních
a krizových situacích a vědět, kde
v případě potřeby vyhledat pomoc.

Učivo

-

-

-

Mezipředmětové
vztahy
Vysvětlení správného chování v situacích úrazu a životu
ohrožujících stavů (úrazy v domácnosti, při sportu, na pracovišti,
v dopravě)
Poučení o bezpečném chování a o komunikaci s vrstevníky a
neznámými lidmi
Poučení o dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví,
bezpečném prostředí ve škole, o ochraně zdraví při různých
činnostech a o ochraně člověka za mimořádných událostí
Seznámení s důležitými telefonními čísly

Člověk a společnost
Člověk a svět práce
Člověk a jeho svět

Člověk a společnost
•

Uplatňování osvojené sociální
dovednosti při kontaktu se sociálně
patologickými jevy.

-

Diskutování na téma škodlivost kouření a používání alkoholických
nápojů
Poučení o zdravotních a sociálních rizicích zneužívání návykových
látek
Člověk a společnost

•

Zaujímat odmítavé postoje ke všem
formám brutality a násilí.

•

Vědět o souvislosti mezi konzumací
návykových psychoaktivních látek a
poškozováním zdraví

-

Diskutování na téma šikana a její projevy
Syndrom CAN a jeho projevy
Pojmenování nejužívanějších psychotropních látek
Varování žáků před zneužíváním a užíváním drog
Vysvětlení zdravotních a sociálních rizik spojených se
zneužíváním návykových látek
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Člověk a společnost

•

Použít důležitá telefonní čísla
v případě potřeby pomoci

-

Nácvik chování v situacích úrazu a život ohrožujících stavů
Nácvik použití důležitých telefonních čísel
Nácvik poskytnutí první pomoci

•

Řídit se pokyny odpovědných osob při
mimořádných událostech

-

Vyjmenování mimořádných událostí
Seznámení s důležitými a odpovědnými osobami při konkrétních
mimořádných událostech
Vysvětlení ochrany zdraví za mimořádných událostech

Člověk a společnost

Člověk a společnost

-
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KLÍČOVÉ KOMPETENCE, VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE
Klíčové kompetence a vzdělávací strategie v předmětu VÝCHOVA KE ZDRAVÍ
KOMPETENCE K UČENÍ
I. DÍL ŠVP
Na konci základního vzdělání žák v rámci svých možností:
• Ovládá základy čtení, psaní a počítání a využívá je ke svému
vzdělávání.
• Používá učebnice, učební materiály a učební pomůcky.
• Chápe pochvalu jako motivaci k dalšímu učení, má zájem o získávání
nových poznatků.
• Používá termíny, znaky a symboly ve spojení s konkrétními situacemi
každodenního života.
• Uplatňuje získané zkušenosti v praktických situacích.
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Výchovně vzdělávací strategie
• Využíváme učebnice, učební texty, pracovní sešity, pracovní listy a
další názorné pomůcky.
• Individualizuje výchovně vzdělávací proces.
• Pozitivně hodnotíme dílčí kroky a tím podporujeme vytrvalost.
• Vytváříme takové situace, ve kterých má žák radost z učení.
• Modelovými situacemi trénujeme spojení znaků s vlastním prožitkem,
tak aby došlo k vytvoření vzorce chování.
• Opakujeme a upevňujeme získané vědomosti a procvičujeme
konkrétní dovednosti.
• Činnosti směřujeme k praktickému využití získaných znalostí a
dovedností.

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
I. DÍL RVP
Na konci základního vzdělání žák v rámci svých možností:
• Překonává problémy přiměřeně ke svým možnostem.
• Řeší známé a opakující se situace na základě nápodoby a vlastních
zkušeností.
• Vnímá problémové situace a řeší je s pomocí naučených stereotypů i
získaných zkušeností.
• Nenechá se při řešení problému odradit nezdarem.
• Ví, na koho se může obrátit o pomoc při řešení problémů.
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Výchovně vzdělávací strategie
• Vytváříme problémové úlohy a situace, které přizpůsobujeme
možnostem a schopnostem daného žáka, pro samostatnou práci.
• Předkládáme žákovi osvědčené způsoby řešení.
• Vedeme žáky k přemýšlení o problému a orientaci v něm.
• Nápodobou a modelovými situacemi vytváříme u žáků vlastní
prožitky, které mohou využít při řešení problémových situacích.
• Vysvětlováním v konkrétních situacích povzbuzujeme žáky k řešení
problémů různými způsoby.
• Při neúspěšném řešením nabízíme jiné cesty postupů, aby se žáci
nenechali odradit nezdarem.
• Při mimoškolních aktivitách sledujeme, jak žák prakticky řeší
problémové situace.
• Vytváříme klima bezpečí, ve kterém mají žáci pocit, že se mohou
svěřit se svými problémy.
• Umožňujeme žákům při jejich školních i osobních problémech
konzultaci s pracovníky školy

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ
I. DÍL ŠVP
Na konci základního vzdělání žák v rámci svých možností:
• Komunikuje s druhými lidmi přiměřeně svým schopnostem.
• Rozumí sdělení a reaguje na ně podle svých možností.
• Vyjadřuje své pocity, prožitky a nálady vhodným způsobem.
• Vyjadřuje své názory a postoje, vhodnou formou obhajuje svůj názor.
• Využívá získané komunikační dovednosti k vytváření vztahů
potřebných ke společenské integraci.
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Výchovně vzdělávací strategie
• Vytváříme situace vhodné ke komunikaci.
• Podporujeme snahu o spontánní vyjádření.
• Dramatizací a vlastním prožitkem nacvičujeme a trénujeme
komunikaci v různých situacích.
• Vytváříme pozitivní klima a poskytujeme dostatečný prostor
k vlastnímu vyjádření.
• Učíme správně argumentovat.
• Jasně vymezujeme přijatelnou formou komunikace.
• Netolerujeme hrubé a nevhodné vyjadřování žáků.
• Zadáváme jednoduché a srozumitelné pokyny a vyjadřujeme jejich
plnění.
• Rozvojem slovní zásoby podporujeme schopnost komunikovat
s vrstevníky i ostatními lidmi.
• Vytváříme pravidla komunikace mezi žáky navzájem a mezi žákem a
dospělou osobou.
• Vedeme žáky k pozitivní prezentaci své osoby a školy na veřejnosti.

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ
I. DÍL ŠVP
Na konci základního vzdělání žák v rámci svých možností:
• Má základní představu o vztazích mezi lidmi.
• Podílí se na jednoduchých sociálních aktivitách.
• Uplatňuje základní návyky společenského chování.
• Navazuje a udržuje vztahy s vrstevníky, respektuje druhé lidi.
• Rozpoznává nevhodné a rizikové chování, je seznámen s jeho
možnými důsledky.
• Uvědomuje si nebezpečí možného psychického i fyzického zneužívání
vlastní osoby.
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Výchovně vzdělávací strategie
• Sledováním vhodných pořadů a četbou a vytváříme představu o
vztazích mezi lidmi.
• Vedeme žáky k rozlišování různých sociálních prostředí.
• Vyžadujeme dodržování společně stanovených pravidel chování.
• Vytváříme situace při kterých si žáci ověřují získané sociální
dovednosti.
• Vedeme žáky k pochopení významu řádu, respektujeme jejich práva a
vyžadujeme důsledné plnění povinností.
• Zařazujeme práci ve skupinách a tím rozvíjíme sociální dovednosti
potřebné k týmové spolupráci.
• Srozumitelně a důrazně odmítáme nepřijatelné formy chování.
• Vysvětlováním a besedami s odborníky upozorňujeme na možnosti
nebezpečí a důsledky rizikového chování.
• Rozhovorem, dramatizací, sledováním naučných pořadů zaměřených
k rozpoznávání nevhodného a rizikového chování seznamujeme žáky
s možným psychickým a fyzickým zneužíváním vlastní osoby .
• Vedeme žáky k poznání sama sebe.

KOMPETENCE OBČANSKÉ
I. DÍL ŠVP
Na konci základního vzdělání žák v rámci svých možností:
• Využívá osvojené návyky a dovednosti k zapojení se do společnosti.
• Má podvědomí o základních právech a povinnostech občanů.
• Dodržuje základní společenské normy a pravidla soužití.
• Chrání své zdraví, dodržuje naučené stereotypy chování zdravého
životního stylu a ochrany životního prostředí.
• Dokáže se chovat v krizových situacích i v situacích ohrožujících život
a zdraví člověka podle pokynů kompetentních osob.
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Výchovně vzdělávací strategie
• Dbáme na uplatňování získaných zkušeností, dovedností, postojů a
návyků v běžném životě.
• Pozitivně hodnotíme kladné projevy chování.
• Vyžadujeme dodržování domluvených pravidel.
• Respektujeme žáka jako partnera – jeho volby a rozhodnutí.
• Vytváříme situace, ve kterých žák vnímá svá práva a povinnosti.
• Rozvíjíme chápání nutnosti pravidel ve společnosti.
• Netolerujeme nekamarádské chování a odmítnutí pomoci.
• Fixujeme vhodné návyky v péči o vlastní zdraví.
• Upozorňujeme na možná nebezpečí ohrožující žáka v běžném životě.
• Důsledně dbáme na dodržování zavedeného systému péče o životní
prostředí.
• Na modelových situacích procvičujeme stereotypy chování při
krizových situacích.

KOMPETENCE PRACOVNÍ
I. DÍL ŠVP
Na konci základního vzdělání žák v rámci svých možností:
• Má osvojené hygienické návyky, zvládá sebeobsluhu podle svých
možností.
• Pracuje podle naučeného pracovního postupu, podle instrukcí plní
zadané jednoduché úkoly.
• Dodržuje zásady bezpečnosti, ochrany zdraví, hygieny práce a
ochrany životního prostředí při pracovních činnostech podle
naučených stereotypů.

Výchovně vzdělávací strategie
• Pravidelně a systematicky trénujeme zvládání hygienických návyků.
• Poskytujeme dostatečný časový prostor pro získává hygienických
návyků.
• Usilujeme o nejvyšší možnou samostatnost.
• K práci motivujeme a podáváme jasné a srozumitelné pokyny
odpovídající žákovým schopnostem.
• Před započetím činnosti pravidelně upozorňujeme na zásady
bezpečnosti dané práce.
• Při práci vytváříme bezpečné pracovní prostředí.
• Vlastním příkladem vedeme k péči o životní prostředí.
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5.8.2 Tělesná výchova
Název předmětu: TĚLESNÁ VÝCHOVA
Charakteristika předmětu: Tělesné výchově je věnován značný počet hodin vzhledem k jejímu nezastupitelnému postavení při výchově žáků
s mentální retardací. Pojetí tělesné výchovy sleduje cíle zdravotní, zaměřené na správné držení těla, zvládnutí základních pohybových
dovedností, rozvíjení a posilování pohybové výkonnosti, zvyšování tělesné zdatnosti. Důraz je kladen na hranost, soutěživost, rytmizaci
pohybových aktivit. Žáci se seznámí i se základy sportovních her, což může napomoci jejich integraci mezi nepostižené vrstevníky. V tělesné
výchově jsou prováděny i sezonní činnosti. Škola může pro žáky uspořádat několikadenní turistický kurz. Důležitou součástí tělesné výchovy
jsou cvičení koordinační, relaxační a cvičení v přírodě.
Disponibilní dotace:
V předmětu tělesná výchova je v učebním plánu zařazena v 1,3,4,5 ročníku disponibilní časová dotace. Tato hodina bude využita k realizaci
zdravotní tělesné výchovy u žáků, kteří mají zdravotní potíže.
Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví
Časová dotace:
Ročník
Týdenní
dotace

1
3+1

2
3

3
3+1

4
3+1

5
3+1

6
3

Místo výuky předmětu: tělocvična ZŠ, třída, zahrada, příroda, hřiště
Začlenění průřezových témat:
Osobnostní a sociální výchova
Multikulturní výchova
Enviromentální výchova
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7
3

8
3

9
3

10
3

Ročník:1
Očekávané výstupy školy

Učivo

Žák by měl :
• Mít kladný postoj k pohybovým aktivitám.

Koordinační cvičení
- uvědomování jednotlivých částí těla

•

Zvládat podle pokynů přípravu na pohybovou
činnost.

Mezipředmětové
vztahy

Cvičení pro správné držení těla
− získávání návyků správného držení těla
− nacvičování cviků pro správné dýchání
− provádění relaxačních cvičeních
Hudebně pohybové činnosti
− cvičení na rytmické říkanky
− využívání Orffovy metody
− nacvičování rytmizované chůze a běhu v základním
tempu
Sezonní činnosti
− učení jednoduchých kolektivních pohybových her
s využitím chůze, běhu, honičky
− účastnění se v zimním období her na sněhu, klouzání,
sáňkování
− po celý rok vycházky do přírody

•

Reagovat na základní pokyny a povely
k osvojované činnosti

Řečová výchova

−

porozumění jednoduchým pokynům učitele
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Řečová výchova
Hudební výchova

•

Mít osvojeny základní pohybové lokomoce,
dovednosti a prostorovou orientaci podle
individuálních předpokladů.

−

pozná a pojmenuje nářadí a náčiní v tělocvičně

−
−

správně drží tělo při chůzi (vyrovnání hlavy)
zvládá volný pohyb paží během chůze, při chůzi
v zástupu za učitelkou, za vedoucím žákem, při
překračování nízkých překážek
správně našlapuje při běhu, při zvedání nohou, ohýbání
v kolenou – běhá po celé ploše
běhá v zástupu za učitelkou
skáče snožmo na místě, libovolným směrem
leze libovolným směrem vpřed
přelézá švédské lavičky
chytá míč koulející se po zemi, po mírně šikmé ploše
chytá míč hozený učitelkou
manipuluje s různými drobnými předměty
(sbírání, podávání, skládání, přenášení)
cvičí na lavičkách, přechází lavičky, sestoupí z lavičky
umí sed roznožný s předklonem
umí vzpor dřepmo

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Základy sportovních her
− hry s míčem, na jelena
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Řečová výchova

Ročník:2
Očekávané výstupy školy
Žák by měl :
• Zvládat podle pokynů přípravu na pohybovou
činnost.

•

•

Reagovat na základní pokyny a povely
k osvojované činnosti.

Mít osvojeny základní pohybové lokomce,
dovednosti a prostorovou orientaci podle

Učivo

Mezipředmětové
vztahy

Cvičení pro správné držení těla
- získávání správných návyků při nacvičování
uvolňovacích a protahovacích cvičeních jednotlivých
svalových skupin
Hudebně pohybové cvičení
- nacvičování cviků zaměřené na soulad pohybu
s rytmem hudby
- nacvičování střídavé chůze a běhu podle rytmického
doprovodu
Sezónní činnost
- nacvičování chůze po kluzké ploše
- provádění turistických vycházek v každé roční době
- účastnění se v zimním období her na sněhu, stavění
sněhuláků, stavění iglú
-

porozumění pravidel při jednoduchých hrách
v tělocvičně, na hřišti, v přírodě
Například házení do koše míčem, hra na rybičky
a rybáře, na kočku a myš

Kondiční cvičení
- navození správného držení těla při chůzi daným
směrem, při chůzi po čáře, laně, hadice
- navození správného držení těla při chůzi zástupu za
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Řečová výchova
Hudební výchova

Řečová výchova

Řečová výchova

individuálních předpokladů.
-

-

•

Dodržovat základní zásady bezpečnosti při
pohybových činnostech a mít osvojeny základní
hygienické návyky při pohybových aktivitách

učitelkou
překračování vyšších překážek při chůzi
běhání, nacvičování výběhu na daný signál
běhání zástupu za vedoucím žákem
běhání s drobnými předměty v ruce, přenášení
z místa na místo
skákání střídavě na jedné a na druhé noze
poskakování z místa
skákání přes čáru
seskakování z výšek 10-15 cm do dřepu
podlézání, přelézání a prolézání v hodných překážek
(lavičky, obruče na stojáncích, Polikarpovy
stavebnice)
procvičování házení míče na terč a cíl
nacvičování nadhazování míče oběma rukama
provádění výstupu na švédskou lavičku
prolézání dílů švédské bedny

Základy gymnastických cvičení
- nacvičování kolébky, poskoků snožmo, válení sudů
z mírného svahu
-

dodržování pravidel při hrách jak v tělocvičně, na
hřišti i v přírodě
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Řečová výchova

Ročník:3
Očekávané výstupy školy
Žák by měl :
• Zvládat podle pokynů přípravu na pohybovou činnost.

•

Reagovat na základní pokyny a povely k osvojované
činnosti.

•

Mít osvojeny základní pohybové lokomoce, dovednosti a
prostorovou orientaci podle individuálních předpokladů.

Učivo
Cvičení pro správné držení těla
- získávání správných návyků při cvičení
zaměřené na posilování svalů dolních a
horních končetin
- cvičení zaměřené na zvětšování rozsahu
pohyblivosti kloubů
Hudebně pohybové činnosti
- nacvičování přísunného kroku stranou
Sezónní činnosti
- provádění turistických vycházek v každé
roční době s možností využívání přírodních
překážek při chůzi
- realizování plaveckého výcviku, her ve vodě

Mezipředmětové
vztahy
Řečová výchova

Řečová výchova
Hudební výchova

-

pojmenování náčiní v tělocvičně
porozumění jednoduchých povelů dané
učitelem
Kondiční cvičení
- navození správného držení těla při chůzi po
klikaté čáře, při chůzi v zástupu za vedoucím
žákem
- nacvičování rytmické chůze s udáváním
tempa
- překračování různorodých překážek různé
velikosti při chůzi
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Řečová výchova

-

•

Dodržovat základní zásady bezpečnosti při pohybových
činnostech a mít osvojeny základní hygienické návyky při
pohybových aktivitách

nacvičování výběhu na daný signál ze sedu,
lehu na zádech, lehu na břiše, kleku, dřepu
- běhání ve dvojicích za učitelkou, vedoucím
žákem
- obíhání větších předmětů položených na
zemi
- skákání střídavě na jedné a druhé noze
s větší výdrží
- seskakování z výše 20-30 cm do dřepu
- koulení míče po švédské lavičce
- provádění sedů, kleků na švédské bedně
- provádění strečinku
Koordinační cvičení
- uvědomování si pohybu končetin i se
zavřenýma očima
- provádění cviků pohybové koordinace
Základy gymnastických cvičení
- nacvičování 1. fáze kotoulu - ,, okénko “
- nacvičování rovnovážných postojů na jedné
noze
- nacvičování poskoků snožmo daným
směrem, kolem určených předmětů
položených na zemi
Základy sportovních her
- kopání na branku, chytání míče v brance
- házení míče na koš
- využívání chůze, běhu k honičkám po celé
ploše
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Ročník:4
Očekávané výstupy školy
Žák by měl :
• Zlepšovat svou tělesnou zdatnost, pohybový projev a
správné držení těla.

•

Rozvíjet základní pohybové dovednosti podle svých
pohybových možností a schopností.

Učivo

Mezipředmětové
vztahy

Cvičení pro správné držení těla
- uvolňování a protahování jednotlivých
svalových skupin při rozcvičkách s pomocí
náčiní jako jsou drátěnky, míčky, obruče
- upevňování správného držení těla při chůzi,
vyrovnávání hlavy, zad, vtažení břicha,
souhybné pohyby paží a nohou.
Kondiční cvičení
- propínání pokrčené nohy, dostatečné
zdvíhání chodidel, nácvik chůze ve dvojicích
s držením
- běhání – prohlubování nácviku pohybů
nohou paží při běhu, pravidelné dýchání, běh
v zástupu za učitelkou nebo vedoucím žákem
- běhání střídavé s chůzí po dobu dvou minut
- skákání na místě, poskakování z místa i
snožmo
- poskakování daným směrem s větší výdrží
- seskakování z výše 40-50 cm na měkkou
podložku do dřepu
- podlézání, přelézání a prolézání překážek
vyšších než v předcházejícím období
- vystupování, sestupování na žebřiny
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Řečová výchova

-

sjíždění po skluzavce, případně lavičce
zavěšené do žebřin
chytání míče prudce koulejícího se po zemi,
po šikmé ploše
nadhazování a chytání míče, přehazování
nízkých překážek

Koordinační cvičení
- uvědomování si jednotlivých částí těla při
zahřívacích hrách ve stoje, v sedě, v leže

Řečová výchova

Základy gymnastických cvičení
- provádění kolébky na zádech z dřepu
spojeného
- provádění chození po lavičce s obratem,
chůzi po lavičce ve dřepu, chůzi po nízké
kladině, obrácené lavičce
•

•

Rozumět základním termínům tělocvičné
terminologie a reagovat na pokyny k provádění
vlastní pohybové činnosti.

-

Zvládat podle pokynů základní přípravu organismu
před pohybovou činností i uklidnění organismu po
ukončení činnosti.

-

pojmenování nářadí a náčiní používané
v tělocvičně
Řečová výchova

-

cvičení pro zahřívání svalových skupin,
běhání, skákání, rozcvičování dolních a
horních končetin při rozcvičkách
provádění dechových cvičení při chůzi,
relaxačních cvičení se správným nádechem,
výdechem
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•

Využívat osvojené pohybové dovednosti při hrách a
soutěžích.

•

Uplatňovat hygienické a bezpečnostní zásady pro
provádění zdravotně vhodné a bezpečné pohybové
činnosti.

Základy sportovních her
- házení míče na koš s přihrávkou od učitele
- driblování obouruč s lehkým míčem o zem
při chůzi
- kopání míče na branku ve vzdálenosti 3
metry
- nahrávání míče nohou ve dvojicích na
vzdálenost 2 metrů
- přehazování míče ve dvojicích přes lano
libovolným způsobem
- využívání běhů, skoků, poskoků při soutěžích
v družstvech
- využívání běhů při hrách na honěnou
-

dodržování osobní hygieny
dodržování hygieny při tělesné výchově
dbát na hygienu cvičebního prostředí
mít vhodné oblečení a obuv
dodržovat bezpečnost při pohybových
činnostech v různém prostředí
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Ročník:5
Očekávané výstupy školy
Žák by měl :
• Zlepšovat svou tělesnou zdatnost, pohybový projev a
správné držení těla.

•

Rozvíjet základní pohybové dovednosti podle svých
pohybových schopností a možností.

Učivo

Mezipředmětové
vztahy

Cvičení pro správné držení těla
- chůze – upevňování správného držení těla při Řečová výchova
chůzi v tělocvičně, v přírodě
Hudební výchova
- chůze v nerovném terénu
- nacvičování chůze s postupným
zrytmizováním s udáváním tempa,
vytleskávání, bubnování, též hudební
doprovod se zvýrazněním rytmu
- nácvik chůze po schodech nahoru a dolů
střídavě levou a pravou nohou
- chůze s lehkým předmětem v ruce
Kondiční cvičení
- nácvik rytmické chůze s udáváním tempa
- překračování vhodných překážek
- nácvik chůze v terénu v každém ročním
období
- nácvik chůze s udáváním tempa
- prohlubování nácviku pohybů nohou a paží
při běhu v tělocvičně, v přírodě
- běh v zástupu za učitelkou, vedoucím žákem
- výběh na daný signál ze stoje, dřepu, lehu na
břiše, lehu na zádech
- poskoky na místě i z místa snožmo i střídavě,
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Řečová výchova
Řečová výchova

•

Rozumět základním termínům tělocvičné
terminologie a reagovat na pokyny provádění vlastní
pohybové činnosti.

-

-

•

Zvládat podle pokynu základní přípravu organismu
před pohybovou činností i uklidnění organismu po
ukončení činnosti.

-

poskoky udaným směrem
přeskok přes čáru, lano
skok do dálky přes vyznačený úsek
přeskok s míčem v ruce
podlézání, přelézání a prolézání překážek
vyšších než 50 cm
vystupování, sestupování na žebřiny
cvičení na žebřinách
cvičení na kruzích
výskok a seskok ze švédské bedny
posilovací cvičení s medicimbálem v hodné
váhy a velikosti úměrné k věku žáků
rozumí pokynům učitele
pozná a pojmenuje náčiní a nářadí
v tělocvičně
rozumí pravidlům jednoduchých her
například; honičky, na kočku a myš, na
rybáře, přehazovaná
rozumí tělocvičnému názvosloví například;
vzpažit, předpažit, upažit, připažit, nástup na
čáru
rozumí povelům; vyrovnat, pozor, volno
cvičení pro zahřívání svalových skupin,
běhání, rychlá chůze, skákání, hry na
honěnou, rozcvičky
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Řečová výchova
Hudební výchova

-

•

Využívat osvojené pohybové dovednosti při hrách a
soutěžích.

dodržovat pokyny učitele při provádění
veškerých cviků
relaxační cvičení na žíněnkách s doprovodem
relaxační hudby

Základy gymnastických cvičení
- kolébka na zádech z dřepu spojného
- převaly stranou v lehu na rovné podložce
(napjaté nohy, vzpažmo, nácvik kotoulu)
- smíšené visy na nízké hrazdě (za ruce i nohy)
s výdrží
- změny postojů a poloh
- chůze po lavičce s obratem, chůze po lavičce
ve dřepu
- chůze po nízké kladině
- sbírání míčů při chůzi, běhu
- chytání míče koulejícího se po zemi, po
mírné šikmé ploše
- chytání míče hozeného učitelkou
- chytání míče ve dvojici se žákem
- házení míče spodním i horním obloukem
- házení míče na terč
- nadhazování míčů a míčku jednou a druhou
rukou, oběma rukama
- prolézání dílů švédské bedny, obručí
- prvky strečinku
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Řečová výchova

•

Uplatňovat hygienické a bezpečností zásady pro
provádění zdravotně hodné a bezpečné pohybové
činnosti.

•

Podle pokynu uplatňovat v pohybovém režimu
korektivní cvičení v souvislosti s vlastním zdravotním
oslabením.

Ročník:6
Očekávané výstupy školy
Žák by měl:
• Zlepšovat svou tělesnou zdatnost, pohybový projev a
správné držení těla.

-

dodržování osobní hygieny
dodržování hygieny při tělesné výchově
dbát na hygienu cvičebního prostředí
mít vhodné oblečení a obuv
dodržovat bezpečnost při pohybových
činnostech v různém prostředí

Učivo

Mezipředmětové
vztahy

Cvičení pro správně držení těla
- cvičení zaměřené na posilování, uvolňování a
protahování jednotlivých svalových skupin
- cvičení zaměřené na zvětšování rozsahu
pohyblivosti kloubů
- cvičení pro získávání návyků správného
držení těla
- nacvičování správného dýchání, relaxační
cvičení
- cvičení vhodná pro nácvik správné chůze
- chůze se zvedáním kolen podle čáry 5 cm
silné, totéž vzad
- chůze po špičkách, po patách
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Řečová výchova
Hudební výchova

-

-

•

Rozvíjet základní pohybové dovednosti podle svých
pohybových možností a schopností.

chůze s dosahováním na větve (v přírodě)
chůze s předmětem na hlavě
chůze po kládách různým způsobem (v
přírodě)
chůze vpřed i vzad, zapažit ruce, spojit na
zádech, ramena stáhnout dozadu a dolů,
hlava vzpřímena
pružná chůze podle píšťaly, bubínku, zpěvu
chůze z kopce, do kopce, bokem do svahu (v
přírodě)

Kondiční cvičení
- nácvik rytmické chůze s udáváním tempa
- překračování vhodných překážek
- nácvik chůze v terénu v každém ročním
období
- nácvik běhu a tichého našlapování při běhu
- průpravná běhová cvičení
- střídavě 10 m běh, 10 m chůze
- z poklusu na povel rychlá sprint
- běh slalomem, běh pozpátku
- běh se zakopáváním
- poskoky na místě snožmo a střídavě na jedné
a druhé noze, poskoky z místa, skok přes
čáru, seskok z výše 50 cm do dřepu
- poskoky udaným směrem, poskoky dokola
kolem předmětu na zemi
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Řečová výchova

Rozumová výchova

•

Rozumět základním termínům tělocvičné
terminologie a reagovat na pokyny k provádění
vlastní pohybové činnosti.

-

•

Zvládat podle pokynu základní přípravu organismu
před pohyblivou činností i uklidnění organismu po
ukončení činnosti.

-

lezení – podlézání, přelézání a prolézání
překážek
skok do délky přes vyznačený úsek
skok přes mělký a úzký příkop (v přírodě)
skok do výšky prohnutě (z podřepu švihem
paží)
přeskok s míčem v ruce
z rozběhu výskok a dotknout se předmětem
visícího se na větvi
skok do hloubky (ze zídky, kmene stromu)

Řečová výchova

rozumí pokynům učitele
pozná a pojmenuje náčiní a nářadí
v tělocvičně
rozumí pravidlům jednoduchých her
rozumí tělocvičnému názvosloví: vzpažit,
předpažit, zapažit, připažit, nástup na čáru
rozumí povelům: vyrovnat, pozor, volno,
rozchod
rozehřátí
poklus v zástupu - zrychlování, zpomalování
poklus na místě
poklus s pokrčováním přednožmo povýš
poklus s pokrčováním zánožmo
běh skoky, běh vzad
cval stranou – 3 poskoky na jednu, 3 poskoky
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-

•

Využívat osvojené pohybové dovednosti při hrách a
soutěžích.

na druhou stranu
střídání chůze s poklusem
střídaný běh v před, cval stranou vpravo,
vlevo
běh v předklonu, záklonu, úklonu na obě
Řečová výchova
strany
v běhu na znamení skok s doskokem do
dřepu
starty z různých poloh – z lehu, sedu, kleku
uklidnění organismu
stoj na lopatkách – uvolnění svalstva a nohou
leh na zádech, paže volně podél těla,
procvičujeme řízené dýchání
pomalý výdech, nádech
rychlý výdech, nádech
zadržení dechu, opakovaně
stoj rozkročný, paže volně podél těla, po
hlubokém nádechu co nejdelší výdech

Rozvoj kondičních schopností
- běh ve sněhu, vodě, písku
- stupňované a rozložené novinky
- běhy na krátké vzdálenosti
- všechny druhy startů
- slalomové běhy v přírodě
- štafetové hry spojené s během
- cvičení pro rozvoj síly
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-

skoky přes švihadlo, obruč
poskoky snožmo – dopředu, dozadu, v dřepu
poskoky na jedné noze – dopředu, dozadu,
stranou
skoky z místa snožmo do dálky
výstupy na lavičku, bednu, schody
výskoky do výšky s plným míčem

Horní končetiny
- pokrčenými pažemi se opřít o stěnu a
odrážet se napnutím paží
- vzpor ležmo, pomocí žáka chůze po rukou
- cvičení s plnými míči, hod s plnými míčem
- cvičení s gumou, cvičení s lehkými činkami,
kliky
Základní gymnastických cvičení
- kolébka na zádech z dřepu spojeného
- převaly stranou v lehu na rovné podložce
- smíšené visy na nízké hrazdě
- změny postojů a poloh
- chůze po lavičkách s obratem, ve dřepu,
chůze po nízké kladině
- sbírání míčků při chůzi, běhu
- cvičení na kruzích, žebřinách, švédské bedně
- chytání míče ve dvojici se žákem
- přihrávka obouruč trčením od prsou
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•

Uplatňovat hygienické a bezpečností zásady pro
provádění zdravotně vhodné a bezpečné pohybové
činnosti.

-

vrchní přihrávky jednoruč
přihrávka obouruč nad hlavou
přihrávka dolním obloukem

-

dodržování osobní hygieny
dodržování hygieny cvičebního prostředí
mít vhodné oblečení a obuv, dodržovat jej
v čistotě
dodržovat bezpečnosti při pohybových
činnostech

•

Podle pokynu uplatňovat v pohybovém režimu
korektivní cvičení v souvislosti s vlastním zdravotním
oslabením.

-

přizpůsobit délku intenzitu pohybu
k individuálním potřebám žáka, jeho typu
postižení a zdravotního oslabení
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Ročník:7
Očekávané výstupy školy
Žák by měl :
ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ
ZDRAVÍ
• Usilovat o zlepšení a udržení
úrovně pohybových schopností
a zdokonalování základních
lokomocí a pohybových
dovedností.
•

Cíleně se připravit na
pohybovou činnost a její
ukončení.

Učivo

Mezipředmětové
vztahy

-

význam pohybu pro zdraví, pohybový režim, pohybové aktivity
zařazování míčových her
cvičení na nářadí
cvičení s netradičním nářadím
míčové hry i v přírodě
vycházky do přírody

-

rozvoj rychlostních, vytrvalostních, silových a koordinačních schopností
běh, chůze, skoky, lezení, házení a chytání míče

Řečová výchova

Řečová výchova

Koordinační cvičení
- uvědomění si jednotlivých částí těla
- uvědomělý pohyb končetin i se zavřenýma očima
- cvičení pohybové koordinace
Řečová výchova
•

Využívat základní kompenzační
a relaxační techniky.

-

prevence a korekce svalových dysbalancí, průpravná, kondiční,
koordinační, koncentrační a postřehová, kompenzační, vyrovnávací,
relaxační cvičení, cvičení ke správnému držení těla a jiná zdravotně
zaměřená cvičení
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Řečová výchova

•

•

Uplatňovat bezpečné chování
v přírodě a v silničním provozu.

Znát zásady ošetření drobných
poranění, umět požádat o
pomoc.

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ
ÚROVEŇ POHYBOVÝCH
DOVEDNOSTÍ
• Zvládat v souladu
s individuálními předpoklady
osvojované pohybové
dovednosti a využívat je ve hře,
soutěži, při rekreačních
činnostech.
•

Snažit se o co nejsprávnější
provedení pohybové činnosti.

-

dodržovat pokyny pedagogů
v přírodě, v terénu nepřeceňovat své fyzické schopnosti
dodržovat základní pravidla při přecházení vozovky

-

dodržovat hygienu a bezpečnost při pohybových činnostech, vhodný oděv
a obuv ve specifickém prostředí
v případě poranění vyhledat pomoc u dospělé osoby (učitel)

-

pohybové hry s různým zaměřením
pohybové hry s netradičními pomůckami
základy fotbalu, házené, košíkové, vybíjené

Základy gymnastických cvičení
- kolébka, převaly, kotouly
- smíšené visy na nízké hrazdě
- rychlé změny poloh a postojů
- rovnovážné postoje
- výskok na 3 díly švédské bedny do vzporu klečmo, vztyk, seskok
- cvičení na švédské lavičce
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Řečová výchova

Řečová výchova

Řečová výchova
Hudební výchova

Rytmická gymnastika
- nácvik cvalu stranou a vpřed
- nácvik přísunného kroku vpřed i vzad
- cvičení s náčiním i bez náčiní při hudbě
ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ
POHYBOVÉ UČENÍ
• Dodržovat dohodnutou
spolupráci v družstvu při
kolektivních hrách.
•

Sledovat určené prvky
pohybové činnosti a výkony.

-

-

komunikace v tělesné výchově, smluvené povely, signály, gesta, základy
odborné terminologie, vzájemná komunikace při osvojovaných
pohybových činnostech
pravidla osvojovaných pohybových činností, základní pravidla her

-

historie a současnost sportu
významné sportovní soutěže
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Ročník:8
Očekávané výstupy školy
Žák by měl:
ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ
• Usilovat o zlepšení a udržení úrovně
pohybových schopností a zdokonalování
základních lokomocí a pohybových
dovedností.

•

Cíleně se připravit na pohybovou činnost
a její ukončení.

Učivo

Mezipředmětové
vztahy

-

význam pohybu pro zdraví, pohybový režim, pohybové aktivity
zařazování míčových her
cvičení na nářadí
cvičení s netradičním nářadím
míčové hry i v přírodě
vycházky do přírody
zařazování sezonních činností
jízda na kole, na tříkolce, sáňkování, bruslení, lyžování, plavání

-

rozvoj rychlostních, vytrvalostních, silových a koordinačních
schopností
běh, chůze, skoky, lezení, házení a chytání míče

-

Koordinační cvičení
- uvědomění si jednotlivých částí těla
- uvědomělý pohyb končetin i se zavřenýma očima
- cvičení pohybové koordinace
- posilovací cvičení s medicinbaly, činkami
- cvičení na žebřinách, kruzích, visuté hrazdě
- pro rozvoj vytrvalosti zařazovat běhy na delší vzdálenost
v přírodě, v terénu
- dlouhé pochody
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•

Využívat základní kompenzační a
relaxační techniky.

-

prevence a korekce svalových dysbalancí, průpravná, kondiční,
koordinační, koncentrační a postřehová, kompenzační,
vyrovnávací, relaxační cvičení, cvičení ke správnému držení
těla a jiná zdravotně zaměřená cvičení

•

Uplatňovat bezpečné chování v přírodě a
v silničním provozu.

-

dodržovat pokyny pedagogů
v přírodě, v terénu nepřeceňovat své fyzické schopnosti
dodržovat základní pravidla při přecházení vozovky

-

dodržovat hygienu a bezpečnost při pohybových činnostech,
vhodný oděv a obuv ve specifickém prostředí
v případě poranění vyhledat pomoc u dospělé osoby (učitel)

•

Znát zásady ošetření drobných poranění,
umět požádat o pomoc.

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ
POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ
• Zvládat v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové
dovednosti a využívat je ve hře, soutěži,
při rekreačních činnostech.
•

Snažit se o co nejsprávnější provedení
pohybové činnosti.

Řečová výchova

Řečová výchova
-

pohybové hry s různým zaměřením
pohybové hry s netradičními pomůckami
základy fotbalu, házené, košíkové, vybíjené
základy tenisu, pozemního hokeje, softbalu

Základy gymnastických cvičení
- kolébka, převaly, kotouly
- smíšené visy na nízké hrazdě
- rychlé změny poloh a postojů
- rovnovážné postoje
- výskok na 3 díly švédské bedny
- výskok na 5 dílů švédské bedny
- do vzporu klečmo, vztyk,seskok
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Řečová výchova
Hudební výchova

-

cvičení na švédské lavičce

Rytmická gymnastika
- nácvik cvalu stranou a vpřed
- nácvik přísunného kroku vpřed i vzad
- cvičení s náčiním i bez náčiní při hudbě
- vyjádření ¾ taktu potleskem, podupem
- pohybové vyjádření pojmů nízko, vysoko, pomalu, rychle
ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ
UČENÍ
• Dodržovat dohodnutou spolupráci
v družstvu při kolektivních hrách.

-

-

•

Sledovat určené prvky pohybové činnosti
a výkony.

-

Řečová výchova
Hudební výchova

komunikace v tělesné výchově, smluvené povely, signály,
gesta, základy odborné terminologie, vzájemná komunikace
při osvojovaných pohybových činnostech
pravidla osvojovaných pohybových činností, základní pravidla
her
historie a současnost sportu
významné sportovní soutěže
zúčastnit se podle možností sportovních akcí, sportovních
zápasů, atletických závodů jako diváci
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Ročník:9
Očekávané výstupy školy
Žák by měl:
ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ
• Usilovat o zlepšení a udržení úrovně
pohybových schopností a zdokonalování
základních lokomocí a pohybových dovedností.

•

Cíleně se připravit na pohybovou činnost a její
ukončení.

Učivo

-

Mezipředmětové
vztahy

význam pohybu pro zdraví, pohybový režim, pohybové
aktivity
zařazování míčových her
cvičení na nářadí
cvičení s netradičním nářadím
míčové hry i v přírodě
vycházky do přírody
zařazování sezonních činností
jízda na kole, na tříkolce, sáňkování, bruslení, lyžování,
plavání
rozvoj rychlostních, vytrvalostních, silových a
koordinačních schopností

Kondiční cvičení a koordinační cvičení
- procvičování prvků chůze, běhu, lezení, skoků
- zařazování rozcviček s náčiním podle pohybových
zvláštností žáků
- procvičování her s náčiním i bez náčiní
- procvičování, zdokonalování cvičení pro pohybovou
koordinaci
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•

Využívat základní kompenzační a relaxační
techniky.

•

Uplatňovat bezpečné chování v přírodě a
v silničním provozu.

•

Znát zásady ošetření drobných poranění, umět
požádat o pomoc.

-

procvičování průpravných, kondičních, koordinačních,
koncentračních cvičení
prohlubování vyrovnávacích, relaxačních cvičení
cvičení ke správnému držení těla a jiná zdravotně
zaměřená cvičení

-

dodržovat pokyny pedagogů
v přírodě, v terénu nepřeceňovat své fyzické schopnosti
dodržovat základní pravidla při přecházení vozovky

-

dodržovat hygienu a bezpečnost při pohybových
činnostech, vhodný oděv a obuv ve specifickém
prostředí
v případě poranění vyhledat pomoc u dospělé osoby
(učitel)

-

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ
POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ
• Zvládat v souladu s individuálními předpoklady
osvojované pohybové dovednosti a využívat je
ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech.

Základy gymnastických cvičení
- procvičování základů košíkové, fotbalu, házené
- podle možností procvičovat netradiční sporty –
pálkovanou, badminton, létající talíře, soft tenis, stolní
tenis
Rytmická gymnastika
- rytmické a kondiční formy cvičení s hudbou a rytmickým
doprovodem
- cvičení s náčiním i bez náčiní podle hudby, základy
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Řečová výchova

Řečová výchova

Řečová výchova

ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ
• Dodržovat dohodnutou spolupráci v družstvu
při kolektivních hrách.

lidových tanců, mazurka, valčík, polka
- zařazování, provádění improvizace v rytmu taneční
hudby
Sezónní činnosti
- jízda na kole, na tříkolce, sáňkování, bruslení, lyžování,
plavání, turistika
- základy techniky jízdy na lyžích, na sáňkách, bobech,
pobyt v zimní přírodě
- turistika a pobyt v přírodě, základní poznatky z turistiky,
chůze a orientace v terénu, táboření
- plavání, prvky zdravotního plavání
Atletika
- základy atletických disciplín, procvičování běhů na
krátké tratě, běhy na dráze, v terénu
- procvičování skoků do dálky, do výšky, hodu míčkem,
hod granátem, vrh koulí
Nářadí
- procvičování cviků na kruzích, žebřinách, lavičkách,
trampolíně, švédské bedně, hrazdě
-

•

Sledovat určené prvky pohybové činnosti a
výkony.

-

komunikace v tělesné výchově, smluvené povely,
signály, gesta, základy odborné terminologie, vzájemná
komunikace při osvojovaných pohybových činnostech
pravidla osvojovaných pohybovaných činností, základní
pravidla her
historie a současnost sportu
významné sportovní soutěže
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Řečová výchova

Ročník:10
Očekávané výstupy školy
Žák by měl :
ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ
• Usilovat o zlepšení a udržení úrovně
pohybových schopností a zdokonalování
základních lokomocí a pohybových dovedností.

•

Cíleně se připravit na pohybovou činnost a její
ukončení.

Učivo

-

Mezipředmětové
vztahy

význam pohybu pro zdraví, pohybový režim, pohybové
aktivity
zařazování míčových her
cvičení na nářadí
cvičení s netradičním nářadím
míčové hry i v přírodě
vycházky do přírody
zařazování sezonních činností
jízda na kole, na tříkolce, sáňkování, bruslení, lyžování,
plavání
rozvoj rychlostních, vytrvalostních, silových a
koordinačních schopností

Kondiční cvičení a koordinační cvičení
- procvičování prvků chůze, běhu, lezení, skoků
- zařazování rozcviček s náčiním podle pohybových
zvláštností žáků
- procvičování her s náčiním i bez náčiní
- procvičování, zdokonalování cvičení pro pohybovou
koordinaci
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Řečová výchova

•

Využívat základní kompenzační a relaxační
techniky.

-

zdokonalování se v kondičních a koordinačních cvičeních

-

-

procvičování průpravných, kondičních, koordinačních,
koncentračních cvičení
prohlubování vyrovnávacích, relaxačních cvičení
cvičení ke správnému držení těla a jiná zdravotně
zaměřená cvičení
zdokonalování se v průpravných, kondičních,
koordinačních cvičení
dotahování vyrovnávacích, relaxačních cvičení
obměňování cviků ke správnému držení těla

-

dodržovat pokyny pedagogů
v přírodě, v terénu nepřeceňovat své fyzické schopnosti
dodržovat základní pravidla při přecházení vozovky

-

dodržovat hygienu a bezpečnost při pohybových
činnostech, vhodný oděv a obuv ve specifickém
prostředí
v případě poranění vyhledat pomoc u dospělé osoby
(učitel)
zdokonalovat se a provádět nácviky drobných poranění
v navozených podmínkách

-

•

Uplatňovat bezpečné chování v přírodě a
v silničním provozu.

•

Znát zásady ošetření drobných poranění, umět
požádat o pomoc.

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ
POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ
• Zvládat v souladu s individuálními předpoklady
osvojované pohybové dovednosti a využívat je
ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech.

Základy gymnastických cvičení
- procvičování základů košíkové, fotbalu, házené
- podle možností procvičovat netradiční sporty –
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pálkovanou, badminton, létající talíře, soft tenis, stolní
tenis
Rytmická gymnastika
- rytmické a kondiční formy cvičení s hudbou a rytmickým
doprovodem
- cvičení s náčiním i bez náčiní podle hudby, základy
lidových tanců, mazurka, valčík, polka
- zařazování, provádění improvizace v rytmu taneční
hudby
- zdokonalování a prohlubování základů sportovních her
- dotahování cviků v rytmické gymnastice
Sezónní činnosti
- jízda na kole, na tříkolce, sáňkování, bruslení, lyžování,
plavání, turistika
- základy techniky jízdy na lyžích, na sáňkách, bobech,
pobyt v zimní přírodě
- procvičování, zdokonalování techniky jízdy na lyžích, na
sáňkách, bobech
- turistika a pobyt v přírodě, základní poznatky z turistiky,
chůze a orientace v terénu, táboření
- zdokonalování se v turistice, v táboření
- plavání, prvky zdravotního plavání
Atletika
- základy atletických disciplín, procvičování běhů na
krátké tratě, běhy na dráze, v terénu
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Hudební výchova

-

procvičování skoků do dálky, do výšky, hodu míčkem,
hod granátem, vrh koulí
zdokonalování se v atletických disciplínách

Nářadí
- procvičování cviků na kruzích, žebřinách, lavičkách,
trampolíně, švédské bedně, hrazdě
- zdokonalování a prohlubování cviků na kruzích,
žebřinách, lavičkách, trampolíně, švédské bedně, hrazdě

ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ
• Dodržovat dohodnutou spolupráci v družstvu
při kolektivních hrách.

•

Sledovat určené prvky pohybové činnosti a
výkony.

-

-

komunikace v tělesné výchově, smluvené povely,
signály, gesta, základy odborné terminologie, vzájemná
komunikace při osvojovaných pohybových činnostech
pravidla osvojovaných pohybovaných činností, základní
pravidla her
historie a současnost sportu
významné sportovní soutěže
zúčastnit se podle možností sportovních akcí,
sportovních zápasů, atletických závodů jako diváci
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KLÍČOVÉ KOMPETENCE, VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE
Klíčové kompetence a vzdělávací strategie v předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA
KOMPETENCE K UČENÍ
I. DÍL ŠVP
Na konci základního vzdělání žák v rámci svých možností:
Výchovně vzdělávací strategie
• Ovládá základy porozumění řeči a využívá je ke svému vzdělávání
• Vytváříme situace, při kterých má žák radost z pohybových aktivit
• Používá učebnice, učební materiály a učební pomůcky.
• Individualizujeme výchovně vzdělávací činnost
• Dodržuje návykové stereotypy učení, snaží se o koncentraci na učení
• Respektujeme individuální schopnosti a předpoklady žáka i jeho
• Chápe pochvalu jako motivaci k dalšímu učení, má zájem o získávání
aktuální zdravotní stav.
nových poznatků a dovedností.
• Vytváříme takové situace, ve kterých má žák radost z učení i
• Používá termíny, znaky a symboly ve spojení s konkrétními situacemi
pohybových aktivit.
každodenního života
• Opakujeme a upevňujeme získané vědomosti a procvičujeme
• Uplatňuje získané zkušenosti v praktických situacích
konkrétní dovednosti.
• Pozitivně hodnotíme dílčí kroky a tím podporujeme vytrvalost.
• Důsledně dbáme na jednotnou terminologii..
• Plánujeme činnosti a vysvětlujeme jejich účel.
• Motivujeme žáky k zájmu o sport a umění – nabízíme vhodná cvičení,
hry, která jsou jim známá nebo je baví.
• Zábavnou formou výuky a častým střídáním činností se snažíme
udržet pozornost žáků.
• Činnosti směřujeme k praktickému využití získaných znalostí a
dovedností.
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KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
I. DÍL ŠVP
Na konci základního vzdělání žák v rámci svých možností:
• Překonává problémy přiměřeně ke svým možnostem
• Řeší známé a opakující se situace na základě nápodoby a vlastních
zkušeností
• Vnímá problémové situace a řeší je s pomocí naučených stereotypů i
získaných zkušeností
• Nenechá se při řešení problému odradit nezdarem
• Ví, na koho se může obrátit o pomoc při řešení problémů

Výchovně vzdělávací strategie
• Předkládáme žákovi osvědčené způsoby řešení
• Měníme úkoly a upozorňujeme na odlišná řešení
• Vytváříme situace v nichž žák využívá osvojené stereotypy
• Formou her denně opakujeme, procvičujeme a upevňujeme
konkrétní dovednosti.
• Aplikujeme sociální učení (dopravní prostředky, instituce, kulturní
akce, sportovní akce.)
• Při neúspěšném řešení nabízíme jiné cesty postupů, aby se žáci
nenechali odradit nezdarem.

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ
I. DÍL ŠVP
Na konci základního vzdělání žák v rámci svých možností:
• Komunikuje s druhými lidmi přiměřeně svým schopnostem
• Rozumí sdělení a reaguje na ně podle svých možností
• Vyjadřuje své pocity, prožitky a nálady vhodným způsobem
• Chápe jednoduché běžné povely a pokyny, tělocvičné názvosloví
• Vyjadřuje své názory a postoje, vhodnou formou obhajuje svůj názor
• Využívá pro komunikaci běžné informační a komunikační prostředky,
dokáže je použít jako zdroj informací a způsob dorozumívání
• Využívá získané komunikační dovednosti k vytváření vztahů
potřebných ke společenské integraci
• Používá mluvený projev či alternativní formu komunikace tak, aby
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Výchovně vzdělávací strategie
• Podporujeme snahu o spontánní vyjádření
• Vytváříme a používáme pomůcky pro alternativní komunikaci
• Přiměřeně rozvíjíme verbální či alternativní formu komunikace při
rozhovorech, skupinových hrách i samotném projevu.
• Vyžadujeme srozumitelnou odpověď na otázky.
• Klademe důraz na naslouchání, následnou reprodukci a kontrolujeme
porozumění obsahu.
• Dbáme na integraci do širší společnosti.
• Jasně vymezujeme přijatelnou formu komunikace
• Netolerujeme hrubé a nevhodné vyjadřování žáků

•
•

sdělil své potřeby či přání

•
•
•

Používáme jednoduchá sdělení
Zjednodušeným slovním sdělením a názorem usilujeme o pochopení
daného úkolu či problému.
Zadáváme jednoduché a srozumitelné pokyny a vyžadujeme jejich
plnění
Vytváříme pravidla komunikace mezi žáky navzájem a mezi žákem a
dospělou osobou.
Podporujeme mimoškolní aktivity

KOMPETENCE OBČANSKÉ
I. DÍL ŠVP
Na konci základního vzdělání žák v rámci svých možností:
• Využívá osvojené návyky a dovednosti k zapojení se do společnosti
• Má povědomí o základních právech a povinnostech občanů
• Dodržuje základní společenské normy a pravidla soužití
• Chrání své zdraví, dodržuje naučené stereotypy chování zdravého
životního stylu a ochrany životního prostředí
• Dokáže se chovat v krizových situacích i v situacích ohrožujících život
a zdraví člověka podle pokynů kompetentních osob
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Výchovně vzdělávací strategie
• Nabízíme a navštěvujeme kulturní a sportovní akce a poskytujeme
zpětnou vazbu v chování žáka.
• Zařazujeme aktivity (vycházky, exkurze) zaměřené k osvojení si
vhodných způsobů chování a jednání na veřejnosti.
• Dbáme na uplatňování získaných zkušeností, dovedností, postojů a
návyků v běžném životě.
• Pozitivně hodnotíme kladné projevy chování.
• Spolupracujeme se žákem při vytváření třídních a školních pravidel i
písemnou formou.
• V konver. cvičeních procvičujeme dodržování domluvených pravidel.
• Vyžadujeme dodržování domluvených pravidel.
• Vytváříme situace, ve kterých žák vnímá svá práva a povinnosti
• Rozvíjíme chápání nutnosti pravidel ve společnosti.
• Netolerujeme nekamarádské chování a odmítnutí pomoci.
• Fixujeme vhodné návyky v péči o vlastní zdraví

KOMPETENCE PRACOVNÍ
I. DÍL ŠVP
Na konci základního vzdělání žák v rámci svých možností:
• Pracuje podle naučeného pracovního postupu, podle instrukcí plní
zadané jednoduché úkoly
• Soustředí se na pracovní výkon a je schopen vytrvat při jeho plnění
• Respektuje pravidla práce v týmu a svými pracovními činnostmi
ovlivňuje kvalitu společné práce
• Přijímá posouzení výsledků své práce
• Dodržuje zásady bezpečnosti, ochrany zdraví, hygieny práce a
ochrany životního prostředí při pracovních činnostech podle
naučených stereotypů
• Poznává, co dělá rád a dobře.

Výchovně vzdělávací strategie
• Usilujeme o nejvyšší možnou samostatnost.
• K práci a cvičení motivujeme a podáváme jasné a srozumitelné
pokyny odpovídající žákovým schopnostem.
• Vytváříme vhodné situace pro upevnění jednoduchých pracovních
cvičebních postupů.
• Vybíráme pro žáka atraktivní činnosti, které ho motivují dokončit
zadaný úkol.
• Vhodným výběrem činností a kladným přístupem udržujeme
pozornost žáků a chuť cvičit.
• Vhodnou formou hodnotíme výsledky práce.
• Před započetím činnosti pravidelně upozorňujeme na zásady
bezpečnosti při dané práci nebo cvičení.
• Nacvičujeme a trénujeme modelové situace vedoucí k zajištění
bezpečnosti žáků.
• Při práci vytváříme bezpečné pracovní prostředí.
• Vedeme žáky k dodržování zásad bezpečnosti práce, volíme
k činnostem vhodné ochranné prostředky a pracovní pomůcky,
poukazujeme na jejich důležitost.
• Zdůrazňujeme potřebu ochrany vlastního zdraví a životního prostředí
a upozorňujeme na nebezpečí plynoucí z nedodržování zásad ochrany
zdraví a životního prostředí.
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5.8.3 Zdravotní tělesná výchova
Disponibilní dotace:
V předmětu tělesná výchova je v učebním plánu zařazena v 1,3,4,5 ročníku disponibilní časová dotace. Tato hodina bude využita k realizaci
zdravotní tělesné výchovy u žáků, kteří mají zdravotní potíže.
Název předmětu: ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA
Charakteristika předmětu: Zdravotní tělesná výchova je formou povinné tělesné výchovy, která se zřizuje pro žáky s trvale nebo přechodně
změněným zdravotním stavem (III. zdravotní skupina). Využívá činností a zátěže, které nejsou kontraindikací zvýšené tělesné námahy
zdravotního oslabení žáků. Zařazení žáků do ZdrTV se provádí na doporučení lékaře. Specifické úkoly zdravotní tělesné výchovy vycházejí ze
základních charakteristik zdravotního oslabení žáků. Obsah je vždy upravován vzhledem k míře a druhu zdravotního oslabení. Cílem je zmírnění
nebo odstranění zdravotního oslabení a celkové zlepšení zdravotního stavu.
Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví
Místo výuky předmětu: Rehabilitační učebna, tělocvična, učebna, zahrada, třída
Cílové zaměření školy:
• získávání orientace v základních názorech na zdraví a postupnému uplatňování preventivních činností podporujících zdraví
• poznávání a chápání fyziologických, psychických i sociálních změn spojených s dospíváním
• dodržování zásad zdravého způsobu života a ochrany zdraví
• rozpoznávání základních situací ohrožujících tělesné a duševní zdraví vlastní i druhých a osvojování poznatků, jak jim předcházet
• odmítání škodlivých látek neslučitelných se zdravím
• poznávání vlastních pohybových možností a omezení, rozvíjení a využívání pohybových schopností a dovedností
• vnímání prožitků z pohybové činnosti
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Ročník:1
Očekávané výstupy školy
Žák by měl :
•

Uplatňovat správné
způsoby držení těla
v různých polohách.

•

Zaujímat správně
základní cvičební
polohy.

Učivo

Mezipředmětové
vztahy

ČINNOSTI A INFORMACE PODPORUJÍCÍ KOREKCE ZDRAVOTNÍCH
OSLABENÍ
- konkrétní zdravotní oslabení, prevence, pohybový režim a obuv pro ZdrTV, zásady
správného držení těla, dechová cvičení, vnímání pocitů při cvičení
- zásady správného držení těla; rozvíjení jemné, hrubé motoriky; koordinace pohybu
- pohybový režim; pohybové činnosti s přihlédnutím ke specifice postižení;
pohybové hry
- uvolňovací cvičení; relaxační cvičení
- stabilizace sedu, posilování zádových svalů
- cvičení s rehabilitačními míči a polohovacími kostkami
SPECIÁLNÍ CVIČENÍ
- základní cvičební polohy, základní technika cvičení, soubor speciálních cvičení
podle typu oslabení, relaxační cvičení – celková a lokální, dechová cvičení –
správný dechový stereotyp
A Oslabení podpůrně pohybového systému
A 1 Poruchy funkce svalových skupin
A 2 Poruchy páteře – odchylky předozadního zakřivení
A 3 Poruchy páteře – vybočení páteře do strany
A 4 Poruchy stavby dolních končetin
Cvičení zaměřená na: správné držení hlavy, pletence ramenního, postavení pánve,
protažení šíjových, prsních, bederních svalů a vzpřimovačů páteře, zkrácených ohybačů
kyčle a svalstva na zadní straně stehen; zlepšení fyziologického rozsahu pletence
ramenního, kolenního, kyčelního a hlezenního kloubu a páteře ve všech směrech; spinální

339

Řečová výchova

cvičení; posílení oslabených svalů šíjových, mezilopatkových, břišních, hýžďových,
stehenních, lýtkových a vzpřimovačů trupu
B Oslabení vnitřních orgánů
B 1 Oslabení oběhového a dýchacího systému
B 2 Oslabení endokrinního systému
B 3 Obezita
B 4 Oslabení vnitřních orgánů
Cvičení zaměřená na: protažení a posílení svalstva – viz skupina A; rozvoj hlavních a
pomocných dýchacích svalů, zlepšení hrudního a bráničního dýchání při větší tělesné
zátěži, koordinaci srdečního, dýchacího a pohybového rytmu; rovnovážná a koordinační
cvičení
C Oslabení smyslových a nervových funkcí
C 1 Oslabení zraku
C 2 Oslabení sluchu
C 3 Neuropsychická onemocnění
Cvičení zaměřená na: vyrovnání svalové nerovnováhy – viz skupina A; vyrovnávání
funkční adaptability pohybového, srdečně-cévního a dýchacího systému; rozvíjení
pohybové a prostorové koordinace, rovnovážných postojů; sluchového, zrakového a
taktilního vnímání rytmu; orientaci v prostoru; zrakovou lokalizaci; u neuropsychických
onemocnění je třeba omezení zvažovat individuálně
VŠEOBECNĚ ROZVÍJEJÍCÍ POHYBOVÉ ČINNOSTI
- pohybové činnosti v návaznosti na obsah tělesné výchovy s přihlédnutím ke
konkrétnímu druhu a stupni oslabení
- pohybový režim; pohybové činnosti s přihlédnutím ke specifice postižení;
pohybové hry
- vnímání pocitů při cvičení
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•

Zvládat jednoduchá
speciální cvičení.

- cvičení s rehabilitačními míči a polohovacími kostkami
SPECIÁLNÍ CVIČENÍ
- základní cvičební polohy, základní technika cvičení, soubor speciálních cvičení
podle typu oslabení, relaxační cvičení – celková a lokální, dechová cvičení –
správný dechový stereotyp
A Oslabení podpůrně pohybového systému
A 1 Poruchy funkce svalových skupin
A 2 Poruchy páteře – odchylky předozadního zakřivení
A 3 Poruchy páteře – vybočení páteře do strany
A 4 Poruchy stavby dolních končetin
Cvičení zaměřená na: správné držení hlavy, pletence ramenního, postavení pánve,
protažení šíjových, prsních, bederních svalů a vzpřimovačů páteře, zkrácených ohybačů
kyčle a svalstva na zadní straně stehen; zlepšení fyziologického rozsahu pletence
ramenního, kolenního, kyčelního a hlezenního kloubu a páteře ve všech směrech; spinální
cvičení; posílení oslabených svalů šíjových, mezilopatkových, břišních, hýžďových,
stehenních, lýtkových a vzpřimovačů trupu
B Oslabení vnitřních orgánů
B 1 Oslabení oběhového a dýchacího systému
B 2 Oslabení endokrinního systému
B 3 Obezita
B 4 Oslabení vnitřních orgánů
Cvičení zaměřená na: protažení a posílení svalstva – viz skupina A; rozvoj hlavních a
pomocných dýchacích svalů, zlepšení hrudního a bráničního dýchání při větší tělesné
zátěži, koordinaci srdečního, dýchacího a pohybového rytmu; rovnovážná a koordinační
cvičení
C Oslabení smyslových a nervových funkcí
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C 1 Oslabení zraku
C 2 Oslabení sluchu
C 3 Neuropsychická onemocnění
Cvičení zaměřená na: vyrovnání svalové nerovnováhy – viz skupina A; vyrovnávání
funkční adaptability pohybového, srdečně-cévního a dýchacího systému; rozvíjení
pohybové a prostorové koordinace, rovnovážných postojů; sluchového, zrakového a
taktilního vnímání rytmu; orientaci v prostoru; zrakovou lokalizaci; u neuropsychických
onemocnění je třeba omezení zvažovat individuálně
VŠEOBECNĚ ROZVÍJEJÍCÍ POHYBOVÉ ČINNOSTI
pohybové činnosti v návaznosti na obsah tělesné výchovy s přihlédnutím ke konkrétnímu
druhu a stupni oslabení
- dechová cvičení
- pohybový režim; pohybové činnosti s přihlédnutím ke specifice postižení;
pohybové hry
- uvolňovací cvičení; relaxační cvičení
- zásady správného držení těla; rozvíjení jemné, hrubé motoriky; koordinace pohybů
- cvičení s rehabilitačními míči a polohovacími kostkami
- nácvik klíšťového a špetkového úchopu
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Ročník:2
Očekávané výstupy školy
•

Žák by měl :

•

Uplatňovat správné
způsoby držení těla
v různých polohách.

•

Zaujímat správně
základní cvičební
polohy.

Učivo

Mezipředmětové
vztahy

ČINNOSTI A INFORMACE PODPORUJÍCÍ KOREKCE ZDRAVOTNÍCH
OSLABENÍ
- konkrétní zdravotní oslabení, prevence, pohybový režim a obuv pro ZdrTV, zásady
správného držení těla, dechová cvičení, vnímání pocitů při cvičení
- zásady správného držení těla; rozvíjení jemné, hrubé motoriky; koordinace pohybu
- pohybový režim; pohybové činnosti s přihlédnutím ke specifice postižení;
pohybové hry
- uvolňovací cvičení; relaxační cvičení
- stabilizace sedu, posilování zádových svalů
- cvičení s rehabilitačními míči a polohovacími kostkami
SPECIÁLNÍ CVIČENÍ
- základní cvičební polohy, základní technika cvičení, soubor speciálních cvičení
podle typu oslabení, relaxační cvičení – celková a lokální, dechová cvičení –
správný dechový stereotyp
A Oslabení podpůrně pohybového systému
A 1 Poruchy funkce svalových skupin
A 2 Poruchy páteře – odchylky předozadního zakřivení
A 3 Poruchy páteře – vybočení páteře do strany
A 4 Poruchy stavby dolních končetin
Cvičení zaměřená na: správné držení hlavy, pletence ramenního, postavení pánve,
protažení šíjových, prsních, bederních svalů a vzpřimovačů páteře, zkrácených ohybačů
kyčle a svalstva na zadní straně stehen; zlepšení fyziologického rozsahu pletence
ramenního, kolenního, kyčelního a hlezenního kloubu a páteře ve všech směrech; spinální
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Řečová výchova

•

Zvládat jednoduchá
speciální cvičení.

cvičení; posílení oslabených svalů šíjových, mezilopatkových, břišních, hýžďových,
stehenních, lýtkových a vzpřimovačů trupu
B Oslabení vnitřních orgánů
B 1 Oslabení oběhového a dýchacího systému
B 2 Oslabení endokrinního systému
B 3 Obezita
B 4 Oslabení vnitřních orgánů
Cvičení zaměřená na: protažení a posílení svalstva – viz skupina A; rozvoj hlavních a
pomocných dýchacích svalů, zlepšení hrudního a bráničního dýchání při větší tělesné
zátěži, koordinaci srdečního, dýchacího a pohybového rytmu; rovnovážná a koordinační
cvičení
C Oslabení smyslových a nervových funkcí
C 1 Oslabení zraku
C 2 Oslabení sluchu
C 3 Neuropsychická onemocnění
Cvičení zaměřená na: vyrovnání svalové nerovnováhy – viz skupina A; vyrovnávání
funkční adaptability pohybového, srdečně-cévního a dýchacího systému; rozvíjení
pohybové a prostorové koordinace, rovnovážných postojů; sluchového, zrakového a
taktilního vnímání rytmu; orientaci v prostoru; zrakovou lokalizaci; u neuropsychických
onemocnění je třeba omezení zvažovat individuálně
VŠEOBECNĚ ROZVÍJEJÍCÍ POHYBOVÉ ČINNOSTI
- pohybové činnosti v návaznosti na obsah tělesné výchovy s přihlédnutím ke
konkrétnímu druhu a stupni oslabení
- pohybový režim; pohybové činnosti s přihlédnutím ke specifice postižení;
pohybové hry
- vnímání pocitů při cvičení
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- cvičení s rehabilitačními míči a polohovacími kostkami
SPECIÁLNÍ CVIČENÍ
- základní cvičební polohy, základní technika cvičení, soubor speciálních cvičení
podle typu oslabení, relaxační cvičení – celková a lokální, dechová cvičení –
správný dechový stereotyp
A Oslabení podpůrně pohybového systému
A 1 Poruchy funkce svalových skupin
A 2 Poruchy páteře – odchylky předozadního zakřivení
A 3 Poruchy páteře – vybočení páteře do strany
A 4 Poruchy stavby dolních končetin
Cvičení zaměřená na: správné držení hlavy, pletence ramenního, postavení pánve,
protažení šíjových, prsních, bederních svalů a vzpřimovačů páteře, zkrácených ohybačů
kyčle a svalstva na zadní straně stehen; zlepšení fyziologického rozsahu pletence
ramenního, kolenního, kyčelního a hlezenního kloubu a páteře ve všech směrech; spinální
cvičení; posílení oslabených svalů šíjových, mezilopatkových, břišních, hýžďových,
stehenních, lýtkových a vzpřimovačů trupu
B Oslabení vnitřních orgánů
B 1 Oslabení oběhového a dýchacího systému
B 2 Oslabení endokrinního systému
B 3 Obezita
B 4 Oslabení vnitřních orgánů
Cvičení zaměřená na: protažení a posílení svalstva – viz skupina A; rozvoj hlavních a
pomocných dýchacích svalů, zlepšení hrudního a bráničního dýchání při větší tělesné
zátěži, koordinaci srdečního, dýchacího a pohybového rytmu; rovnovážná a koordinační
cvičení
C Oslabení smyslových a nervových funkcí
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C 1 Oslabení zraku
C 2 Oslabení sluchu
C 3 Neuropsychická onemocnění
Cvičení zaměřená na: vyrovnání svalové nerovnováhy – viz skupina A; vyrovnávání
funkční adaptability pohybového, srdečně-cévního a dýchacího systému; rozvíjení
pohybové a prostorové koordinace, rovnovážných postojů; sluchového, zrakového a
taktilního vnímání rytmu; orientaci v prostoru; zrakovou lokalizaci; u neuropsychických
onemocnění je třeba omezení zvažovat individuálně
VŠEOBECNĚ ROZVÍJEJÍCÍ POHYBOVÉ ČINNOSTI
pohybové činnosti v návaznosti na obsah tělesné výchovy s přihlédnutím ke konkrétnímu
druhu a stupni oslabení
- dechová cvičení
- pohybový režim; pohybové činnosti s přihlédnutím ke specifice postižení;
pohybové hry
- uvolňovací cvičení; relaxační cvičení
- zásady správného držení těla; rozvíjení jemné, hrubé motoriky; koordinace pohybů
- cvičení s rehabilitačními míči a polohovacími kostkami
- nácvik klešťového a špetkového úchopu
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Ročník:3
Očekávané výstupy školy
•

Žák by měl :

•

Uplatňovat správné
způsoby držení těla
v různých polohách.

•

Zaujímat správně
základní cvičební
polohy.

Učivo

Mezipředmětové
vztahy

ČINNOSTI A INFORMACE PODPORUJÍCÍ KOREKCE ZDRAVOTNÍCH
OSLABENÍ
- konkrétní zdravotní oslabení, prevence, pohybový režim a obuv pro ZdrTV, zásady
správného držení těla, dechová cvičení, vnímání pocitů při cvičení
- zásady správného držení těla; rozvíjení jemné, hrubé motoriky; koordinace pohybu
- pohybový režim; pohybové činnosti s přihlédnutím ke specifice postižení;
pohybové hry
- uvolňovací cvičení; relaxační cvičení
- stabilizace sedu, posilování zádových svalů
- cvičení s rehabilitačními míči a polohovacími kostkami
SPECIÁLNÍ CVIČENÍ
- základní cvičební polohy, základní technika cvičení, soubor speciálních cvičení
podle typu oslabení, relaxační cvičení – celková a lokální, dechová cvičení –
správný dechový stereotyp
A Oslabení podpůrně pohybového systému
A 1 Poruchy funkce svalových skupin
A 2 Poruchy páteře – odchylky předozadního zakřivení
A 3 Poruchy páteře – vybočení páteře do strany
A 4 Poruchy stavby dolních končetin
Cvičení zaměřená na: správné držení hlavy, pletence ramenního, postavení pánve,
protažení šíjových, prsních, bederních svalů a vzpřimovačů páteře, zkrácených ohybačů
kyčle a svalstva na zadní straně stehen; zlepšení fyziologického rozsahu pletence
ramenního, kolenního, kyčelního a hlezenního kloubu a páteře ve všech směrech; spinální
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Řečová výchova

cvičení; posílení oslabených svalů šíjových, mezilopatkových, břišních, hýžďových,
stehenních, lýtkových a vzpřimovačů trupu
B Oslabení vnitřních orgánů
B 1 Oslabení oběhového a dýchacího systému
B 2 Oslabení endokrinního systému
B 3 Obezita
B 4 Oslabení vnitřních orgánů
Cvičení zaměřená na: protažení a posílení svalstva – viz skupina A; rozvoj hlavních a
pomocných dýchacích svalů, zlepšení hrudního a bráničního dýchání při větší tělesné
zátěži, koordinaci srdečního, dýchacího a pohybového rytmu; rovnovážná a koordinační
cvičení
C Oslabení smyslových a nervových funkcí
C 1 Oslabení zraku
C 2 Oslabení sluchu
C 3 Neuropsychická onemocnění
Cvičení zaměřená na: vyrovnání svalové nerovnováhy – viz skupina A; vyrovnávání
funkční adaptability pohybového, srdečně-cévního a dýchacího systému; rozvíjení
pohybové a prostorové koordinace, rovnovážných postojů; sluchového, zrakového a
taktilního vnímání rytmu; orientaci v prostoru; zrakovou lokalizaci; u neuropsychických
onemocnění je třeba omezení zvažovat individuálně
VŠEOBECNĚ ROZVÍJEJÍCÍ POHYBOVÉ ČINNOSTI
- pohybové činnosti v návaznosti na obsah tělesné výchovy s přihlédnutím ke
konkrétnímu druhu a stupni oslabení
- pohybový režim; pohybové činnosti s přihlédnutím ke specifice postižení;
pohybové hry
- vnímání pocitů při cvičení
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•

Zvládat jednoduchá
speciální cvičení.

- cvičení s rehabilitačními míči a polohovacími kostkami
SPECIÁLNÍ CVIČENÍ
- základní cvičební polohy, základní technika cvičení, soubor speciálních cvičení
podle typu oslabení, relaxační cvičení – celková a lokální, dechová cvičení –
správný dechový stereotyp
A Oslabení podpůrně pohybového systému
A 1 Poruchy funkce svalových skupin
A 2 Poruchy páteře – odchylky předozadního zakřivení
A 3 Poruchy páteře – vybočení páteře do strany
A 4 Poruchy stavby dolních končetin
Cvičení zaměřená na: správné držení hlavy, pletence ramenního, postavení pánve,
protažení šíjových, prsních, bederních svalů a vzpřimovačů páteře, zkrácených ohybačů
kyčle a svalstva na zadní straně stehen; zlepšení fyziologického rozsahu pletence
ramenního, kolenního, kyčelního a hlezenního kloubu a páteře ve všech směrech; spinální
cvičení; posílení oslabených svalů šíjových, mezilopatkových, břišních, hýžďových,
stehenních, lýtkových a vzpřimovačů trupu
B Oslabení vnitřních orgánů
B 1 Oslabení oběhového a dýchacího systému
B 2 Oslabení endokrinního systému
B 3 Obezita
B 4 Oslabení vnitřních orgánů
Cvičení zaměřená na: protažení a posílení svalstva – viz skupina A; rozvoj hlavních a
pomocných dýchacích svalů, zlepšení hrudního a bráničního dýchání při větší tělesné
zátěži, koordinaci srdečního, dýchacího a pohybového rytmu; rovnovážná a koordinační
cvičení
C Oslabení smyslových a nervových funkcí
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C 1 Oslabení zraku
C 2 Oslabení sluchu
C 3 Neuropsychická onemocnění
Cvičení zaměřená na: vyrovnání svalové nerovnováhy – viz skupina A; vyrovnávání
funkční adaptability pohybového, srdečně-cévního a dýchacího systému; rozvíjení
pohybové a prostorové koordinace, rovnovážných postojů; sluchového, zrakového a
taktilního vnímání rytmu; orientaci v prostoru; zrakovou lokalizaci; u neuropsychických
onemocnění je třeba omezení zvažovat individuálně
VŠEOBECNĚ ROZVÍJEJÍCÍ POHYBOVÉ ČINNOSTI
pohybové činnosti v návaznosti na obsah tělesné výchovy s přihlédnutím ke konkrétnímu
druhu a stupni oslabení
- dechová cvičení
- pohybový režim; pohybové činnosti s přihlédnutím ke specifice postižení;
pohybové hry
- uvolňovací cvičení; relaxační cvičení
- zásady správného držení těla; rozvíjení jemné, hrubé motoriky; koordinace pohybů
- cvičení s rehabilitačními míči a polohovacími kostkami
- nácvik klíšťového a špetkového úchopu
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Ročník:4
Očekávané výstupy školy
Žák by měl:
• Zvládat základní
techniku
speciálních cvičení
podle pokynů.

Učivo

Mezipředmětové
vztahy

- dechová cvičení
- zásady správného držení těla; rozvíjení jemné, hrubé motoriky; koordinace pohybů
- cvičení s rehabilitačními míči a polohovacími kostkami
- nácvik klíšťového a špetkového úchopu
- plavání – hry ve vodě, cvičení ve vodě, plavání za pomoci pomůcek
ČINNOSTI A INFORMACE PODPORUJÍCÍ KOREKCE ZDRAVOTNÍCH
OSLABENÍ
- konkrétní zdravotní oslabení, prevence, pohybový režim a obuv pro ZdrTV, zásady
správného držení těla, dechová cvičení, vnímání pocitů při cvičení

Řečová výchova

SPECIÁLNÍ CVIČENÍ
- základní cvičební polohy, základní technika cvičení, soubor speciálních cvičení podle
typu oslabení, relaxační cvičení – celková a lokální, dechová cvičení – správný
dechový stereotyp
A Oslabení podpůrně pohybového systému
A 1 Poruchy funkce svalových skupin
A 2 Poruchy páteře – odchylky předozadního zakřivení
A 3 Poruchy páteře – vybočení páteře do strany
A 4 Poruchy stavby dolních končetin
Cvičení zaměřená na: správné držení hlavy, pletence ramenního, postavení pánve, protažení
šíjových, prsních, bederních svalů a vzpřimovačů páteře, zkrácených ohybačů kyčle a
svalstva na zadní straně stehen; zlepšení fyziologického rozsahu pletence ramenního,
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kolenního, kyčelního a hlezenního kloubu a páteře ve všech směrech; spinální cvičení;
posílení oslabených svalů šíjových, mezilopatkových, břišních, hýžďových, stehenních,
lýtkových a vzpřimovačů trupu
B Oslabení vnitřních orgánů
B 1 Oslabení oběhového a dýchacího systému
B 2 Oslabení endokrinního systému
B 3 Obezita
B 4 Oslabení vnitřních orgánů
Cvičení zaměřená na: protažení a posílení svalstva – viz skupina A; rozvoj hlavních a
pomocných dýchacích svalů, zlepšení hrudního a bráničního dýchání při větší tělesné zátěži,
koordinaci srdečního, dýchacího a pohybového rytmu; rovnovážná a koordinační cvičení
C Oslabení smyslových a nervových funkcí
C 1 Oslabení zraku
C 2 Oslabení sluchu
C 3 Neuropsychická onemocnění
Cvičení zaměřená na: vyrovnání svalové nerovnováhy – viz skupina A; vyrovnávání funkční
adaptability pohybového, srdečně-cévního a dýchacího systému; rozvíjení pohybové a
prostorové koordinace, rovnovážných postojů; sluchového, zrakového a taktilního vnímání
rytmu; orientaci v prostoru; zrakovou lokalizaci; u neuropsychických onemocnění je třeba
omezení zvažovat individuálně
VŠEOBECNĚ ROZVÍJEJÍCÍ POHYBOVÉ ČINNOSTI
- pohybové činnosti v návaznosti na obsah tělesné výchovy s přihlédnutím ke
konkrétnímu druhu a stupni oslabení
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Ročník:5
Očekávané výstupy školy
Žák by měl:
• Zvládat základní
techniku
speciálních cvičení
podle pokynů.

Učivo

Mezipředmětové
vztahy

- dechová cvičení
- zásady správného držení těla; rozvíjení jemné, hrubé motoriky; koordinace pohybů
- cvičení s rehabilitačními míči a polohovacími kostkami
- nácvik klíšťového a špetkového úchopu
- plavání – hry ve vodě, cvičení ve vodě, plavání za pomoci pomůcek
ČINNOSTI A INFORMACE PODPORUJÍCÍ KOREKCE ZDRAVOTNÍCH
OSLABENÍ
- konkrétní zdravotní oslabení, prevence, pohybový režim a obuv pro ZdrTV, zásady
správného držení těla, dechová cvičení, vnímání pocitů při cvičení

Řečová výchova

SPECIÁLNÍ CVIČENÍ
- základní cvičební polohy, základní technika cvičení, soubor speciálních cvičení podle
typu oslabení, relaxační cvičení – celková a lokální, dechová cvičení – správný
dechový stereotyp
A Oslabení podpůrně pohybového systému
A 1 Poruchy funkce svalových skupin
A 2 Poruchy páteře – odchylky předozadního zakřivení
A 3 Poruchy páteře – vybočení páteře do strany
A 4 Poruchy stavby dolních končetin
Cvičení zaměřená na: správné držení hlavy, pletence ramenního, postavení pánve, protažení
šíjových, prsních, bederních svalů a vzpřimovačů páteře, zkrácených ohybačů kyčle a
svalstva na zadní straně stehen; zlepšení fyziologického rozsahu pletence ramenního,
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kolenního, kyčelního a hlezenního kloubu a páteře ve všech směrech; spinální cvičení;
posílení oslabených svalů šíjových, mezilopatkových, břišních, hýžďových, stehenních,
lýtkových a vzpřimovačů trupu
B Oslabení vnitřních orgánů
B 1 Oslabení oběhového a dýchacího systému
B 2 Oslabení endokrinního systému
B 3 Obezita
B 4 Oslabení vnitřních orgánů
Cvičení zaměřená na: protažení a posílení svalstva – viz skupina A; rozvoj hlavních a
pomocných dýchacích svalů, zlepšení hrudního a bráničního dýchání při větší tělesné zátěži,
koordinaci srdečního, dýchacího a pohybového rytmu; rovnovážná a koordinační cvičení
C Oslabení smyslových a nervových funkcí
C 1 Oslabení zraku
C 2 Oslabení sluchu
C 3 Neuropsychická onemocnění
Cvičení zaměřená na: vyrovnání svalové nerovnováhy – viz skupina A; vyrovnávání funkční
adaptability pohybového, srdečně-cévního a dýchacího systému; rozvíjení pohybové a
prostorové koordinace, rovnovážných postojů; sluchového, zrakového a taktilního vnímání
rytmu; orientaci v prostoru; zrakovou lokalizaci; u neuropsychických onemocnění je třeba
omezení zvažovat individuálně
VŠEOBECNĚ ROZVÍJEJÍCÍ POHYBOVÉ ČINNOSTI
- pohybové činnosti v návaznosti na obsah tělesné výchovy s přihlédnutím ke
konkrétnímu druhu a stupni oslabení
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Ročník:6
Očekávané výstupy školy
Žák by měl:
• Zvládat základní
techniku
speciálních cvičení
podle pokynů.

Učivo

-

Mezipředmětové
vztahy
dechová cvičení
zásady správného držení těla; rozvíjení jemné, hrubé motoriky; koordinace pohybů
cvičení s rehabilitačními míči a polohovacími kostkami
nácvik klíšťového a špetkového úchopu
plavání – hry ve vodě, cvičení ve vodě, plavání za pomoci pomůcek

ČINNOSTI A INFORMACE PODPORUJÍCÍ KOREKCE ZDRAVOTNÍCH
OSLABENÍ
- konkrétní zdravotní oslabení, prevence, pohybový režim a obuv pro ZdrTV, zásady
správného držení těla, dechová cvičení, vnímání pocitů při cvičení
SPECIÁLNÍ CVIČENÍ
- základní cvičební polohy, základní technika cvičení, soubor speciálních cvičení podle
typu oslabení, relaxační cvičení – celková a lokální, dechová cvičení – správný
dechový stereotyp
A Oslabení podpůrně pohybového systému
A 1 Poruchy funkce svalových skupin
A 2 Poruchy páteře – odchylky předozadního zakřivení
A 3 Poruchy páteře – vybočení páteře do strany
A 4 Poruchy stavby dolních končetin
Cvičení zaměřená na: správné držení hlavy, pletence ramenního, postavení pánve, protažení
šíjových, prsních, bederních svalů a vzpřimovačů páteře, zkrácených ohybačů kyčle a
svalstva na zadní straně stehen; zlepšení fyziologického rozsahu pletence ramenního,
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kolenního, kyčelního a hlezenního kloubu a páteře ve všech směrech; spinální cvičení;
posílení oslabených svalů šíjových, mezilopatkových, břišních, hýžďových, stehenních,
lýtkových a vzpřimovačů trupu
B Oslabení vnitřních orgánů
B 1 Oslabení oběhového a dýchacího systému
B 2 Oslabení endokrinního systému
B 3 Obezita
B 4 Oslabení vnitřních orgánů
Cvičení zaměřená na: protažení a posílení svalstva – viz skupina A; rozvoj hlavních a
pomocných dýchacích svalů, zlepšení hrudního a bráničního dýchání při větší tělesné zátěži,
koordinaci srdečního, dýchacího a pohybového rytmu; rovnovážná a koordinační cvičení
C Oslabení smyslových a nervových funkcí
C 1 Oslabení zraku
C 2 Oslabení sluchu
C 3 Neuropsychická onemocnění
Cvičení zaměřená na: vyrovnání svalové nerovnováhy – viz skupina A; vyrovnávání funkční
adaptability pohybového, srdečně-cévního a dýchacího systému; rozvíjení pohybové a
prostorové koordinace, rovnovážných postojů; sluchového, zrakového a taktilního vnímání
rytmu; orientaci v prostoru; zrakovou lokalizaci; u neuropsychických onemocnění je třeba
omezení zvažovat individuálně
VŠEOBECNĚ ROZVÍJEJÍCÍ POHYBOVÉ ČINNOSTI
- pohybové činnosti v návaznosti na obsah tělesné výchovy s přihlédnutím ke
konkrétnímu druhu a stupni oslabení
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Ročník:7
Očekávané výstupy školy
Žák by měl:
• Mít odpovídající
vytrvalost při korekci
zdravotního oslabení

Učivo

Mezipředmětové
vztahy

ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ KOREKCE ZDRAVOTNÍCH OSLABENÍ
- základní termíny osvojovaných činností, prevence a korekce oslabení, denní
režim z pohledu zdravotního oslabení, soustředění na cvičení, nevhodná cvičení
a činnosti (kontraindikace zdravotních oslabení)
SPECIÁLNÍ CVIČENÍ
- soubor speciálních cvičení pro jednotlivé typy zdravotního oslabení, je shodný
pro 1. i 2. stupeň, učivo tohoto tématu je uvedeno na 1. stupni a je využitelné i
pro 2. stupeň
VŠESTRANNÉ ROZVÍJEJÍCÍ POHYBOVÉ ČINNOSTI
- pohybové činnosti v návaznosti na obsah tělesné výchovy s přihlédnutím ke
konkrétnímu druhu a stupni oslabení
- dechová cvičení
- pohybový režim; pohybové činnosti s přihlédnutím ke specifice postižení;
pohybové hry
- uvolňovací cvičení; relaxační cvičení
- zásady správného držení těla; rozvíjení jemné, hrubé motoriky; koordinace
pohybů
- cvičení s rehabilitačními míči a polohovacími kostkami
- nácvik klíšťového a špetkového úchopu
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Ročník:8
Očekávané výstupy školy
Žák by měl:
• Mít odpovídající
vytrvalost při korekci
zdravotního oslabení

Učivo

Mezipředmětové
vztahy

ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ KOREKCE ZDRAVOTNÍCH OSLABENÍ
- základní termíny osvojovaných činností, prevence a korekce oslabení, denní
režim z pohledu zdravotního oslabení, soustředění na cvičení, nevhodná cvičení
a činnosti (kontraindikace zdravotních oslabení)
SPECIÁLNÍ CVIČENÍ
- soubor speciálních cvičení pro jednotlivé typy zdravotního oslabení, je shodný
pro 1. i 2. stupeň, učivo tohoto tématu je uvedeno na 1. stupni a je využitelné i
pro 2. stupeň
VŠESTRANNÉ ROZVÍJEJÍCÍ POHYBOVÉ ČINNOSTI
- pohybové činnosti v návaznosti na obsah tělesné výchovy s přihlédnutím ke
konkrétnímu druhu a stupni oslabení
- dechová cvičení
- pohybový režim; pohybové činnosti s přihlédnutím ke specifice postižení;
pohybové hry
- uvolňovací cvičení; relaxační cvičení
- zásady správného držení těla; rozvíjení jemné, hrubé motoriky; koordinace
pohybů
- cvičení s rehabilitačními míči a polohovacími kostkami
- nácvik klíšťového a špetkového úchopu
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Ročník:9
Očekávané výstupy školy
Žák by měl:
• Mít odpovídající
vytrvalost při korekci
zdravotního oslabení

Učivo

Mezipředmětové
vztahy

ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ KOREKCE ZDRAVOTNÍCH OSLABENÍ
- základní termíny osvojovaných činností, prevence a korekce oslabení, denní
režim z pohledu zdravotního oslabení, soustředění na cvičení, nevhodná cvičení
a činnosti (kontraindikace zdravotních oslabení)
SPECIÁLNÍ CVIČENÍ
- soubor speciálních cvičení pro jednotlivé typy zdravotního oslabení, je shodný
pro 1. i 2. stupeň, učivo tohoto tématu je uvedeno na 1. stupni a je využitelné i
pro 2. stupeň
VŠESTRANNÉ ROZVÍJEJÍCÍ POHYBOVÉ ČINNOSTI
- pohybové činnosti v návaznosti na obsah tělesné výchovy s přihlédnutím ke
konkrétnímu druhu a stupni oslabení
- dechová cvičení
- pohybový režim; pohybové činnosti s přihlédnutím ke specifice postižení;
pohybové hry
- uvolňovací cvičení; relaxační cvičení
- zásady správného držení těla; rozvíjení jemné, hrubé motoriky; koordinace
pohybů
- cvičení s rehabilitačními míči a polohovacími kostkami
- nácvik klíšťového a špetkového úchopu
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Ročník:10
Očekávané výstupy školy
Žák by měl:
• Mít odpovídající
vytrvalost při korekci
zdravotního oslabení

Učivo

Mezipředmětové
vztahy

ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ KOREKCE ZDRAVOTNÍCH OSLABENÍ
- základní termíny osvojovaných činností, prevence a korekce oslabení, denní
režim z pohledu zdravotního oslabení, soustředění na cvičení, nevhodná cvičení
a činnosti (kontraindikace zdravotních oslabení)
SPECIÁLNÍ CVIČENÍ
- soubor speciálních cvičení pro jednotlivé typy zdravotního oslabení, je shodný
pro 1. i 2. stupeň, učivo tohoto tématu je uvedeno na 1. stupni a je využitelné i
pro 2. stupeň
VŠESTRANNÉ ROZVÍJEJÍCÍ POHYBOVÉ ČINNOSTI
- pohybové činnosti v návaznosti na obsah tělesné výchovy s přihlédnutím ke
konkrétnímu druhu a stupni oslabení
- dechová cvičení
- pohybový režim; pohybové činnosti s přihlédnutím ke specifice postižení;
pohybové hry
- uvolňovací cvičení; relaxační cvičení
- zásady správného držení těla; rozvíjení jemné, hrubé motoriky; koordinace
pohybů
- cvičení s rehabilitačními míči a polohovacími kostkami
- nácvik klíšťového a špetkového úchopu
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KLÍČOVÉ KOMPETENCE, VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE
Klíčové kompetence a vzdělávací strategie v předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA
KOMPETENCE K UČENÍ
I. DÍL ŠVP
Na konci základního vzdělání žák v rámci svých možností:
• Ovládá základy čtení, psaní a počítání a využívá je ke svému
vzdělávání
• Ovládá základy porozumění řeči a využívá je ke svému vzdělávání
• Používá učebnice, učební materiály a učební pomůcky.
• Vybere z výukových materiálů potřebnou informaci podle pokynů,
správně určí použitelnost informačního textu.
• Dodržuje návykové stereotypy učení, snaží se o koncentraci na učení
• Chápe pochvalu jako motivaci k dalšímu učení, má zájem o získávání
nových poznatků a dovedností.
• Používá termíny, znaky a symboly ve spojení s konkrétními situacemi
každodenního života
• Ovládá elementární způsoby práce s počítačem
• Uplatňuje získané zkušenosti v praktických situacích
•

Vybaví si teoretické vědomosti při pracovních úkonech, zvládne jejich
následnost a má představu o výsledku své práce.
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Výchovně vzdělávací strategie
• Vytváříme situace, při kterých má žák radost z pohybových aktivit
• Individualizujeme výchovně vzdělávací činnost
• Respektujeme individuální schopnosti a předpoklady žáka i jeho
aktuální zdravotní stav.
• Vytváříme takové situace, ve kterých má žák radost z učení i
pohybových aktivit.
• Opakujeme a upevňujeme získané vědomosti a procvičujeme
konkrétní dovednosti.
• Pozitivně hodnotíme dílčí kroky a tím podporujeme vytrvalost.
• Důsledně dbáme na jednotnou terminologii.
• Vytváříme příležitosti k využívání informačních zdrojů.
• Podporujeme využívání učebnic, učebních textů, pracovních sešitů,
pracovní listy a dalších dostupných názorných pomůcek., cvičebních
pomůcek.
• Dbáme na správné užívání termínů, znaků a symbolů.
• Plánujeme činnosti a vysvětlujeme jejich účel.
• Motivujeme žáky k zájmu o sport a umění – nabízíme vhodná cvičení,
hry, která jsou jim známá nebo je baví.
• Zábavnou formou výuky a častým střídáním činností se snažíme
udržet pozornost žáků.

•

Činnosti směřujeme k praktickému využití získaných znalostí a
dovedností.

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
I. DÍL ŠVP
Na konci základního vzdělání žák v rámci svých možností:
• Překonává problémy přiměřeně ke svým možnostem
• Řeší známé a opakující se situace na základě nápodoby a vlastních
zkušeností
• Vnímá problémové situace a řeší je s pomocí naučených stereotypů i
získaných zkušeností
• Nenechá se při řešení problému odradit nezdarem
• Ví, na koho se může obrátit o pomoc při řešení problémů
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Výchovně vzdělávací strategie
• Předkládáme žákovi osvědčené způsoby řešení
• Měníme úkoly a upozorňujeme na odlišná řešení
• Vytváříme situace v nichž žák využívá osvojené stereotypy
• Nabízíme úkoly a cvičení, která vycházejí z reálného života
• Nacvičujeme stereotypy správného chování v běžných životních
situacích
• Při mimoškolních aktivitách sledujeme, jak žák prakticky řeší
problémové situace
• Formou her denně opakujeme, procvičujeme a upevňujeme
konkrétní dovednosti.
• Nápodobou a modelovými situacemi vytváříme u žáků vlastní
prožitky, které mohou využít při řešení problémových situací.
• Umožňujeme zažít nečekanou situaci a hledáme společně řešení.
Postupně směřujeme žáka k samostatnějšímu rozhodování.
• Aplikujeme sociální učení (dopravní prostředky, instituce, kulturní
akce, sportovní akce.)
• Využíváme her a dramatizace.
• Při neúspěšném řešení nabízíme jiné cesty postupů, aby se žáci
nenechali odradit nezdarem.

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ
I. DÍL ŠVP
Na konci základního vzdělání žák v rámci svých možností:
• Komunikuje s druhými lidmi přiměřeně svým schopnostem
• Rozumí sdělení a reaguje na ně podle svých možností
• Vyjadřuje své pocity, prožitky a nálady vhodným způsobem
• Chápe jednoduché, běžně užívané texty, záznamy a obrazové
materiály
• Chápe jednoduché běžné povely a pokyny, tělocvičné názvosloví
• Zvládá jednoduchou formu písemné komunikace
• Vyjadřuje své názory a postoje, vhodnou formou obhajuje svůj názor
• Využívá pro komunikaci běžné informační a komunikační prostředky,
dokáže je použít jako zdroj informací a způsob dorozumívání
• Využívá získané komunikační dovednosti k vytváření vztahů
potřebných ke společenské integraci
• Umí si přečíst a vyhledat základní údaje
• Používá mluvený projev či alternativní formu komunikace tak, aby
sdělil své potřeby či přání
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Výchovně vzdělávací strategie
• Vytváříme situace vhodné ke komunikaci
• Podporujeme snahu o spontánní vyjádření
• Vytváříme a používáme pomůcky pro alternativní komunikaci
• Přiměřeně rozvíjíme verbální či alternativní formu komunikace při
rozhovorech, skupinových hrách i samotném projevu.
• Vyžadujeme srozumitelnou odpověď na otázky.
• Klademe důraz na naslouchání, následnou reprodukci a kontrolujeme
porozumění obsahu.
• Hrou procvičujeme použití technických , informačních a
komunikačních prostředků.
• Dbáme na integraci do širší společnosti.
• vytváříme správné komunikační vzorce podle místa, osob,…
• Klademe důraz na čtení a následnou reprodukci a kontrolujeme
porozumění obsahu.
• Učíme správně argumentovat
• Jasně vymezujeme přijatelnou formu komunikace
• Netolerujeme hrubé a nevhodné vyjadřování žáků
• Používáme jednoduchá sdělení
• Zjednodušeným slovním sdělením a názorem usilujeme o pochopení
daného úkolu či problému.
• Zadáváme jednoduché a srozumitelné pokyny a vyžadujeme jejich
plnění
• Vytváříme pravidla komunikace mezi žáky navzájem a mezi žákem a
dospělou osobou.

•
•
•

Vedeme žáky k pozitivní prezentaci své osoby a školy na veřejnosti.
Zařazujeme projektovou výuku podporující komunikaci ve skupině
Podporujeme mimoškolní aktivity

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ
I. DÍL ŠVP
Na konci základního vzdělání žák v rámci svých možností:
• Má základní představu o vztazích mezi lidmi
• Orientuje se v prostředí, ve kterém žije
• Podílí se na jednoduchých sociálních aktivitách
• Uplatňuje základní návyky společenského chování
• Navazuje a udržuje vztahy s vrstevníky, respektuje druhé lidi
• Rozpoznává nevhodné a rizikové chování, je seznámen s jeho
možnými důsledky
• Uvědomuje si nebezpečí možného psychického i fyzického zneužívání
vlastní osoby
• Prokazuje získanou sebedůvěru při vystupování v neznámém
prostředí
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Výchovně vzdělávací strategie
• Vedeme žáky k rozlišování různých sociálních prostředí ( rodina,
škola, úřady…) a podporujeme vhodnou komunikaci
• Společnými činnostmi a prací ve skupině rozvíjíme vztahy
• Konverzačním cvičením a hrou přibližujeme životní role.
• Dbáme na používání pozdravu, poděkování, oslovení i alternativní
komunikací a jak je vhodně používat.
• Zařazujeme práci ve skupinách a tím rozvíjíme sociální dovednosti
potřebné k týmové spolupráci.
• Vyžadujeme dodržování společně stanovených pravidel chování.
• Podporujeme návštěvy kulturních zařízení, pořádáme kulturní a
sportovní akce, vedeme žáky k aktivní účasti.
• Srozumitelně a důrazně odmítáme nepřijatelné formy chování.
• Vedeme žáky k pochopení významu řádu, respektujeme jejich práva a
vyžadujeme důsledné plnění povinností.
• Ke každému přistupujeme individuálně a rozvíjíme jeho jedinečnosti.
• Vedeme žáky k poznání sebe sama.
• Vedeme žáky ke spontánnímu vyjádření emocí.
• Rozvíjíme u žáků hudební cítění.
• Vedeme žáky k začlenění do společnosti formou veřejných
vystoupení.

KOMPETENCE OBČANSKÉ
I. DÍL ŠVP
Na konci základního vzdělání žák v rámci svých možností:
• Využívá osvojené návyky a dovednosti k zapojení se do společnosti
• Má povědomí o základních právech a povinnostech občanů
• Dodržuje základní společenské normy a pravidla soužití
• Chrání své zdraví, dodržuje naučené stereotypy chování zdravého
životního stylu a ochrany životního prostředí
• Dokáže se chovat v krizových situacích i v situacích ohrožujících život
a zdraví člověka podle pokynů kompetentních osob
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Výchovně vzdělávací strategie
• Nabízíme a navštěvujeme kulturní a sportovní akce a poskytujeme
zpětnou vazbu v chování žáka.
• Zařazujeme aktivity (vycházky, exkurze) zaměřené k osvojení si
vhodných způsobů chování a jednání na veřejnosti.
• Podporujeme udržování kulturních a lidových tradic .(vyprávění,
malování, vaření, zpěv,psaní)
• Dbáme na uplatňování získaných zkušeností, dovedností, postojů a
návyků v běžném životě.
• Pozitivně hodnotíme kladné projevy chování.
• Spolupracujeme se žákem při vytváření třídních a školních pravidel i
písemnou formou.
• V konverz. cvičeních procvičujeme dodržování domluvených pravidel.
• Vyžadujeme dodržování domluvených pravidel.
• Respektujeme žáka jako partnera – jeho volby a rozhodnutí.
• Vytváříme situace, ve kterých žák vnímá svá práva a povinnosti
• Rozvíjíme chápání nutnosti pravidel ve společnosti.
• Netolerujeme nekamarádské chování a odmítnutí pomoci.
• Fixujeme vhodné návyky v péči o vlastní zdraví .
• Upozorňujeme na možná nebezpečí ohrožující žáka v běžném životě
• Důsledně dbáme na dodržování zavedeného systému péče o živ.
prostředí.
• Na modelových situacích procvičujeme stereotypy chování při
krizových situacích.

KOMPETENCE PRACOVNÍ
I. DÍL ŠVP
Na konci základního vzdělání žák v rámci svých možností:
• Má osvojené hygienické návyky, zvládá sebeobsluhu podle svých
možností
• Zvládá základní pracovní dovednosti, operace a postupy při
jednoduchých pracovních činnostech
• Pracuje podle naučeného pracovního postupu, podle instrukcí plní
zadané jednoduché úkoly
• Soustředí se na pracovní výkon a je schopen vytrvat při jeho plnění
• Respektuje pravidla práce v týmu a svými pracovními činnostmi
ovlivňuje kvalitu společné práce
• Přijímá posouzení výsledků své práce
• Dodržuje zásady bezpečnosti, ochrany zdraví, hygieny práce a
ochrany životního prostředí při pracovních činnostech podle
naučených stereotypů
• Poznává, co dělá rád a dobře.

Výchovně vzdělávací strategie
• Pravidelně a systematicky trénujeme zvládání hygienických návyků.
• Formou didaktických her, modelových situací motivujeme, dohlížíme
a procvičujeme hygienická pravidla. hygienické potřeby žáků
automatizujeme.
• Poskytujeme dostatečný časový prostor pro jejich získání
• Usilujeme o nejvyšší možnou samostatnost.
• K práci a cvičení motivujeme a podáváme jasné a srozumitelné
pokyny odpovídající žákovým schopnostem.
• Vytváříme vhodné situace pro upevnění jednoduchých pracovních
cvičebních postupů.
• Vybíráme pro žáka atraktivní činnosti, které ho motivují dokončit
zadaný úkol.
• Vhodným výběrem činností a kladným přístupem udržujeme
pozornost žáků a chuť cvičit.
• Do výuky zařazujeme společné projekty, slovně i příkladem vedeme k
pomoci ostatním a k práci na společném díle.
• Vhodnou formou hodnotíme výsledky práce.
• Před započetím činnosti pravidelně upozorňujeme na zásady
bezpečnosti při dané práci nebo cvičení.
• Nacvičujeme a trénujeme modelové situace vedoucí k zajištění
bezpečnosti žáků.
• Pomáháme žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti a reálné
možnosti.
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•
•
•
•
•
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Při práci vytváříme bezpečné pracovní prostředí.
Vedeme žáky k dodržování zásad bezpečnosti práce, volíme
k činnostem vhodné ochranné prostředky a pracovní pomůcky,
poukazujeme na jejich důležitost.
Vlastním příkladem vedeme k péči o životní prostředí.
Zdůrazňujeme potřebu ochrany vlastního zdraví a životního prostředí
a upozorňujeme na nebezpečí plynoucí z nedodržování zásad ochrany
zdraví a životního prostředí.
Sled pracovních úkonů rozfázujeme-názorně pomocí obrázků popisu
nebo jinou grafickou úpravou.

5.9. Člověk svět práce
5.9.1 Člověk a svět práce
Název předmětu: ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE
Charakteristika předmětu:
Hlavním cílem pracovní výchovy je nácvik úkonů souvisejících se sebeobsluhou. Jejich zvládnutí je jedním z nejdůležitějších úkolů v životě
mentálně postižených. Sebeobslužné činnosti se prolínají ve všech ročnících. Úkoly dalších tematických celků vedou k utváření základních
manuálních dovedností. Cíleně se zaměřuje a systematicky ovlivňuje rozvíjení motorických schopností, manuálních dovedností a návyků žáků, a
tím přispívá k jejich co nejsamostatnějšímu zapojení do každodenního života a umožňuje jim přípravu na vykonávání jednoduchých pracovních
činností.
Žáci se učí pracovat samostatně i v týmu a vážit si práce své i druhých. Seznamují se s různými materiály, s funkcí a užíváním vhodných
pomůcek a nářadí.
V 9. a 10. ročníku lze podle schopností žáků zařadit předprofesní přípravu. Většina absolventů hledá své uplatnění na chráněných
pracovištích, v dílnách při zařízení sociální péče, v soukromých podnicích svých rodičů a příbuzných.
Absolvent má možnost dalšího vzdělávání v praktických školách s jednoletou přípravou, která připravuje žáky pro výkon jednoduchých
konkrétních činností, zpravidla na chráněných pracovištích.
Disponibilní dotace:
V předmětu Člověk a svět práce je v učebním plánu zařazena v 7. a 8. ročníku disponibilní časová dotace. Tato hodina bude využita k realizaci
Rodinné výchovy
Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce
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Časová dotace:
Ročník
Týdenní
dotace

1
2

2
2

3
3

4
4

5
5

6
5

7
3

8
4

9
6

10
8

Místo výuky předmětu: třída, učebna pracovní výchovy, zahrada, okolí školy, školní kuchyňka
Cílové zaměření školy:
•
•
•
•
•
•
•
•

zvládnutí úkonů souvisejících se sebeobsluhou
rozvoji motoriky, získání základních manuálních zručností a vytváření pracovních dovedností a návyků
překonávání obtíží a dokončování pracovních úkolů
práci v kolektivu a odpovědnosti za své i společné výsledky práce
osvojení dovedností k praktickému užívání a zacházení s předměty denní potřeby, vhodně zvolenými nástroji, pomůckami a drobným
nářadím
porozumění zadaným jednoduchým pracovním postupům
poznání pracovních činností, které napomáhají k využití volného času
dodržování hygienických a bezpečnostních pravidel při práci

Začlenění průřezových témat:
Osobnostní a sociální výchova
Multikulturní výchova
Enviromentální výchova
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Ročník:1
Očekávané výstupy školy
Žák by měl :
SEBEOBSLUHA
• Zvládnout základní hygienické návyky a
sebeobslužné činnosti.

•

Zvládnout oblékání a svlékání oděvu,
obouvání.

Učivo

Sebeobsluha
- správné použití WC
- osobní hygiena – umývání rukou a obličeje, čištění zubů,
používání kapesníku, hřebenu, péče o zevnějšek
- otevírání a zavírání, odemykání a zamykání dveří
- rozsvěcování a zhasínání světla
-

PRÁCE V DOMÁCNOSTI
•

Upravit stůl pro jednoduché stolování.

•

Chovat se vhodně při stolování.

PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM
•
•

Třídit různé druhy drobného materiálu podle
velikosti, tvaru, barev.

svlékání a oblékání prádla a oděvů
rozepínání a zapínání knoflíků, zdrhovadel, háčků a
patentů
šněrování, upevňování pásků
obouvání a zouvání obuvi

Práce v domácnosti
- stolování ve třídě a ve školní jídelně
- nacvičování prostírání
-

chování při stolování

Práce s drobným materiálem
- třídění různých druhů drobného materiálu (přírodniny,
kamínky, korálky, hračky) podle velikosti, barvy, tvaru
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Mezipředmětové
vztahy
Čtení
Psaní
Řečová výchova
Matematika
Člověk a jeho svět
Tělesná výchova
Výtvarná výchova

•

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

-

•

Vytvářet jednoduchými postupy různé
předměty z tradičních i netradičních
materiálů.

ukládání roztříděného materiálu do různých nádob,
krabic, zásuvek
manipulace s drobným materiálem (přesýpání,
překládání)

Práce s papírem
- mačkání papíru do kuliček
- trhání papíru na stále drobnější kousky
Modelování
- utváření tvarů a snadných předmětů z různých materiálů
(kulička, had, ovoce)
- hnětení modelovací hmoty jednou a oběma rukama

•

Pracovat podle slovního návodu.

-

utváření a prohlubování návyků praktickým vyučováním

PRÁCE MONTÁŽNÍ A DEMONTÁŽNÍ
•

Zvládat elementární dovednosti a činnosti při
práci se stavebnicemi.

PĚSTITELSKÉ PRÁCE
•

Provádět pozorování přírody v jednotlivých
ročních obdobích.

Práce montážní a demontážní
- stavění z kostek (komíny, mosty, zdi, domy)
- skládání kostek do krabice
Pěstitelské práce
- pozorování podmínek pro život rostlin – voda, světlo,
teplo, půda, vzduch
- sbírání šišek, plodů kaštanu, dubu, buku

371

Ročník:2
Očekávané výstupy školy
Žák by měl :
SEBEOBSLUHA
•

Zvládnout skládání a uložení oděvu.

•

Udržovat pořádek ve svých věcech.

PRÁCE V DOMÁCNOSTI
•

Připravit jednoduchý pokrm.

•

Orientovat se v základním vybavení kuchyně.

Učivo

Mezipředmětové
vztahy

Sebeobsluha
- skládání oděvu
- ukládání oděvu na určené místo

Čtení
Psaní
Řečová výchova
Matematika
Člověk a jeho svět
Tělesná výchova
Výtvarná výchova

-

Práce v domácnosti
- učení výběru vhodných potravin
-

PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM
•

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

•

Vytvářet jednoduchými postupy různé předměty z tradičních
i netradičních materiálů.

péče o osobní věci
péče o školní pomůcky

seznámení se základním vybavením
kuchyně

Práce s drobným materiálem
- navíjení vlny, provázku na cívku
- sbírání a rozlišování listů, nalepování
listů
- navlékání korálků
Práce s papírem
- vytrhávání předkreslených tvarů
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Modelování
- modelování z písku, plastelíny,
- moduritu
•

PRÁCE MONTÁŽNÍ A DEMONTÁŽNÍ
•

-

Pracovat podle slovního návodu.

Zvládat elementární dovednosti a činnosti při práci se
stavebnicemi.

PĚSTITELSKÉ PRÁCE
• Pečovat o nenáročné rostliny v bytě i na zahradě.

utváření a prohlubování návyků
praktickým vyučováním

Práce montážní a demontážní
- skládání stavebnic (hříbky,
- mozaika, plastikové a dřevěné
- stavebnice
Pěstitelské práce
- zalévání pokojových rostlin a
- rostlin na pozemku
- klíčení rostlin v koutku živé přírody
- zásady bezpečné práce s rostlinami
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Ročník:3
Očekávané výstupy školy
Žák by měl :
SEBEOBSLUHA
•

Udržovat pořádek ve svém okolí.

PRÁCE V DOMÁCNOSTI
•

Zvládat drobné úklidové práce.

PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM
•

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

•

Vytvářet jednoduchými postupy různé předměty
z tradičních i netradičních materiálů.

Učivo

Mezipředmětové
vztahy

Sebeobsluha
- získávání dovedností pro úpravu prostředí
třídy, školy, okolí školy
- utírání prachu, sbírání a vynášení odpadků,
zachování čistoty

Čtení
Psaní
Řečová výchova
Matematika
Člověk a jeho svět
Tělesná výchova
Výtvarná výchova

Práce v domácnosti
- utírání prachu, sbírání a vynášení odpadků,
zachování čistoty
Práce s drobným materiálem
- splétání provázků, bužírky a dalších
materiálů
- stříhání provázků, slámy, vlny, hadříků
- nácvik uzlu a kličky
Práce s papírem
- překládání papíru, skládanky
- lepení papíru, mozaika
Modelování
- hnětení, stlačování
- vyvalování tvarů prsty, dlaněmi
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•

Pracovat podle slovního návodu.

PRÁCE MONTÁŽNÍ A DEMONTÁŽNÍ
•

Zvládat elementární dovednosti a činnosti při práci se
stavebnicemi.

PĚSTITELSKÉ PRÁCE
•

Používat lehké zahradní náčiní.

-

utváření a prohlubování návyků praktickým
vyučováním

Práce montážní a demontážní
- skládání, rozkládání a šroubování hraček a
- předmětů
- sestavování tvarů ze špejlí, tyček, dřívek
Pěstitelské práce
- práce se zahradnickým náčiním (hrábě,
motyčka)
- hrabání listí
- zásady bezpečné práce
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Ročník:4
Očekávané výstupy školy
Žák by měl :
SEBEOBSLUHA
•

Pečovat o své tělo, svůj zevnějšek i své osobní věci

•

Zvládat běžnou údržbu oděvu.

•

Dodržovat zásady účelného oblékání.

PRÁCE V DOMÁCNOSTI

Učivo

Mezipředmětové
vztahy

Sebeobsluha
- procvičování všech činností, které si žáci
osvojovali v 1. období
- zamykání a odmykání dveří klíčem, použití
visacího zámku
- sprchování, mytí celého těla

Čtení
Psaní
Řečová výchova
Matematika
Člověk a jeho svět
Tělesná výchova
Výtvarná výchova

-

kartáčování oděvu

-

skládání oděvu na určité místo
věšení na ramínko

Práce v domácnosti
- pomáhání při prostírání i sklízení nádobí
- vybírání, nakupování a skladování potravin

•

Znát základní vybavení kuchyně.

•

Vědět, jakým způsobem udržovat pořádek v bytě, ve
třídě.

-

upevňování návyků pro udržení pořádku

•

Udržovat pořádek a čistotu pracovních ploch, dodržovat
základy hygieny a bezpečnosti práce v domácnosti.

-

utírání prachu
utírání pracovních ploch
zametání a mytí podlahy

PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM

Práce s drobným materiálem
- procvičování a prohlubování učiva
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•

Pracovat podle předlohy a vytvářet přiměřenými
pracovními postupy různé výrobky z drobných materiálů.

-

•

Využívat při tvořivých činnostech vlastní fantazii i prvky
lidových tradic.

třídění a ukládání různých materiálů a
předmětů, manipulace s drobným materiálem
navíjení vlny, provázku na cívku
propichování a navlékání papíru různé kvality
na nit

Práce s papírem
- stříhání papíru, vystřihování bez předkreslené
linie
Modelování
- modelování tvarů a předmětů
- modelování v písku, z plastelíny, moduritu

•

Volit vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní
vzhledem k použitému materiálu.

-

•

Udržovat pořádek na pracovním místě; dodržovat
zásady hygieny a bezpečnosti práce.

PRÁCE MONTÁŽNÍ A DEMONTÁŽNÍ
•

Provádět při práci se stavebnicemi jednoduchou montáž
a demontáž.

•

Pracovat podle slovního návodu, předlohy.

-

seznámení s pracovními pomůckami, nástroji,
náčiním
porovnávání různých druhů materiálu
dodržování pořádku na pracovišti
základní pravidla jsou uvedena v Provozním
řádu školní dílny

Práce montážní a demontážní
- montáž a demontáž jednoduchých předmětů
-
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provádění práce podle slovního návodu a
jednoduché předlohy

•

Spojovat a rozpojovat různé jednoduché předměty.

-

práce se stavebnicí – prostorovou, plošnou,
spojovací, konstrukční

•

Udržovat pořádek na svém pracovním místě, dodržovat
zásady hygieny a bezpečnosti práce.

-

udržování pořádku na pracovišti

PĚSTITELSKÉ PRÁCE
•

Znát základní podmínky a postupy pro pěstování
vybraných rostlin.

Pěstitelské práce
- ošetřování pokojových rostlin
- zalévání, vymývání misek
- odstraňování odumřelých částí rostlin a
kořenů
- kypření půdy, omývání listů
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Ročník:5
Očekávané výstupy školy

Učivo

Mezipředmětové
vztahy

Žák by měl :
SEBEOBSLUHA
•

Pečovat o své tělo, svůj zevnějšek i své osobní věci.

•

Zvládat běžnou údržbu oděvu i obuvi.

PRÁCE V DOMÁCNOSTI
•

Dodržovat pravidla správného stolování a společenského
chování při stolování.

•

Vědět, jakým způsobem udržovat pořádek v bytě, ve
třídě.

•

Udržovat pořádek a čistotu pracovních ploch, dodržovat
základy hygieny a bezpečnosti práce v domácnosti.

Sebeobsluha
- kartáčování oděvu
-

čištění a ukládání obuvi

Práce v domácnosti
- zdokonalování ve stolování, užívání příboru,
ubrousku
- jednoduché upravování stolu
-

upevňování návyků pro udržení pořádku

-

utírání prachu
zametání a mytí podlahy
mytí a utírání nádobí
vysávání nečistot z podlahy

PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM
•

Pracovat podle předlohy a vytvářet přiměřenými
pracovními postupy různé výrobky z drobných materiálů.

Práce s drobným materiálem
- namotávání vlny, provázků na klubko
- vázání uzlu a kličky
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Čtení
Psaní
Řečová výchova
Matematika
Člověk a jeho svět
Tělesná výchova
Výtvarná výchova

•

Využívat při tvořivých činnostech vlastní fantazii i prvky
lidových tradic.

Práce s papírem
- vystřihování papíru podle předkreslené linie
- skládání, překládání papíru, lepení
Modelování
- modelování složitějších předmětů (pletení
vánočky, modelování zvířat)
Práce se dřevem
- opracování povrchu dřeva brusným papírem
- zatloukání a vytahování hřebíků

•

Volit vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní
vzhledem k použitému materiálu.

•

Udržovat pořádek na pracovním místě; dodržovat
zásady hygieny a bezpečnosti práce.

-

upevňování bezpečného zacházení
s pracovními pomůckami, nástroji, náčiním

-

dodržovat pořádek na pracovišti

PRÁCE MONTÁŽNÍ A DEMONTÁŽNÍ
•

Provádět při práci se stavebnicemi jednoduchou montáž
a demontáž.

•

Pracovat podle slovního návodu, předlohy.

Práce montážní a demontážní
- demontáž modelů a ukládání do krabic
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•
•

-

provádění práce podle slovního návodu a
jednoduché předlohy
sestavování modelů ze stavebnic (šroubování,
spojování prvků stavebnic)

-

dodržovat pořádek na pracovišti

Spojovat a rozpojovat různé jednoduché předměty.

Udržovat pořádek na svém pracovním místě, dodržovat
zásady hygieny a bezpečnosti práce.

PĚSTITELSKÉ PRÁCE
•

Ošetřovat a pěstovat nenáročné pokojové i venkovní
rostliny.

•

Volit podle druhu pěstitelských činností správné
pomůcky, nástroje a náčiní.

Pěstitelské práce
- připravování půdy před setím – rytí, hrabání,
kolíkování
- setí do řádků a jamek
- pozorování klíčení semen hrachu
-
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podzimní práce na zahradě (např. hrabání a
úklid listí, rovnání a úklid větví)

Ročník:6
Očekávané výstupy školy

Učivo

Mezipředmětové
vztahy

Žák by měl :
SEBEOBSLUHA

Sebeobsluha
- pečování o zevnějšek
- osvojování se zásad účelného a vkusného
oblékání

•

Dodržovat zásady účelného oblékání.

•

Pečovat o okolní prostředí.

-

ukládání pomůcek ve třídě i od aktovky

•

Udržovat čistotu okolního prostředí.

-

vnímání estetického prostředí ve třídě, ve
škole i mimo školu

PRÁCE V DOMÁCNOSTI

Práce v domácnosti
- vaření –základy (čaj, brambory, kakao)

•

Připravit jednoduché pohoštění.

•

Zvládat práci s jednoduchými kuchyňskými nástroji.

-

mazání chleba, rohlíků máslem a džemem
krájení chleba
čištění zeleniny a brambor

•

Uplatňovat zásady správné výživy.

-

složení stravy a stravovací návyky

PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM
• Pracovat podle předlohy a vytvářet přiměřenými
pracovními postupy různé výrobky z drobných materiálů.

Práce s drobným materiálem
- navlékání korálků podle vzoru
- proplétání bužírky, provázků, vlny
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Čtení
Psaní
Řečová výchova
Matematika
Člověk a jeho svět
Tělesná výchova
Výtvarná výchova

•

Využívat při tvořivých činnostech vlastní fantazii i prvky
lidových tradic.

Práce s papírem
- polepování předmětů (např. krabiček)
papírem
- rozkládání a skládání krabic (od sýrů,
bonbonů apod.)
Modelování
- vykrajování tvarů pomocí formiček
- tvarování pomocí dřívka, špachtle

•
•

Volit vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní
vzhledem k použitému materiálu.

-

upevňování bezpečného zacházení
s pracovními pomůckami, nástroji, náčiním

-

dodržovat pořádek na pracovišti

Udržovat pořádek na pracovním místě; dodržovat zásady
hygieny a bezpečnosti práce.

PRÁCE MONTÁŽNÍ A DEMONTÁŽNÍ
•

Práce se dřevem
- úprava dřeva pilníkem

Provádět při práci se stavebnicemi jednoduchou montáž a
demontáž.

•

Pracovat podle slovního návodu, předlohy.

•

Spojovat a rozpojovat různé jednoduché předměty.

Práce montážní a demontážní
- montáž a demontáž stavebnic
-

sestavování modelů ze stavebnic podle
slovního návodu, předlohy

-

spojování špejlí drátem, provázkem
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•

Udržovat pořádek na svém pracovním místě, dodržovat
zásady hygieny a bezpečnosti práce.

PĚSTITELSKÉ PRÁCE
•
•

Vědět o léčivkách i jedovatých rostlinách.

Ošetřovat a pěstovat rostliny na zahradě.

-

dodržování pořádku na pracovišti

Pěstitelské práce
- sbírání léčivých rostlin (podle místních
podmínek)
-
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pěstování ředkviček a hrachu
pletí záhonů
pěstování květin

Ročník:7
Očekávané výstupy školy

Učivo

Mezipředmětové
vztahy

Žák by měl :
PRÁCE S TECHNICKÝMI MATERIÁLY
•
•

Rozlišovat různé druhy materiálů.

Získat základní vědomosti o materiálech, nástrojích a
pracovních postupech.

Práce s technickými materiály
- porovnávání vlastností různých druhů materiálu
Práce s drobným materiálem
- procvičování učiva, úkoly mají stoupající
náročnost
- propichování přírodnin a jiných předmětů a
navlékání na nit
Práce s papírem a kartonem
- vystřihování papíru podle předkreslené linie
- obkreslování ozdobných předmětů
z přeloženého papíru (dečky, záložky)
- rozlišování různých druhů papíru (i pouze podle
hmatu)
Modelování
- procvičování učiva z předchozích ročníků
- modelování náročnějších tvarů, využívání
dřívek, špachtlí
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Čtení
Psaní
Řečová výchova
Matematika
Člověk a příroda
Výtvarná výchova
Výchova ke zdraví

Práce se dřevem
- procvičování učiva (povrchová úprava dřeva
brusným papírem a pilníkem, zatloukání a
vytahování hřebíků)
- sbíjení a slepování různých materiálů
- povrchová úprava dřev barvami a laky
•

Zvolit vhodný pracovní postup v souladu s druhem
zpracovaného materiálu.

-

demonstrace či instruktáž praktických činností

•

Orientovat se v jednoduchých pracovních postupech a
návodech.

-

nácvik orientace v jednoduchých pracovních
postupech a návodech

•

Vybrat a správně používat vhodné pracovní nástroje a
pomůcky.

-

používání výhradně nástrojů a pomůcek
přiměřených věku žáků a jejich schopností

•

Dodržovat obecné zásady bezpečnosti a hygieny při
práci i zásady bezpečnosti a ochrany při práci s nástroji
a nářadím.

-

soustavný nácvik jednotlivých operací s nástroji
a dobrou organizací práce
udržování pořádku

-

PRÁCE MONTÁŽNÍ A DEMONTÁŽNÍ
Práce montážní a demontážní
- sestavování modelů konstrukčních stavebnic

•

Sestavit podle návodu, plánu jednoduchý model.

•

Zvládnout jednoduchou montáž a demontáž při práci
se stavebnicemi.

-

demontování modelů
ukládání součástek do krabic

•

Provádět údržbu jednoduchých předmětů.

-

soustavný nácvik
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•

Dodržovat zásady bezpečnosti a hygieny práce a
bezpečnostní předpisy.

PĚSTITELSKÉ PRÁCE

-

demonstrace či instruktáž praktických činností

-

dodržování pořádku na pracovišti

Pěstitelské práce
- seznámení s pěstováním rostlin

•

Volit vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných
rostlin.

•

Pěstovat a ošetřovat květiny v interiéru a využívat je
k výzdobě.

-

ošetřování pokojových květin
pěstování květin dle místních podmínek

•

Znát hlavní zásady pěstování zeleniny.

-

příprava záhonu k setí
základní podmínky pro pěstování, základní
zpracování půdy, výživa rostlin
základní podmínky pro pěstování zeleniny

•

Používat vhodné pracovní pomůcky při práci na
zahradě.

-

seznámení s nářadím, nádobami pro práci
s rostlinami
nářadí pro pěstitelské práce v místnosti
nářadí pro pěstitelské práce na zahradě

-

•

Znát běžné druhy ovoce.

-

procvičování a zdokonalování znalostí o ovoci

•

Dodržování zásady hygieny a bezpečnosti práce na
zahradě.

-

správné držení, přenášení a odkládání nářadí
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PRÁCE V DOMÁCNOSTI

Práce v domácnosti
- procvičování a zkvalitňování činností
souvisejících s osobní hygienou a základní péči o
oděv a obuv
- základy šití – přišívání knoflíků, patentek, háčků
- ošetření rány – odřeniny, řezné rány,
popáleniny
- estetické požadavky na zevnějšek člověka

•

Zvládat jednoduché pracovní postupy při základních
činnostech v domácnosti.

•

Používat vhodné prostředky při práci v domácnosti.

-

mytí a utírání nádobí

•

Používat základní kuchyňský inventář a bezpečně
obsluhovat spotřebiče.

-

seznámení s manipulací s elektrospotřebiči

•

Připravit pokrmy podle daných postupů v souladu se
zásadami zdravé výživy.

-

základy vaření – čaj, mléko, vajíčka

•

Dodržovat základní principy stolování a obsluhy u stolu.

-

stolování, prostírání, sklízení nádobí

•

Dodržovat základní hygienická a bezpečnostní pravidla
a předpisy při zacházení s elektrospotřebiči a
používanými prostředky.

-

dodržování pořádku na pracovišti
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Ročník:8
Očekávané výstupy školy
Žák by měl :
PRÁCE S TECHNICKÝMI MATERIÁLY
•

•

Rozlišovat různé druhy materiálů.

Získat základní vědomosti o materiálech, nástrojích a
pracovních postupech.

Učivo

Práce s technickými materiály
- porovnávání vlastností různých druhů
materiálu
Práce s drobným materiálem
- vázání kličky
- kombinované práce s užitím různých
materiálů
Práce s papírem a kartonem
- prostorové figurky
- lepení barevných papírů – mozaika
- balení předmětů do papíru (balení dárků,
balíčků)
Modelování
- procvičování a prohlubování učiva
- modelování náročnějších tvarů, využití
dřívek, špachtlí
Práce se dřevem
- vrtání děr do dřeva pomocí vrtáků
- spojování dřeva pomocí vrutů, práce se
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Mezipředmětové
vztahy
Čtení
Psaní
Řečová výchova
Matematika
Člověk a příroda
Výtvarná výchova
Výchova ke zdraví

-

šroubovákem
pro schopnější žáky řezání dřeva pilkou

•

Zvolit vhodný pracovní postup v souladu s druhem
zpracovaného materiálu.

-

demonstrace či instruktáž praktických
činností

•

Orientovat se v jednoduchých pracovních postupech a
návodech.

-

zdokonalování nácviku orientace
v jednoduchých pracovních postupech a
návodech

•

Vybrat a správně používat vhodné pracovní nástroje a
pomůcky.

-

používání výhradně nástrojů a pomůcek
přiměřených věku žáků a jejich schopností

•

Dodržovat obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci i
zásady bezpečnosti a ochrany při práci s nástroji a
nářadím.

-

soustavný nácvik jednotlivých operací
s nástroji a dobrou organizací práce
dodržování pořádku na pracovišti

-

PRÁCE MONTÁŽNÍ A DEMONTÁŽNÍ
Práce montážní a demontážní
- procvičování sestavování modelů podle
návodu

•

Sestavit podle návodu, plánu jednoduchý model.

•

Zvládnout jednoduchou montáž a demontáž při práci se
stavebnicemi.

-

demontování modelů, ukládání součástek do
krabic

•

Provádět údržbu jednoduchých předmětů.

-

rozebrání a složení jednoduchých
mechanických strojů (mlýnek na maso)

390

•

Dodržovat zásady bezpečnosti a hygieny práce a
bezpečnostní předpisy.

PĚSTITELSKÉ PRÁCE

-

dodržování pořádku na pracovišti

Pěstitelské práce
- nácvik a procvičování pěstování rostlin
- pletí záhonů
- přihnojování
- úprava zahrady na podzim (práce s kolečkem,
lopatou)

•

Volit vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných
rostlin.

•

Znát hlavní zásady pěstování zeleniny.

-

procvičování učiva

•

Používat vhodné pracovní pomůcky při práci na zahradě.

-

procvičování práce s nářadím, nádobami

•

Znát běžné druhy ovoce.

-

procvičování učiva

•

Dodržování zásady hygieny a bezpečnosti práce na
zahradě.

-

správné držení, přenášení a odkládání nářadí

PRÁCE V DOMÁCNOSTI
•

Zvládat jednoduché pracovní postupy při základních
činnostech v domácnosti.

•

Používat vhodné prostředky při práci v domácnosti.

Práce v domácnosti
- úklidové práce, stlaní postele, utírání prachu,
vytírání podlahy, zametání, používání
vysavače
-
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praní a sušení osobního prádla, kapesníků,
žehlení rovných kusů prádla

•
•

•

•

Používat základní kuchyňský inventář a bezpečně
obsluhovat spotřebiče.
Připravit pokrmy podle daných postupů v souladu se
zásadami zdravé výživy.

-

jednoduché opravy oděvů

-

seznámení s obsluhou spotřebičů

-

vaření polévky, brambor, bramborové a
krupicové kaše
vaření rýže, popřípadě dalších příloh k masu
vaření polévky ze sáčku

-

-

udržování estetického prostředí ve třídě,
v okolním prostředí, doma
účelné a estetické oblékání

-

dodržování pořádku na pracovišti

-

Dodržovat základní principy stolování a obsluhy u stolu.

Dodržovat základní hygienická a bezpečnostní pravidla a
předpisy při zacházení s elektrospotřebiči a používanými
prostředky.
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Ročník:9
Očekávané výstupy školy
Žák by měl :
PRÁCE S TECHNICKÝMI MATERIÁLY
•

Rozlišovat různé druhy materiálů.

•

Získat základní vědomosti o materiálech, nástrojích
a pracovních postupech.

•

Zvolit vhodný pracovní postup v souladu s druhem
zpracovaného materiálu.

Učivo

Mezipředmětové
vztahy

Práce v dílně
- seznámení s dalšími materiály a jejich využitím
(plech, plasty, sklo)

Čtení
Psaní
Řečová výchova
Matematika
Člověk a příroda
Výtvarná výchova
Výchova ke zdraví

-

zručnější žáci mohou provádět i pracovní úkony
s těmito materiály (rovnání, ohýbání a povrchová
úprava plechu)

-

spojování dřeva hřebíky a vruty
řezání dřeva pilou, povrchová úprava dřeva –
pilování, úprava smirkovým papírem, natírání
barvou, lakování
měření
vrtání ručním vrtákem
práce s ocelovým, měděným a hliníkovým drátem,
ohýbání, štípání, splétání drátu

•

Orientovat se v jednoduchých pracovních
postupech a návodech.

•

Vybrat a správně používat vhodné pracovní
nástroje a pomůcky.

-

čisté provedení úkolu, dodržování bezpečnosti a
vytrvalosti při práci

-

prohloubení a rozšíření poznatků z předchozích
ročníků
demonstrace či instruktáž praktických činností
šetření materiálem

-
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•

Dodržovat obecné zásady bezpečnosti a hygieny při
práci i zásady bezpečnosti a ochrany při práci
s nástroji a nářadím.

PRÁCE MONTÁŽNÍ A DEMONTÁŽNÍ

-

zacházení s elektrickými spotřebiči
pravidla bezpečnosti, zapojování spotřebičů
práce s elektrotechnickou stavebnicí
výměna žárovky, výměna baterií v rádiu apod.

Práce montážní a demontážní
- sestavování stavebnice – konstrukční,
elektrotechnické, sestavování modelů
- pracování s návodem, předlohou

•

Sestavit podle návodu, plánu jednoduchý model.

•

Zvládnout jednoduchou montáž a demontáž při
práci se stavebnicemi.

-

montáž a demontáž

•

Provádět údržbu jednoduchých předmětů.

-

rozebírání a složení jednoduchých mechanických
strojů (mlýnek na maso)

•

Dodržovat zásady bezpečnosti a hygieny práce a
bezpečnostní předpisy.

-

dodržování pořádku na pracovišti

PĚSTITELSKÉ PRÁCE
•

Volit vhodné pracovní postupy při pěstování
vybraných rostlin.

•

Pěstovat a ošetřovat květiny v interiéru a využívat
je k výzdobě.

Pěstitelské práce
- příprava půdy k setí a sázení, rytí, kopání, kypření,
urovnávání, příprava sadby
-

pěstování zeleniny a květin
ošetřování pokojových květin
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•

Znát hlavní zásady pěstování zeleniny.

-

sklizeň zeleniny
uskladnění zeleniny, zavařování

•

Používat vhodné pracovní pomůcky při práci na
zahradě.

-

údržba zahradního nářadí
zakládání kompostu

•

Znát běžné druhy ovoce.

-

sklizeň, třídění a skladování ovoce
sběr padaného ovoce, jeho třídění a využití
konzervování ovoce a zeleniny

•

Seznámit se s běžnými léčivými rostlinami a znát
nebezpečí jedovatých rostlin.

-

sběr léčivých bylin, koření, pěstování vybraných
rostlin, rostliny a zdraví člověka, léčivé účinky
rostlin, rostliny jedovaté, alergie

•

Vědět o způsobu chovu drobných zvířat a zásad
bezpečného kontaktu se zvířaty.

-

chov zvířat v domácnosti, podmínky chovu, hygiena
a bezpečnost chovu, kontakt se zvířaty

•

Dodržování zásady hygieny a bezpečnosti práce na
zahradě.

-

seznámení se zásadami bezpečnosti práce

PRÁCE V DOMÁCNOSTI
• Zvládat jednoduché pracovní postupy při
základních činnostech v domácnosti.

Práce v domácnosti
- upevňování hygienických návyků
- péče o čistotu těla a oděvů
- úklid v domácnosti – pravidelný úklid denní,
týdenní, zametání, luxování, mytí podlahy, utírání
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prachu, mytí oken, praní záclon
•

Používat vhodné prostředky při práci v domácnosti.

-

praní ruční i v pračce, používání odstředivky, sušení
prádla

•

Používat základní kuchyňský inventář a bezpečně
obsluhovat spotřebiče.

-

•

Připravit pokrmy podle daných postupů v souladu
se zásadami zdravé výživy.

-

elektrické spotřebiče – funkce a užití, ovládání,
ochrana a údržba, bezpečnost provozu, nebezpečí
úrazu elektrickým proudem
žehlení prádla a oděvů
šití – přišívání knoflíků
nakupování a uchovávání potravin

•

Dodržovat základní principy stolování a obsluhy u
stolu.

-

stolování, prostírání stolu, mytí nádobí

•

Dodržovat základní hygienická a bezpečnostní
pravidla a předpisy při zacházení s elektrospotřebiči
a používanými prostředky.

-

dodržování pořádku na pracovišti
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Ročník:10
Očekávané výstupy školy
Žák by měl :
PRÁCE S TECHNICKÝMI MATERIÁLY
•

Rozlišovat různé druhy materiálů.

•

Získat základní vědomosti o materiálech,
nástrojích a pracovních postupech.

Učivo

Práce v dílně
- procvičování a prohlubování získaných dovedností
z předchozích ročníků
- využití různých materiálů (plech, plasty, sklo)

-

•

Zvolit vhodný pracovní postup v souladu
s druhem zpracovaného materiálu.

-

zručnější žáci mohou pracovat s různými druhy
materiálu
rovnání, ohýbání a povrchová úprava plechu
spojování dřeva hřebíky a vruty
řezání dřeva pilou, povrchová úprava dřeva – pilování,
úprava smirkovým papírem, natírání barvou, lakování
měření
vrtání ručním vrtákem
práce s ocelovým, měděným a hliníkovým drátem,
ohýbání, štípání, splétání drátu

•

Orientovat se v jednoduchých pracovních
postupech a návodech.

•

Vybrat a správně používat vhodné pracovní
nástroje a pomůcky.

-

čisté provedení úkolu, dodržování bezpečnosti a
vytrvalosti při práci

•

Dodržovat obecné zásady bezpečnosti a hygieny
při práci i zásady bezpečnosti a ochrany při práci
s nástroji a nářadím.

-

zacházení s elektrickými spotřebiči
práce s elektrotechnickou stavebnicí
výměna žárovky, výměna baterií v rádiu apod.
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Mezipředmětové
vztahy
Čtení
Psaní
Řečová výchova
Matematika
Člověk a příroda
Výtvarná výchova
Výchova ke zdraví

PRÁCE MONTÁŽNÍ A DEMONTÁŽNÍ
•

Sestavit podle návodu, plánu jednoduchý model.

seznámení s pravidly bezpečnosti, zapojování
spotřebičů

Práce montážní a demontážní

-

sestavování stavebnice – konstrukční,
elektrotechnické, sestavování modelů
pracování s návodem, předlohou

-

•

Zvládnout jednoduchou montáž a demontáž při
práci se stavebnicemi.

-

montáž a demontáž

•

Provádět údržbu jednoduchých předmětů.

-

rozebírání a složení jednoduchých mechanických
strojů

•

Dodržovat zásady bezpečnosti a hygieny práce a
bezpečnostní předpisy.

-

dodržování pořádku na pracovišti

PĚSTITELSKÉ PRÁCE
•

Volit vhodné pracovní postupy při pěstování
vybraných rostlin.

Pěstitelské práce
- příprava půdy k setí a sázení, rytí, kopání, kypření,
urovnávání, příprava sadby
- pěstování zeleniny a květin
- sklizeň zeleniny
- uskladnění zeleniny, zavařování
- sklizeň, třídění a skladování ovoce
- sběr padaného ovoce, jeho třídění a využití
- konzervování ovoce a zeleniny
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-

choroby a škůdci ovocných stromů a ochrana proti
nim

•

Pěstovat a ošetřovat květiny v interiéru a
využívat je k výzdobě.

-

okrasné rostliny, pěstování vybraných okrasných
dřevin a květin, využití květin v exteriéru a interiéru,
aranžování a jednoduchá vazba květin

•

Používat vhodné pracovní pomůcky při práci na
zahradě.

-

zakládání kompostu
údržba zahradního nářadí

•

Seznámit se s běžnými léčivými rostlinami a znát
nebezpečí jedovatých rostlin.

-

sběr léčivých bylin, koření, pěstování vybraných
rostlin, rostliny a zdraví člověka, léčivé účinky rostlin,
rostliny jedovaté, alergie

•

Vědět o způsobu chovu drobných zvířat a zásad
bezpečného kontaktu se zvířaty.

-

chov zvířat v domácnosti, podmínky chovu, hygiena a
bezpečnost chovu, kontakt se zvířaty

•

Dodržování zásady hygieny a bezpečnosti práce
na zahradě.

-

dodržování pořádku na pracovišti

PRÁCE V DOMÁCNOSTI
•

Zvládat jednoduché pracovní postupy při
základních činnostech v domácnosti.

Práce v domácnosti
- úklid v domácnosti – pravidelný úklid denní, týdenní,
zametání, luxování, mytí podlahy, utírání prachu, mytí
oken, praní záclon
- upevňování hygienických návyků
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•

Používat vhodné prostředky při práci
v domácnosti.

•

Používat základní kuchyňský inventář a bezpečně
obsluhovat spotřebiče.

•

Připravit pokrmy podle daných postupů v souladu
se zásadami zdravé výživy.

•

Dodržovat základní principy stolování a obsluhy u
stolu.

•

Dodržovat základní hygienická a bezpečnostní
pravidla a předpisy při zacházení
s elektrospotřebiči a používanými prostředky.

péče o čistotu těla a oděvů
podle schopností žáků i přišívání patentek, háčků,
všívání zipu
sešívání látek zadním stehem
zručnější žáci mohou šít na šicím stroji, případně na
ručním šicím stroji
vyšívání – základní stehy
háčkování a pletení – individuálně dle schopností žáků

-

praní ruční i v pračce, používání odstředivky, sušení
prádla

-

-

elektrické spotřebiče – funkce a užití, ovládání,
ochrana a údržba, bezpečnost provozu, nebezpečí
úrazu elektrickým proudem
žehlení prádla a oděvů
šití – přišívání knoflíků

-

nakupování a uchovávání potravin

-

stolování, prostírání stolu, mytí nádobí
příprava teplých a studených jídel dle zásad správné
výživy, s ohledem na individuální schopnosti žáků

-

dodržování pořádku na pracovišti
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Rodinná výchova
Náplní Rodinné výchovy je příprava pokrmů a dodržovat základní principy stolování. Vychází z předmětu Člověk a svět práce.
Ročník: 7
Očekávané výstupy školy
Učivo
Mezipředmětové
vztahy
Žák by měl :
Pokrmy studené kuchyně
- ochucená másla a rostlinné tuky
• Připravit pokrmy podle daných postupů v souladu se zásadami
Řečová výchova
- máslové pomazánky
zdravé výživy.
- pěny
Pracovní výchova
- zálivky (dresinky)
- majonéza
Psaní
- chuťovky
- obložené chlebíčky
Člověk a jeho svět
- aspik, rosol, želatina
- paštiky
Matematika
- saláty z různých potravin
- sýrové předkrmy
Čtení
- studené pokrmy a předkrmy ze šunky
- vaječné pokrmy a předkrmy – studené
- ovocné studené pokrmy a předkrmy
- zeleninové studené pokrmy a
předkrmy
Pokrmy připravované zvláštními
technologickými postupy
- polévky, doplňky polévek
- masa v technologické úpravě
- pokrmy z drůbeže
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-
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tepelná úprava různých druhů mas
v alobalu
pokrmy z luštěnin
hlavní pokrmy z obilovin
přílohy z obilovin
pokrmy připravované z brambor
nákypy
pudinky
přílohy ze zelenin
zeleninové saláty
slané pečivo pro mimořádné
příležitosti
listové těsto
plundrové těsto
sněhové hmoty (těsta)
žloutková těsta

•

•

Gastronomické zvyklosti a speciality
zahraničních kuchyní
- gastronomie italská – pizza, špagety
- gastronomie zemí balkánských –
šopský
- salát
- gastronomie ruské a ukrajinské
kuchyně - pirohy z kynutého těsta, šašlik
- gastronomie maďarská – guláš z masa
- gastronomie německá – vinné klobásy,
- bavorská sekaná
- gastronomie slovenská – halušky,
- škvarkové pagáče
- gastronomie řecká – souvlaki, tzaziky
- gastronomie čínská – kantonské
smažené
- nudle, kuřecí chop-suey
- gastronomie vietnamská – Nem
(palačinky)

Připravit jednoduchý pokrm způsobem, kterým se připravuje
v zemích, které se navštěvují při cestách do zahraničí.

Příprava různých slavnostních příležitostí
spojených s pohoštěním v rodině
- společná rodinná setkání spojená
s pohoštěním
- slavnostní přesnídávka
- sestavování jídelníčku – menu pro
- slavnostní příležitosti

Připravit jednoduché pohoštění
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•

Dodržovat základní principy stolování a obsluhy u stolu

-

oslavy narozenin a svátků dětí
Vánoce
Silvestr a Nový rok
Velikonoce
Raut

-

nacvičování prostírání
chování při stolování
jednoduché upravování stolu
prostírání stolu ke slavnostnímu
pohoštění
příprava pohoštění pro své přátele
skládání ubrousků
aranžování květin

•

Dodržovat základní hygienické a bezpečnostní pravidla a
předpisy při zacházení s elektrospotřebiči a používanými
prostředky

-

dodržování pořádku na pracovišti

•

Používat základní kuchyňský inventář a bezpečně obsluhovat
spotřebiče.

-

manipulace s elektrospotřebiči
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Ročník: 8
Očekávané výstupy školy

Učivo

Žák by měl :
• Připravit pokrmy podle daných postupů v souladu se zásadami
zdravé výživy.

Pokrmy studené kuchyně
- ochucená másla a rostlinné tuky
- máslové pomazánky
- pěny
- zálivky (dresinky)
- majonéza
- chuťovky
- obložené chlebíčky
- aspik, rosol, želatina
- paštiky
- saláty z různých potravin
- sýrové předkrmy
- studené pokrmy a předkrmy ze šunky
- vaječné pokrmy a předkrmy – studené
- ovocné studené pokrmy a předkrmy
- zeleninové studené pokrmy a předkrmy
Pokrmy připravované zvláštními
technologickými postupy
- polévky, doplňky polévek
- masa v technologické úpravě
- pokrmy z drůbeže
- tepelná úprava různých druhů mas v alobalu
- pokrmy z luštěnin
- hlavní pokrmy z obilovin
- přílohy z obilovin
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Mezipředmětové
vztahy
Řečová výchova
Pracovní výchova
Psaní
Člověk a jeho svět
Matematika
Čtení

- pokrmy připravované z brambor
- nákypy
- pudinky
- přílohy ze zelenin
- zeleninové saláty
- slané pečivo pro mimořádné příležitosti
- listové těsto
- plundrové těsto
- sněhové hmoty (těsta)
- žloutková těsta
•

Gastronomické zvyklosti a speciality
zahraničních kuchyní
- gastronomie italská – pizza, špagety
- gastronomie zemí balkánských – šopský
salát
- gastronomie ruské a ukrajinské kuchyně pirohy z kynutého těsta, šašlik
- gastronomie maďarská – guláš z masa
- gastronomie německá – vinné klobásy,
bavorská sekaná
- gastronomie slovenská – halušky,
škvarkové pagáče
- gastronomie řecká – souvlaki, tzaziky
- gastronomie čínská – kantonské smažené
nudle, kuřecí chop-suey
- gastronomie vietnamská – Nem (palačinky)

Připravit jednoduchý pokrm způsobem, kterým se připravuje
v zemích, které se navštěvují při cestách do zahraničí.
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•

Připravit jednoduché pohoštění

•

Dodržovat základní hygienické a bezpečnostní pravidla a
předpisy při zacházení s elektrospotřebiči a používanými
prostředky

•

Používat základní kuchyňský inventář a bezpečně obsluhovat
spotřebiče.

Příprava různých slavnostních příležitostí
spojených s pohoštěním v rodině
- společná rodinná setkání spojená
s pohoštěním
- slavnostní přesnídávka
- sestavování jídelníčku – menu pro
slavnostní příležitosti
- oslavy narozenin a svátků dětí
- Vánoce
- Silvestr a Nový rok
- Velikonoce
- Raut
- dodržování pořádku na pracovišti

- manipulace s elektrospotřebiči
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KLÍČOVÉ KOMPETENCE, VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE
Klíčové kompetence a vzdělávací strategie v předmětu ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE.
KOMPETENCE K UČENÍ
I. DÍL ŠVP
Na konci základního vzdělání žák v rámci svých možností:
• Používá učebnice, učební materiály a učební pomůcky.
• Dodržuje návykové stereotypy učení, snaží se o koncentraci na učení.
• Chápe pochvalu jako motivaci k dalšímu učení, má zájem o získávání
nových poznatků a dovedností.
• Používá termíny, znaky a symboly ve spojení s konkrétními situacemi
každodenního života
• Uplatňuje získané zkušenosti v praktických situacích
• Vybaví si teoretické vědomosti při pracovních úkonech, zvládne jejich
následnost a má představu o výsledku své práce.
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Výchovně vzdělávací strategie
• Zadáváme úkoly a osamostatňujeme žáky při vyhledávání informací
formou modelových situací a později přímo v terénu.
• Modelovými situacemi trénujeme spojení znaků s vlastním prožitkem,
tak aby došlo k vytvoření vzorce chování.
• Nacvičujeme zapamatování si dvou a více úkonů po sobě jdoucí ,
dodržujeme stejný postup a postupně zvyšujeme náročnost.
• Individualizujeme výchovně vzdělávací činnost.
• Respektujeme individuální schopnosti a předpoklady žáka i jeho
aktuální zdravotní stav
• Využíváme komunikační knihy, komunikační tabulky.
• Vytváříme takové situace, ve kterých má žák radost z učení i
pohybových aktivit.
• Opakujeme a upevňujeme získané vědomosti a procvičujeme
konkrétní dovednosti.
• Pozitivně hodnotíme dílčí kroky a tím podporujeme vytrvalost.
• Důsledně dbáme na jednotnou terminologii.
• Podporujeme využívání učebnic, učebních textů, pracovních sešitů,
pracovní listy a dalších dostupných názorných pomůcek., cvičebních
pomůcek.
• Dbáme na správné užívání termínů, znaků a symbolů.

•
•
•
•
•
•

Plánujeme činnosti a vysvětlujeme jejich účel.
Motivujeme žáky k zájmu o učení - nabízíme témata, která jsou jim
známá nebo je zajímají.
Zábavnou formou výuky a častým střídáním činností se snažíme
udržet pozornost žáků.
Činnosti směřujeme k praktickému využití získaných znalostí a
dovedností.
Vedeme žáky k vyhledávání potřebných informací.
Zařazujeme projekty, práci na školním pozemku, v dílně, cvičné
kuchyni a tím umožňujeme využití teoretických poznatků v praxi.

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
I. DÍL RVP
Na konci základního vzdělání žák v rámci svých možností:
• Překonává problémy přiměřeně ke svým možnostem
• Řeší známé a opakující se situace na základě nápodoby a vlastních
zkušeností
• Vnímá problémové situace a řeší je s pomocí naučených stereotypů i
získaných zkušeností
• Nenechá se při řešení problému odradit nezdarem
• Ví, na koho se může obrátit o pomoc při řešení problémů
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Výchovně vzdělávací strategie
• Nepředkládáme žákovi hotovou informaci, ale úkol, které
přizpůsobujeme jeho možnostem a schopnostem.
• Vedeme žáky k přemýšlení o problému a orientaci v něm a až
následně k jeho řešení
• Předkládáme žákovi osvědčené způsoby řešení
• Zabraňujeme fixaci chybných řešení
• Vytváříme pozitivní klima, ve kterém mají žáci pocit, že se mohou
svěřit se svými problémy.
• Umožňujeme žákům při jejich školních i osobních problémech
konzultaci s pracovníky školy.
• Měníme úkoly a upozorňujeme na odlišná řešení

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Vytváříme situace v nichž žák využívá osvojené stereotypy
Nabízíme úkoly a cvičení, která vycházejí z reálného života
Nacvičujeme stereotypy správného chování v běžných životních
situacích
Při mimoškolních aktivitách sledujeme, jak žák prakticky řeší
problémové situace
Formou her denně opakujeme, procvičujeme a upevňujeme
konkrétní dovednosti.
Nápodobou a modelovými situacemi vytváříme u žáků vlastní
prožitky, které mohou využít při řešení problémových situací.
Monitorujeme problematické situace a rozebíráme je.
Vytváříme problémové úlohy a situace, které přizpůsobujeme
možnostem a schopnostem daného žáka pro samostatnou práci.
Nacvičujeme strategie řešení běžných problémů co se stane když… a
seznamujeme s důsledky chybného rozhodnutí.
Umožňujeme zažít nečekanou situaci a hledáme společně řešení.
Postupně směřujeme žáka k samostatnějšímu rozhodování.
Aplikujeme sociální učení (dopravní prostředky, instituce, kulturní
akce, sportovní akce.)
Využíváme her a dramatizace.
Vysvětlováním v konkrétních situacích povzbuzujeme žáky k řešení
problémů různými způsoby.
Při neúspěšném řešení nabízíme jiné cesty postupů, aby se žáci
nenechali odradit nezdarem.

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ
I. DÍL ŠVP
Na konci základního vzdělání žák v rámci svých možností:
• Komunikuje s druhými lidmi přiměřeně svým schopnostem
• Rozumí sdělení a reaguje na ně podle svých možností
• Vyjadřuje své pocity, prožitky a nálady vhodným způsobem
• Chápe jednoduché, běžně užívané texty, záznamy a obrazové
materiály
• Chápe jednoduché běžné povely a pokyny.
• Zvládá jednoduchou formu písemné komunikace
• Vyjadřuje své názory a postoje, vhodnou formou obhajuje svůj názor
• Využívá pro komunikaci běžné informační a komunikační prostředky,
dokáže je použít jako zdroj informací a způsob dorozumívání
• Využívá získané komunikační dovednosti k vytváření vztahů
potřebných ke společenské integraci
• Umí si přečíst a vyhledat základní údaje
• Používá mluvený projev či alternativní formu komunikace tak, aby
sdělil své potřeby či přání
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Výchovně vzdělávací strategie
• Vytváříme situace vhodné ke komunikaci.
• Podporujeme snahu o spontánní vyjádření
• Vytváříme a používáme pomůcky pro alternativní komunikaci
• Spolupracujeme s rodinou při zavádění jednotné formy alternativní
komunikace
• Aplikujeme alternativní a augmentativní komunikaci v každodenních
situacích a vyzíváme k dialogu touto formou komunikace.
• Přiměřeně rozvíjíme verbální či alternativní formu komunikace při
rozhovorech, skupinových hrách i samotném projevu.
• Vyžadujeme srozumitelnou odpověď na otázky.
• Klademe důraz na naslouchání, následnou reprodukci a kontrolujeme
porozumění obsahu.
• Na modelových situacích trénujeme komunikaci s druhou osobou,
později využíváme besed.
• Dbáme na integraci do širší společnosti.
• Vytváříme správné komunikační vzorce podle místa, osob,…
• Seznamujeme žáky s tištěnými materiály- dotazníky, apod.
• Podporujeme všechny možné způsoby komunikace (písmo, znaky,
předměty, fotografie, symboly)
• Vytváříme pozitivní klima a poskytujeme dostatečný prostor k
vlastnímu vyjádření
• Učíme správně argumentovat
• Jasně vymezujeme přijatelnou formu komunikace

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Netolerujeme hrubé a nevhodné vyjadřování žáků
Používáme jednoduchá sdělení
Zjednodušeným slovním sdělením a názorem usilujeme o pochopení
daného úkolu či problému.
Zadáváme jednoduché a srozumitelné pokyny a vyžadujeme jejich
plnění
Zadáváme jednoduché a srozumitelné písemné pokyny a vyžadujeme
jejich plnění.
Připravujeme žáky na zvládání komunikace s jinými lidmi či v
mimořádných situacích
Vytváříme pravidla komunikace mezi žáky navzájem a mezi žákem a
dospělou osobou.
Vedeme žáky k pozitivní prezentaci své osoby a školy na veřejnosti.
Podporujeme mimoškolní aktivity

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ
I. DÍL RVP
Na konci základního vzdělání žák v rámci svých možností:
• Má základní představu o vztazích mezi lidmi
• Orientuje se v prostředí, ve kterém žije
• Podílí se na jednoduchých sociálních aktivitách
• Uplatňuje základní návyky společenského chování
• Navazuje a udržuje vztahy s vrstevníky, respektuje druhé lidi
• Rozpoznává nevhodné a rizikové chování, je seznámen s jeho
možnými důsledky
• Uvědomuje si nebezpečí možného psychického i fyzického zneužívání
vlastní osoby
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Výchovně vzdělávací strategie
• Vedeme žáky k rozlišování různých sociálních prostředí ( rodina,
škola, úřady…) a podporujeme vhodnou komunikaci
• Pomocí fotografií s využitím prostředků AAK a verbální komunikací
učíme děti poznat známé osoby, navázat s nimi kontakt a
dorozumívat se s nimi verbálními i neverbálními formami
komunikace.
• Společnými činnostmi a prací ve skupině rozvíjíme vztahy
• Užíváme dramatizace, ukázky videa a na nich hodnotíme chování a
hledáme nápravu.

•

•
•

Prokazuje získanou sebedůvěru při vystupování v neznámém
prostředí

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Konverzačním cvičením a hrou přibližujeme životní role.
Dbáme na používání pozdravu, poděkování, oslovení i alternativní
komunikací a jak je vhodně používat.
Zařazujeme práci ve skupinách a tím rozvíjíme sociální dovednosti
potřebné k týmové spolupráci.
Vysvětlováním a besedami s odborníky upozorňujeme na možnosti
nebezpečí a důsledky rizikového chování.
Rozhovorem, dramatizací, sledováním naučných pořadů zaměřených
k rozpoznání nevhodného a rizikového chování seznamujeme žáky
s možným psychickým a fyzickým zneužíváním vlastní osoby.
Podporujeme spolupráci s rodinou - rodinní příslušníci, orientace
v místě bydliště.
Vyžadujeme dodržování společně stanovených pravidel chování.
Podporujeme návštěvy kulturních zařízení, pořádáme kulturní a
sportovní akce, vedeme žáky k aktivní účasti.
Vytváříme situace při kterých si žáci ověřují získané sociální
dovednosti (nakupování, pošta, dopravní prostředky, cestování…)
Srozumitelně a důrazně odmítáme nepřijatelné formy chování.
Vedeme žáky k pochopení významu řádu, respektujeme jejich práva a
vyžadujeme důsledné plnění povinností.
Ke každému přistupujeme individuálně a rozvíjíme jeho jedinečnosti.
Vedeme žáky k poznání sebe sama.
Upozorňujeme na odlišnosti mezi mužem a ženou a jejich rozdílnými
životními rolemi.
Nepřehlížíme sexuální projevy žáků a přiměřeně je korigujeme.
Oceňujeme pozitivní emoce a projevy chování.
Vedeme žáky ke spontánnímu vyjádření emocí.

KOMPETENCE OBČANSKÉ
I. DÍL RVP
Na konci základního vzdělání žák v rámci svých možností:
• Využívá osvojené návyky a dovednosti k zapojení se do společnosti
• Má povědomí o základních právech a povinnostech občanů
• Dodržuje základní společenské normy a pravidla soužití
• Chrání své zdraví, dodržuje naučené stereotypy chování zdravého
životního stylu a ochrany životního prostředí
• Dokáže se chovat v krizových situacích i v situacích ohrožujících život
a zdraví člověka podle pokynů kompetentních osob
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Výchovně vzdělávací strategie
• Zařazujeme aktivity (vycházky, exkurze) zaměřené k osvojení si
vhodných způsobů chování a jednání na veřejnosti.
• Podporujeme udržování kulturních a lidových tradic .(vyprávění,
malování, vaření, zpěv,psaní)
• Dbáme na uplatňování získaných zkušeností, dovedností, postojů a
návyků v běžném životě.
• Pozitivně hodnotíme kladné projevy chování.
• Spolupracujeme se žákem při vytváření třídních a školních pravidel i
písemnou formou.
• Vyžadujeme dodržování domluvených pravidel.
• Respektujeme žáka jako partnera – jeho volby a rozhodnutí.
• Vytváříme situace, ve kterých žák vnímá svá práva a povinnosti.
• Rozvíjíme chápání nutnosti pravidel ve společnosti.
• Netolerujeme nekamarádské chování a odmítnutí pomoci.
• Fixujeme vhodné návyky v péči o vlastní zdraví .
• Upozorňujeme na možná nebezpečí ohrožující žáka v běžném životě
• Důsledně dbáme na dodržování zavedeného systému péče o životní
prostředí.
• Na modelových situacích procvičujeme stereotypy chování při
krizových situacích.
• Podporujeme různé formální i neformální způsoby spolupráce s obcí
a integrovaným záchranným systémem.

KOMPETENCE PRACOVNÍ
I. DÍL RVP
Na konci základního vzdělání žák v rámci svých možností:
• Má osvojené hygienické návyky, zvládá sebeobsluhu podle svých
možností
• Zvládá základní pracovní dovednosti, operace a postupy při
jednoduchých pracovních činnostech
• Pracuje podle naučeného pracovního postupu, podle instrukcí plní
zadané jednoduché úkoly
• Soustředí se na pracovní výkon a je schopen vytrvat při jeho plnění
• Respektuje pravidla práce v týmu a svými pracovními činnostmi
ovlivňuje kvalitu společné práce
• Přijímá posouzení výsledků své práce
• Dodržuje zásady bezpečnosti, ochrany zdraví, hygieny práce a
ochrany životního prostředí při pracovních činnostech podle
naučených stereotypů
• Poznává, co dělá rád a dobře.

Výchovně vzdělávací strategie
• Pravidelně a systematicky trénujeme zvládání hygienických návyků.
• Formou didaktických her, modelových situací motivujeme, dohlížíme
a procvičujeme hygienická pravidla. hygienické potřeby žáků
automatizujeme.
• Poskytujeme dostatečný časový prostor pro jejich získání
• Usilujeme o nejvyšší možnou samostatnost.
• K práci a cvičení motivujeme a podáváme jasné a srozumitelné
pokyny odpovídající žákovým schopnostem.
• Vytváříme vhodné situace pro upevnění jednoduchých pracovních
cvičebních postupů.
• Vybíráme pro žáka atraktivní činnosti, které ho motivují dokončit
zadaný úkol.
• Vhodným výběrem činností a kladným přístupem udržujeme
pozornost žáků a chuť pracovat.
• Do výuky zařazujeme společné projekty, slovně i příkladem vedeme k
pomoci ostatním a k práci na společném díle.
• Vhodnou formou hodnotíme výsledky práce.
• Před započetím činnosti pravidelně upozorňujeme na zásady
bezpečnosti při dané práci nebo cvičení.
• Nacvičujeme a trénujeme modelové situace vedoucí k zajištění
bezpečnosti žáků.
• Vedeme žáky k neustálému zdokonalování se v práci na počítači.
• Pomáháme žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti a reálné
možnosti.
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•
•
•
•
•
•
•
•
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Při práci vytváříme bezpečné pracovní prostředí.
Vedeme žáky k dodržování zásad bezpečnosti práce, volíme
k činnostem vhodné ochranné prostředky a pracovní pomůcky,
poukazujeme na jejich důležitost.
Vlastním příkladem vedeme k péči o životní prostředí.
Zdůrazňujeme potřebu ochrany vlastního zdraví a životního prostředí
a upozorňujeme na nebezpečí plynoucí z nedodržování zásad ochrany
zdraví a životního prostředí.
Seznamujeme žáky s jednoduchými pracovními úkony a základními
nástroji v dílně, kuchyni, na pozemku, ve třídě.
V rámci předprofesní přípravy poukazujeme na reálné možnosti
pracovního uplatnění.
Zařazujeme časté relaxační chvilky, pohybová cvičení k uvolnění ruky,
provádíme hry na rozvoj zrakové a sluchové pozornosti.
Sled pracovních úkonů rozfázujeme-názorně pomocí obrázků popisu
nebo jinou grafickou úpravou.

6. UČEBNÍ OSNOVY II. DÍL
6.1. Člověk a komunikace
6.1.1. Rozumová výchova
Název předmětu: ROZUMOVÁ VÝCHOVA
Charakteristika předmětu: Rozumová výchova se v rehabilitačních třídách ZŠ speciální skládá z několika vzájemně neoddělitelných složek,
z rozvíjení poznávacích schopností a komunikačních dovedností, logického myšlení, pozornosti a paměti, vytváření početních představ a
rozvíjení grafických dovedností. Tyto součásti rozumové výchovy mohou u některých žáků vyústit v osvojení základů čtení (případně sociálního
čtení), základů psaní (zpravidla tzv. genetického psaní) a v osvojení základů orientace v kvantitativních vztazích.
Cílem rozumové výchovy v rehabilitačních třídách je rozvinutí rozumových schopností žáků na optimální možnou úroveň, jíž by tito žáci
nemohli dosáhnout, kdyby jim nebyla poskytnuta odborná speciálně pedagogická péče.
V rehabilitačních třídách již nelze předpokládat osvojení trivia, ale je možno dovést žáky k takové úrovni sociálních, komunikačních a dalších
dovedností, které jim umožní určitou míru orientace v okolním prostředí, komunikace s ostatními lidmi a soběstačnosti a nezávislosti na péči
dalších osob v nejzákladnějších každodenních činnostech.
Vzdělávací oblast: Člověk a komunikace
Časová dotace:
Ročník
Týdenní

1
3

2
3

3
3

4
3

5
3

6
3
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7
3

8
3

9
3

10
3

dotace
Místo výuky předmětu: učebna, třída, zahrada, okolí školy
Cílové zaměření školy:
•
•
•
•
•

rozvíjení rozumových schopností na optimální možnou úroveň
uplatňování základních hygienických a sebeobslužných dovedností a rozvíjení samostatnosti při každodenních činnostech
rozvíjení řečových schopností, případně osvojení komunikačních dovedností za použití netradičních metod komunikace (např. sociální
čtení, piktogramy, nonverbální komunikační metody)
osvojení základů orientace
rozvíjení poznávacích schopností
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Ročník:1-10
Očekávané výstupy školy

Učivo

Mezipředmětové
vztahy

Žák by měl :
Rozvíjení poznávacích schopností
- ukazování částí obličeje, těla, jejich
pojmenování (u zrcadla s vedením ruky)

•

Pojmenovat části svého těla případně na ně ukázat

•

Reagovat na oslovení jménem, znát své jméno

-

uvědomování si vlastní osoby
reakce na vlastní jméno, znalost jména
reakce na oslovení

•

Znát členy své rodiny

-

členové rodiny, maminka, tatínek, sourozenci
členové širší rodiny

•

Poznat své spolužáky i učitele, podle schopností je
oslovovat jménem

-

znalost jmen spolužáků a učitelů

•

Vnímat různé podněty a reagovat na ně

-

seznámení se školními pomůckami
nácvik využití školních pomůcek
nácvik využití PC programů

•

Orientovat se ve vztazích k nejbližšímu prostředí,
denním časovém rozvrhu; vnímat prostor

-

vztahy mezi lidmi: koho mám rád, kdo mne
má rád
vztahy mezi spolužáky, budeme si pomáhat
seznámení s prostředím třídy, orientace ve
třídě

-
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Smyslová výchova
Hudební výchova
Řečová výchova
Pracovní a výtvarná
výchova
Rehabilitační tělesná
výchova

•

Poznat a používat předměty denní potřeby, uplatňovat
základní hygienické a sebeobslužné činnosti

-

•

Vnímat a uspokojovat základní životní potřeby, sdělit
své pocity a upozornit na zdravotní potíže

-

•

•

Řadit obrázky podle zadaných kritérií

Nacvičovat základy čtení

seznámení s budovou školy, orientace ve
škole
struktura dne – rozvrh hodin
poznávání předmětů denní potřeby ve
skutečnosti
poznávání předmětů denní potřeby na
modelech a obrázcích¨
nácvik používání předmětů denní potřeby
používání předmětů denní potřeby
poznávání běžně používaných symbolů (WC,
umývárna)
uvědomování si vlastních zdravotních potíží a
upozornění na ně
nácvik sdělení základní životní potřeby
umět sdělit základní životní potřeby

-

poznávání různých předmětů na obrázcích,
modelech i ve skutečnosti
poznávání a rozlišování piktogramů
poznávání dopravních symbolů
poznávání zvířat a jejich mláďat
rozlišení: chlapci – děvčata, pán – paní

-

poznávání jednoduchých (tiskacích) písmen
sociální čtení: poznávání zboží podle obalu

-
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Rozvíjení logického myšlení a paměti
- snaha o koncentraci pozornosti
- cvičení pozornosti
- koncentrace pozornosti na určitou činnost
(zpočátku v rozsahu několika vteřin či minut)
- motivace k soustředěné činnosti skupinové či
individuální
- pozorné sledování krátkého vyprávění,
poslech hudby, pozorné sledování televize,
videa
- rozvíjení volních vlastností, zejména
vytrvalosti
- odpoutávání od stereotypních činností,
ulpívavého myšlení

•

Koncentrovat se na určitou činnost

•

Rozlišovat velikost a tvary předmětů dvojic obrázků

-

rozlišování velikostí, tvarů, dvojic obrázků
rozlišování základních geometrických tvarů
třídění obrázků, předmětů dle vlastností
skládání dějových obrázků

•

Zvládnout složení dějových obrázků

-

orientace na řádce, na stránce, nácvik
pohybu po řádce zleva doprava

•

Orientovat se na stránce, na řádku

-

•

Číst vybraná písmena a krátká slova

-

čtení samohlásek, souhlásek, spojování do
slabik, případně do krátkých slov
psaní tiskacích písmen (vlastní jméno)
osvojování piktogramů
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•

Opakovat slova a krátké říkanky; reprodukovat krátký
text; vyprávět podle obrázku

-

•

rozvíjení paměti, zapamatování a opakování
slov, říkanek, básniček
reprodukce krátkého textu, vyprávění (co
jsme viděli, co jsme dělali, co jsme měli
k obědu)
zapamatování 2-3 slov, hra na obchod

-

přípravná etapa
a) diferenciační cvičení – rozlišování a
přiřazování stejných skutečných
předmětů ve dvojicích (předmět –
předmět), rozlišování a přiřazování
obrázků ke skutečným předmětům
(předmět – obrázek), tvoření dvojic
stejných obrázků (obrázek – obrázek)
b) porozumění a zapamatování – vybírání,
vyhledávání daného obrázku na slovní
pokyn, pojmenování

-

etapa vlastního čtení
- Slovo k obrázku přiřazuje učitel a také jej
čte.
- Učitel slovo přiřazuje a dítě čte.
- Dítě přiřazuje slovo k obrázku a samo čte.
- Uplatňujeme různé způsoby práce se
slovy a obrázky.

Číst s využitím globální metody.

-
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etapa dalšího čtení a procvičování

a. Situační obrázky.
b. Písmena A-I použijeme jako spojku
mezi dva obrázky.
c. Předkládáme 1 obrázek a 2-3 slova –
žák vybírá správné slovo.
d. Dvojice, trojice, později sloupce
natištěných slov, která již dítě zná.
e. Tvoříme věty se slovy, které pojmově
znamenají činnosti.
f. Žák doplňuje významově vhodné
slovo vyjadřující činnost mezi dva
obrázky a přečte utvořenou větu.
g. Při manipulaci se skládankami
izolujeme slova MÁ, TO, JE.
h. Pro vyspělejší čtenáře můžeme
sestavovat krátké texty o dvou i třech
větách a kombinovat je s obrázky.
•

Přiřazovat číslice počtu prvků

•

Vytvářet představu o množství

-

posloupnost čísel, jejich porovnávání,
přiřazování číslic
- pokus o psaní číslic
-
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vytváření a chápání kvantitativních
vztahů (všechno, nic, mnoho, málo)
vytvářet představy počtu – hmatem,
zrakem, verbálně

•

Manipulovat s předměty

-

manipulační činnost doprovázená
pojmenováním, komentářem

•

Orientovat se v čase

-

orientace v čase (ráno, v poledne, večer,
v noci; snídaně, oběd, večeře)
osvojování základních časových vztahů
(teď, předtím, potom, dnes, včera, zítra)

-

•

Pracovat se slovy

-

•

Uchopit a podržet podaný předmět

•

Uchopit tužku, štětec nebo jiné psací náčiní

vytváření asociací (slovo = osoba, věc,
činnost)
zobecňování (jablko, hruška = ovoce)
konkretizace (ovoce = jablko, hruška)
abstrakce: barva, počet, odvozování první
hlásky ve slově
negace: je – není, bylo – nebylo, chci –
nechci, mám – nechci
příčinné souvislosti: proč?

Rozvíjení grafických schopností
- uchopení předmětů do celé ruky, do
špetky, do dvou prstů
- cvičení jemné motoriky: cvičení paže,
lokte, zápěstí
- cvičení dlaní a prstů obou rukou, tvoření
špetky
-
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spontánní malba – prstem, houbou,
úchop tužky a štětce, voskovkami,

•

Nakreslit různé druhy čar

•

Poznat grafickou podobu písmen

•

Napsat několik vybraných tiskacích písmen a číslic

•

Poznat základní geometrické tvary

-

pastelkami, fixem, tužkou
čmárání: prstem do písku, do krupice, do
rýže

-

horní a dolní oblouk oběma směry
svislé čáry shora dolů
svislé čáry zdola nahoru
odstředivé čáry: sluníčko, dostředivé čáry
vlnovka
šikmé čáry shora dolů
šikmé čáry zdola nahoru
smyčka nahoru, smyčka dolů

-

pojem písmeno, první písmeno jména

-

nácvik psaní hůlkovým písmem
nácvik psaní číslic
rovnání písmen do řádků (písmena
z plastické hmoty, z látky, z perníku)

-

tvarové prvky písmen tiskací abecedy
seznámení se se základními
geometrickými tvary
nácvik rozlišování základních
geometrických tvarů

-
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KLÍČOVÉ KOMPETENCE, VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE
Klíčové kompetence a vzdělávací strategie v předmětu ROZUMOVÁ VÝCHOVA
KOMPETENCE K UČENÍ
II. DÍL ŠVP
Na konci základního vzdělání žák v rámci svých možností:
• 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 a rehabilitační pomůcky.
• Orientuje se ve strukturovaném učení
• Ovládá základy komunikace a využívá je ke svému vzdělávání
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Výchovně vzdělávací strategie
• Zadáváme jednoduché a srozumitelné pokyny.
• Nacvičujeme chápání pokynů od jednoduchých ke složitějším
• Pomocí názoru a rozvíjením smyslového vnímání vytváříme podmínky
k dorozumívání
• Zařazujeme kinetické hry na rozvoj hrubé a jemné motoriky a
smyslového vnímání
• Vytváříme návyky opakováním
• Nabízíme různé možnosti nácviku k osvojení daného poznatku dané
dovednosti
• Používáme obrazový materiál
• Provádíme přiřazování a výběr (nástroj a obrázek). Dáváme dostatek
prostoru na reakci
• Zařazujeme do výuky rytmické vyjadřování pomocí těla
• Podporujeme manipulaci a experimentování se zvuky různých
nástrojů
• Upravujeme nástroje podle individuálních možností žáka
• Využíváme učebnice a výukové programy
• Důsledně spojujeme slovní pokyn s gesty ve všech situacích i mezi
pedagogy
• Pracujeme s pojmy, znaky a symboly, které jsou přiměřené žákovým

•
•
•
•
•
•
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•
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•
•
•
•
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schopnostem.
Již osvojené pojmy, znaky a symboly neustále procvičujeme.
Žákovu pozornost udržujeme střídáním metod práce.
Piktogramy používáme k orientaci v programu dne.
S piktogramy pracujeme při všech činnostech v průběhu dne.
Při práci s piktogramy spolupracujeme s rodinou žáka.
Tiskací písmena přiřazujeme ke stejným písmenům v předloze.
Tiskací písmena spojujeme s obrázky (písmeny z látky, kartonu,…)
Soustavně upevňujeme znalost tiskacích písmen.
Předvádíme jednoduché pohyby a činnosti.
Náročnost předváděných pohybů a činností zvyšujeme pozvolna
s ohledem na žákovy schopnosti.
Pohyby a činnosti vždy předvádíme se slovním doprovodem.
Vedeme žáka k pochopení účelu pohybu či činnosti.
Pro snadnější pochopení učiva užíváme učební a rehabilitační
pomůcky.
Pomocí pomůcek zvyšujeme žákův zájem o učivo a udržujeme jeho
pozornost.
Používáme takové učební pomůcky, které žáka nenásilně vedou
k zapojení všech smyslů.
Dbáme na široké spektrum pomůcek a jejich každodenní používání
Vedeme žáky s schopnosti samostatně se rozhodovat o volném čase
Vedeme žáky ke struktuře při jednotlivých činnostech

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
II. DÍL ŠVP
Na konci základního vzdělání žák v rámci svých možností:
• 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.

Výchovně vzdělávací strategie
• Opakovaně připravujeme situace, s nimiž se žák v životě setkává.
• Předvádíme možné způsoby řešení.
• Využíváme žáka k nápodobě a opakování pohybů
• Překládáme žákovy příkazy srozumitelnou formu.
• Vyjádřením všech žákových pocitů motivujeme k plnění úkolů
• Zařazujeme do výuky návštěvy různých kulturních akcí mimo školu.
• Poznáváme různé hlasy a zvuky
• Využíváme různé rytmické a hudební nástroje k realizaci rituálů
k zahájení a ukončení činnosti.
• Přibližuje žákům časový režim dne prostřednictvím opakováním
činností
• Nápodobou a modelovými situacemi vytváříme u žáků vlastní
prožitky, které by mohli využít při řešení problémových situací.
• Cíleně nacvičujeme lenost žáků požádat o pomoc gestem, slovem,
symbolem. ?
• Vhodnou komunikací a znalostí chování žáků přecházíme konfliktním
situacím.
• Vyzýváme žáka k nápodobě pohybů a reakcí v daných situacích.
• Srozumitelnou formou předkládáme žákovi příkazy.
• Vedeme žáka k plnění povinností
• Označujeme prostory, v kterých se žák nachází.
• Vyzýváme žáka k pohybu po okolí.
• Zabraňujeme nepochopení směrového pohybu.
• Přibližujeme žákovi časový režim dne prostřednictvím opakujících se
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•

činností.
Pěstujeme u žáka zdravé sebevědomí.
Vytváříme bezpečné a přátelské prostředí.
Ujišťujeme žáka o tom, že vše je možné vyřešit.

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ
II. DÍL ŠVP
Na konci základního vzdělání žák v rámci svých možností:
• Poznává známé osoby a dorozumívá se s nimi verbálními nebo
nonverbálními formami komunikace.
• Vyjadřuje své potřeby, pocity a nálady různým způsobem verbálními i
neverbálními prostředky.
• Reaguje na své jméno.
• Reaguje na jednoduché pokyny, vyjadřuje souhlas či nesouhlas.
• Dokáže pozdravit a reagovat na pozdrav vhodným způsobem.
• Dorozumí se jakýmikoliv komunikačními prostředky s lidmi ve svém
okolí.
• Aplikuje naučené komunikační dovednosti k životu mezi lidmi ve
společnosti.
• Adekvátně vyjádří své přání.
• Chápe prožitek a vyjádří jej adekvátním chováním.
• Vyjádří a obhájí svůj názor pomocí naučených komunikačních kanálů.
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Výchovně vzdělávací strategie
• Spolupracujeme s logopedem a s rodinou.
• Vytváříme atmosféru důvěry a podnětné prostředí pro různí formy
komunikace.
• Vytváříme a používáme pomůcky pro alternativní komunikaci.
• Pro posílení všestranné komunikace zapisujeme aktivity žáka ve škole
do deníku a rodiče informují o víkendovém dění.
• Motivujeme ke komunikaci a zároveň poskytujeme dostatek času na
odpověď.
• Klademe otázky a podněcujeme k odpovědi (přiměřeně žákovým
možnostem a schopnostem).
• Podporuje všechny formy sebevyjádření a poskytujeme k němu
dostatečný prostor.
• Podporujeme a klademe důraz na to, aby žáci vyjadřovali souhlas či
nesouhlas, je-li něco v nepořádku, po obdržení chtěné věci aby
poděkovali.
• Vizualizací řeči podporujeme komunikativní dovednosti.
• Zařazujeme úkoly, které směřují k porozumění slovních pokynů,
obrazových materiálů a běžně užívaných textů a symbolů.
• Rozvojem aktivní a pasivní slovní zásoby podporujeme schopnost

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

430

komunikovat s vrstevníky i ostatními lidmi-organizujeme aktivity, při
kterých se setkávají a spolupracují žáci z ostatních tříd.
Podporujeme kooperaci při výměně nástrojů s oslovením žáka a
učitele jménem.
Využíváme píseň jako prostředek ke komunikaci s ostatními.
Hodnocením vlastní osoby a ostatních připravujeme žáky k vyjádření
a obhájení svého názoru.
Komunikujeme pomocí smyslů
Názorem či obrazovým materiálem usilujeme o pochopení daného
úkolu.
Využíváme rytmizaci, melodizování, přiřazování a výběr se zrakovou
podporou.
Pomocí krátkých stejných melodií, utváříme rituály pozdravu a
loučení.
Používáme různé pohyby těla a rytmické doprovody jako prostředek
k jiné komunikaci.
Využíváme dechová a fonační cvičení a hudebně pohybové hry
k podpoře pozdravu.
Volíme individuální, citlivý přístup – komunikujeme dotýkáním,
vnímáme řeč těla, komunikujeme pomocí smyslů, komunikačních
tabulek či verbální formou.
Povzbuzujeme k vyjadřování i k reakci na mluvenou řeč.
Vytváříme a opakujeme situace, které pomáhají dítěti reagovat na své
jméno a orientovat se ve svém okolí /iniciální dotek.
Používáme jednoduchá sdělení, komunikujeme s dítětem na úrovni,
které rozumí.

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ
II. DÍL ŠVP
Na konci základního vzdělání žák v rámci svých možností:
• Uvědomuje si svoji osobu prostřednictvím svého těla.
• Zná členy své rodiny a osoby ze svého nejbližšího okolí.
• Rozlišuje osoby různého pohlaví (chlapec – dívka, muž – žena).
• Navazuje kontakt a adekvátně se dorozumívá s okolím.
• Spolupracuje se svými učiteli a spolužáky.
• Chová se zdrženlivě k neznámým osobám.
• Prokazuje získanou sebedůvěru při vystupování v neznámém
prostředí

Výchovně vzdělávací strategie
• Poskytujeme žákovi dostatek podnětů, aby si uvědomoval svoje tělo.
• Smyslové podněty doprovázíme slovním komentářem.
• Posilujeme uvědomování sebe sama prostřednictvím smyslové
stimulace a interpersonálních vztahů.
• Nacvičujeme adekvátní chování v novém prostředí pomocí návštěv
v různých prostředích (kino, obchod,..)
• Na podporu sociálního chování zařazujeme praktické činnosti a
modelové situace.
• Sledováním vhodných pořadů a četbou vytváříme představu o
vztazích mezi lidmi
• Pojmenováváme členy rodiny, využíváme fotografií, spolupracujeme
s rodinou a vytváříme prostor pro vzájemné setkávání.
• Podporujeme začleňování v rámci třídy a volíme takové formy práce,
aby se mohl každý uplatnit.
• Upozorňujeme na rozdíly mezi mužem a ženou.
• Vedeme žáky k rozlišování dámských a pánských toalet za pomoci
symbolů.
• Podporujeme rozlišování osob ve třídě, rozvíjíme poznávání a
manipulaci věcí, i které patří žákovi.
• Zařazujeme práci ve skupinách a tím rozvíjíme sociální dovednosti
potřebné k týmové spolupráci.
• Společnými akcemi, soutěžemi a projekty utváříme a posilujeme u
žáků kladné vztahy s vrstevníky.
• Dramatizací, veřejným vystupováním a návštěvami kulturních akcí
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upevňujeme základní společenské návyky.
Využíváme veřejná vystoupení ve škole k seznámení s rodinou a
dalšími lidmi.
Při výrobě různých kostýmů upozorňujeme na rozdíly v oblečení.
Při návštěvách ostatních škol vedeme žáky k seznamování a utváření
přátelských vztahů.
Vytváříme podmínky k integraci žáků.
Svým příkladným chováním a názornými ukázkami různých situací
vytváříme pravila správného chování.
Navozujeme při výchovách klidnou atmosféru
Podporujeme žáky ve svobodném projevu.
Povzbuzujeme žáky k zapojení do všech výchovným činností.
Chválíme a utvrzujeme žáky v úspěchu.
Hodnotíme společně i individuálně chování jednotlivých žáků,
klademe důraz i na hodnocení nonverbální
Vytváříme stereotypy chování umožňující adekvátní navázání
kontaktu.
Oceňujeme a rozvíjíme kladné projevy chování a pozitivní emoční
ladění.
Simulujeme žáka v jeho zájmu o okolí.
Poskytujeme všechny dostupné prostředky AAK podporující
komunikaci.
S žákem komunikujeme srozumitelně a jednoduše, poskytujeme
dostatek času, o způsobu komunikace informujeme i jeho nejbližší
okolí.
Svým příkladem, modelovými situacemi, situačními scénami
rozlišujeme různé způsoby chování v kontaktu se známou a

•
•
•

neznámou osobou.
Srozumitelně upozorňujeme na možné nebezpečí v kontaktu
s neznámými lidmi.
Vytváříme stereotypy chování, které žáka v rizikových situacích
ochrání.
Společnými akcemi, soutěžemi a projekty, veřejným vystupováním
posilujeme u žáků jejich sebevědomí.

KOMPETENCE PRACOVNÍ
I. DÍL ŠVP
Na konci základního vzdělání žák v rámci svých možností:
• Zvládá nejjednodušší úkony sebeobsluhy a základy osobní hygieny.
• Poznává, pojmenovává 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. Dodržuje zásady
bezpečnosti, ochrany zdraví, hygieny práce a ochrany životního
prostředí při pracovních činnostech podle naučených stereotyp
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Výchovně vzdělávací strategie
• Pravidelně a systematicky trénujeme zvládání nejjednodušších úkonů
sebeobsluhy a hygienických návyků s využitím vizualizace.
• Poskytujeme dostatečný časový prostor pro jejich získání.
• Usilujeme o nejvyšší možnou samostatnost.
• Při běžných činnostech pojmenováváme používané předměty a
dbáme na zpětnou vazbu.
• Využíváme reálné předměty a vytváříme konkrétní situace
každodenního života.
• Vytváříme pracovní stereotypy, poskytujeme dostatečný časový
prostor pro jejich fixaci.
• Vhodnými prostředky motivujeme žáka k činnosti, jdeme příkladem.
• Vhodnou formou hodnotíme výsledky práce.
• Dbáme na dokončení zadaného úkolu, včetně následného úklidu.
• Podporujeme žáky ve zkoumání nových možností užití různých
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materiálů a předmětů a v prohlubování již známých možností.
Vedeme žáky k rozeznávání symbolického zobrazení předmětu denní
potřeby od reálného k jejich užití.
Používáme při výchovných činnostech různé pomůcky, nástroje a
demonstrujeme jejich správné využití.
Experimentujeme a poznáváme různé zvuky a tvary nástrojů a
pomůcek.
Společně připravujeme a vytváříme kostýmy na různá vystoupení.
Využíváme při hodinách možnost výroby různých vlastních pomůcek.
Rozšiřujeme slovní zásobu a používáme slovní pokyny a návodné
karty s pracovním postupem vzhledem k prováděné práci.
Pracovní postupy konzultujeme s rodiči a harmonicky
spolupracujeme.

6.1.2. Řečová výchova
Název předmětu: ŘEČOVÁ VÝCHOVA
Charakteristika předmětu: Řečová výchova zahrnuje rozvíjení komunikačních dovedností i individuální logopedickou péči.
V rehabilitačních třídách již nelze předpokládat osvojení řeči, ale je možno dovést žáky k takové úrovni komunikačních dovedností, které jim
umožní komunikaci s ostatními lidmi. Vede žáky k rozvíjení slovní zásoby, řečových schopností, komunikačních dovedností, k vnímání a
chápání různých jazykových sdělení.
Logopedické péče je nezbytná pro všechny žáky rehabilitačních tříd. Má svoji nezastupitelnou úlohu při rozvoji komunikačních schopností a
dovedností žáků, které jsou předpokladem jejich úspěšné sociální adaptace a integrace i jejich dalšího vzdělávání. Pracujeme s celým kolektivem
žáků třídy, ale hlavně individuálně s jednotlivými žáky.
Při nápravě závažnějších vad výslovnosti spolupracujeme s klinickým logopedem.
Pro žáky u nichž je verbální komunikace omezena nebo zcela nemožná využíváme Augmentativní a alternativní komunikační systémy.
Řečová výchova je nedílnou součástí všech vyučovacích předmětů a prolíná veškerou činností ve školních i mimo školních akcích.
Disponibilní dotace:
V předmětu řečová výchova je v učebním plánu 1-10 ročníku zařazena 1 hodina disponibilní časové dotace. Tato hodina bude využita
k individuální řečové výchově u žáků, kterou bude zajišťovat logopedický asistent.
Vzdělávací oblast: Člověk a komunikace
Časová dotace:
Ročník
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Týdenní
2+1
2+1
2+1
2+1
2+1
2+1
2+1
2+1
2+1
2+1
dotace
Místo výuky předmětu: třída, učebna, zahrada, okolí školy
Cílové zaměření školy: Rozvíjení řečových schopností a osvojení komunikačních dovedností za použití netradičních metod komunikace.
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Ročník:1-10
Očekávané výstupy školy

Učivo

Mezipředmětové
vztahy

Žák by měl :
•

Reagovat na hlas a intonaci
dospělé osoby

-

zjištění organických předpokladů, podle potřeby iniciovat odborné
vyšetření
zjištění úrovně řeči
zjištění porozumění řeči
vytvoření slovníku aktivní a pasivní slovní zásoby

Kinetické hry zaměřené na hrubou motoriku
- somatosenzorická stimulace
- tělesný kontakt jako hlavní komunikační forma
- rozvíjení pohybových cvičení
- hudebně pohybové hry
Kinetické hry zaměřené na jemnou motoriky
- orofaciální masáže
- hudebně pohybové hry zaměřené na jemnou motoriku
- zpěv a rytmizace
- rytmické říkanky
Cvičení mluvidel před zrcadlem
- udržení pozornosti a očního kontaktu
- napodobování gest a mimiky žáka
- napodobování gest a mimiky dospělého žákem
- poznávání částí obličeje

436

Smyslová výchova
Tělesná výchova

-

otevírání úst
polykání
cviky rtů
cviky jazyka
cviky dolní čelisti
ovládání síly hlasu

Sluchová a intonační cvičení
- hry se zvukovými hračkami
- poslech zpívaných písní s výraznou melodií
- rytmická průprava
- reagovat na své jméno
- akustická diferenciace
- snaha o soustředěné naslouchání
- vyhledávání zvukové hračky
- napodobování hlasů zvířat
- napodobování zvuků
- rozeznávání hlasu dětí a učitelů
- určování písně podle melodie
- porozumění jednoduchým pokynům související s činností
- porozumění jednoduchým slovům
- porozumět zákazu
- poslech čteného textu
- předvádění ,pohybové ztvárnění pohádky
- poslech reprodukovaného textu
- porozumění jednoduchým větám
- snaha o pochopení významu 2 – 3 slovných vět
- diferenciace hlásek ve slově
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Nácvik hlásek a slov
- napodobování hlásek
- nácvik samohlásek
- nácvik retových hlásek
- nácvik hlásek podle potřeby žáků
- náprava výslovnosti hlásek podle potřeby
- napodobování slabik
- napodobování hlasu zvířat
- napodobování zvuků
- průpravná cvičení k artikulaci
- napodobování jednoduchých slov
- nácvik slov
- cvičení rytmizace a výslovnosti
- náprava výslovnosti slov
Tvorba a rozvíjení slovní zásoby pomocí reálných předmětů a fotografií
- prohlížení předmětů, obrázků ,fotografií, knížek
- pojmenování předmětů učitelem
- napodobování pojmu žákem
- pojmenování předmětu žákem
- pojmenování obrázků nebo fotografie učitelem
- napodobování pojmu žákem
- pojmenování obrázku nebo fotografie žákem
- obohacování slovní zásoby a nácvik nových slov
- využití systému alternativní a augmentativní komunikace
Seznamování se vztahy jevů a věcí
- pojmenování činností v reálu učitelem
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-

pojmenování činností v reálu žákem
pojmenování činností na jednoduchém obrázku,fotu učitelem
pojmenování činností na jednoduchém obrázku,fotu žákem
pojmenování činností na situačním obrázku,fotu učitelem
pojmenování činností na situačním obrázku,fotu žákem
osvojování si dalších slovních druhů
podpora mluvního projevu
popisování děje v dětské knize,časopise
popisování děje ve třídě
popisování vlastní činnosti
popisování podle zájmu žáka
komentování dějové postoupnosti
vedení spontánních a jednoduchých tématických rozhovorů
jednoduchá konverzační cvičení
vyprávění děje na obrázku s návodnými otázkami
využití systému alternativní a augmentativní komunikace

Nácvik jednoduchých říkanek a básniček
- poslech čtených říkadel a básní
- poslech reprodukovaných říkadel a básní
- rytmická cvičení
- doplnit citoslovce v textu
- doplnit slovo v textu
- pohybové ztvárnění textu
- spojování pohybového ztvárnění se slovem
- napodobování slov v textu
- nácvik slov v textu
- přednes říkadel a básní
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•

Snažit se o správné dýchání

•

Znát své jméno a reagovat na
oslovení jménem

•

Znát jména nejbližších osob a
spolužáků

využití systému alternativní a augmentativní komunikace

Dechová a fonační cvičení
- masáže mluvidel
- foukání do trumpety, flétny
- sfukování pírka, papíru
- foukání bublifuku
- nádech – výdech s fonací
- usměrňování výdechového proudu
- nácvik správného dýchání ,nádech nosem, výdech ústy
- správné dýchání při zpívání
-

hrajeme rytmické hry na jmena
reagovat na své jméno
motivace k slovnímu projevu
v případě potřeby využívání alternativních forem komunikace
využití systému alternativní a augmentativní komunikace

-

pojmenování žáků a učitelů učitelem
hra na jména
pojmenování členů rodiny
ukázat na pojmenovaného žáka učitelem
pojmenování osob nejbližšího okolí
podávání předmětu označené osobě
donést předmět pojmenované osobě
napodobování vysloveného jména
pojmenování osob i na fotografii
předání informace pojmenované osobě
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-

využití systému alternativní a augmentativní komunikace

-

-

nácvik ano na oblíbené činnosti,hračce,odměně žáka
nácvik ne na neoblíbené odměně,hračce,činnosti
napodobování souhlasného kývnutí
nácvik souhlasného kývnutí
procvičovaní na oblíbené činnosti,hračce,odměně žáka
napodobování nesouhlasného pohybu hlavy
nácvik nesouhlasněho pohybu hlavy
procvičování na neoblíbené odměně,hračce,činnosti
napodobování,nácvik a procvičování s gestem/využití znaku do
řeči/pokud žák nezvládá vyjádření jiným způsobem stejně jako u výše
uvedeného
využití dalších alternativních metod

Sdělit svá přání a potřeby –
verbálním nebo nonverbálním
způsobem

-

zjišťování oblíbených a neoblíbených předmětů, činností
chápání otázky „Co chceš?“
pojmenování potřeb a přání
vytvoření možností o něco požádat v průběhu činností

•

Umět pozdravit, poděkovat –
verbálně nebo gesty

-

nacvičování pozdravu s pomocí
nácvik pozdravení
navozování modelových situací k poděkování
zdokonalování poděkování
využití systému alternativní a augmentativní komunikace

•

Využívat komunikační počítačové
hry

-

nácvik práce s počítačem
využití počítačových programů zaměřených na rozvoj komunikace

•

•

Vyjádřit souhlas či nesouhlas –
verbálně, gesty
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KLÍČOVÉ KOMPETENCE, VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE
Klíčové kompetence a vzdělávací strategie v předmětu ŘEČOVÁ VÝCHOVA

KOMPETENCE K UČENÍ
II. DÍL ŠVP
Na konci základního vzdělání žák v rámci svých možností:
• Ovládá základy komunikace a využívá je ke svému vzdělávání.
• Rozumí jednoduchým pojmům, znakům a symbolům.
• Napodobuje různé předvedené pohyby a činnosti.
• Používá učební pomůcky.

Výchovně vzdělávací strategie
• Zvládá jednoduché a srozumitelné pokyny.
• Pomocí názoru a rozvíjením smyslového vnímání vytváříme podmínky
k dorozumívání.
• Pracuje s pojmy, znaky a symboly, které jsou přiměřené žákovým
schopnostem.
• Zařazujeme kinetické hry na rozvoj hrubé a jemné motoriky a
smyslového vnímání.
• Nacvičujeme chápání pokynů od jednoduchých k složitějším.
• Již osvojené pojmy, znaky a symboly neustále procvičujeme.
• Žákovu pozornost udržujeme střídáním metod práce.
• Piktogramy používáme k orientaci v programu dne.
• S piktogramy pracujeme při všech činnostech v průběhu dne.
• Při práci s piktogramy spolupracujeme s rodinou žáka.
• Předměty a obrázky pojmenujeme a přiřazujeme ke stejným
písmenům v předloze.
• Předvádíme jednoduché pohyby a činnosti.
• Náročnost předváděných pohybů a činností zvyšujeme pozvolna
s ohledem na žákovy schopnosti.
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•
•
•
•
•

Pohyby a činnosti vždy předvádíme se slovním doprovodem.
Vedeme žáka k pochopení účelu pohybu či činnosti.
Pro snadnější pochopení učiva vše vizualizujeme.
Pomocí pomůcek zvyšujeme žákův zájem o učivo a udržujeme jeho
pozornost.
Používáme takové učební pomůcky, které žáka nenásilně vedou
k zapojení všech smyslů.

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
II. DÍL ŠVP
Na konci základního vzdělání žák v rámci svých možností:
• 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.

Výchovně vzdělávací strategie
• Opakovaně připravujeme situace, s nimiž se žák v životě setkává.
• Nápodobou a modelovými situacemi vytváříme u žáků vlastní prožitky,
které by mohli využít při řešení problémových situacích.
• Předvádíme možné způsoby řešení.
• Vyzýváme žáka k nápodobě pohybů a reakcí v daných situacích.
• Srozumitelnou formou předkládáme žákovi příkazy.
• Vedeme žáka k plnění povinností
• Označujeme prostory, v kterých se žák nachází.
• Vyzýváme žáka k pohybu po okolí.
• Zabraňujeme nepochopení směrového pohybu.
• Přibližujeme žákovi časový režim dne prostřednictvím opak. se činností
• Pěstujeme u žáka zdravé sebevědomí.
• Vytváříme bezpečné a přátelské prostředí.
• Vhodnou komunikací a znalostí chování žáků předcházíme konfliktním
situacím.
• Ujišťujeme žáka o tom, že vše je možné vyřešit.

443

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ
I. DÍL ŠVP
Na konci základního vzdělání žák v rámci svých možností:
• Poznává známé osoby a dorozumívá se s nimi verbálními nebo
nonverbálními formami komunikace.
• Dorozumí se jakýmikoliv komunikačními prostředky s lidmi ve svém
okolí.
• Aplikuje komunikační dovednosti k životu mezi lidmi ve společnosti
• Vyjadřuje své potřeby, pocity a nálady různým způsobem verbálními i
neverbálními prostředky.
• Adekvátně vyjádří své přání
• Reaguje na své jméno.
• Reaguje na jednoduché pokyny, vyjadřuje souhlas či nesouhlas.
• Dokáže pozdravit a reagovat na pozdrav vhodným způsobem.
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Výchovně vzdělávací strategie
• Spolupracujeme s logopedem a s rodinou.
• Vytváříme atmosféru důvěry a podnětné prostředí pro různí formy
komunikace.
• Vizualizací řeči podporujeme komunikativní dovednosti.
• Zařazujeme úkoly, které směřují k porozumění slovních pokynů,
obrazových materiálů a běžně užívaných textů a symbolů.
• Vytváříme a používáme pomůcky pro alternativní komunikaci.
• Pro posílení všestranné komunikace zapisujeme aktivity žáka ve škole
do deníku a rodiče informují o víkendovém dění.
• Motivujeme ke komunikaci a zároveň poskytujeme dostatek času na
odpověď.
• Rozvojem slovní zásoby podporujeme schopnost komunikovat
• Podporuje všechny formy sebevyjádření a poskytujeme k němu
dostatečný prostor.
• Volíme individuální, citlivý přístup – komunikujeme dotýkáním,
vnímáme řeč těla, komunikujeme pomocí smyslů, komunikačních
tabulek či verbální formou.
• Povzbuzujeme k vyjadřování i k reakci na mluvenou řeč.
• Vytváříme a opakujeme situace, které pomáhají dítěti reagovat na své
jméno a orientovat se ve svém okolí /iniciální dotek.
• Používáme jednoduchá sdělení, komunikujeme s dítětem na úrovni,
které rozumí.

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ
II. DÍL ŠVP
Na konci základního vzdělání žák v rámci svých možností:
• Uvědomuje si svoji osobu prostřednictvím svého těla.
• Zná členy své rodiny a osoby ze svého nejbližšího okolí.
• Rozlišuje osoby různého pohlaví (chlapec – dívka, muž – žena).
• Navazuje kontakt a adekvátně se dorozumívá s okolím.
• Spolupracuje se svými učiteli a spolužáky.
• Chová se zdrženlivě k neznámým osobám.

Výchovně vzdělávací strategie
• Kinetickými hrami poskytujeme žákovi dostatek podnětů, aby si
uvědomoval svoje tělo.
• Smyslové podněty doprovázíme slovním komentářem.
• Pojmenováváme členy rodiny, využíváme fotografií, spolupracujeme
s rodinou a vytváříme prostor pro vzájemné setkávání.
• Podporujeme začleňování v rámci třídy a volíme takové formy práce,
aby se mohl každý uplatnit
• Upozorňujeme na rozdíly mezi mužem a ženou.
• Vytváříme stereotypy chování umožňující adekvátní navázání
kontaktu.
• Na podporu sociálního chování zařazujeme praktické činnosti a
modelové situace.
• Sledováním vhodných pořadů a četbou vytváříme vztahy mezi lidmi.
• Využíváme vizualizace.
• Pravidelným zařazováním vycházek a exkurzí procvičujeme orientaci
v blízkém okolí.
• Oceňujeme a rozvíjíme kladné projevy chování a pozitivní emoční
ladění
• Poskytujeme všechny dostupné prostředky AAK podporující
komunikaci.
• S žákem komunikujeme srozumitelně a jednoduše, poskytujeme
dostatek času, o způsobu komunikace informujeme i jeho nejbližší
okolí.
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•
•
•

Svým příkladem rozlišujeme různé způsoby chování v kontaktu se
známou a neznámou osobou.
Srozumitelně upozorňujeme na možné nebezpečí v kontaktu
s neznámými lidmi.
Vytváříme stereotypy chování, které žáka v rizikových situacích
ochrání.

KOMPETENCE PRACOVNÍ
II. DÍL ŠVP
Na konci základního vzdělání žák v rámci svých možností:
• Poznává, pojmenovává 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. Dodržuje zásady
bezpečnosti, ochrany zdraví, hygieny práce a ochrany životního
prostředí při pracovních činnostech podle naučených stereotypů
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Výchovně vzdělávací strategie
• Při pracovních činnostech rozvíjíme aktivní i pasivní slovní zásobu.
• Rozšiřujeme slovní zásobu a používáme návodné karty s pracovním
postupem.
• Poskytujeme dostatečný časový prostor pro jejich získání.
• Usilujeme o nejvyšší možnou samostatnost.
• Při běžných činnostech pojmenováváme používané předměty a
dbáme na zpětnou vazbu.
• Využíváme reálné předměty a vytváříme konkrétní situace
každodenního života.
• Vytváříme pracovní stereotypy, poskytujeme dostatečný časový
prostor pro jejich fixaci.
• Vhodnými prostředky motivujeme žáka k činnosti, jdeme příkladem.
• Vhodnou formou hodnotíme výsledky práce.
• Pracovní postupy konzultujeme s rodiči a harmonicky spolupracujeme

6.2. Člověk a jeho svět
6.2.1 Smyslová výchova
Název předmětu: SMYSLOVÁ VÝCHOVA
Charakteristika předmětu:
Smyslová výchova je zaměřena na rozvíjení psychických funkcí prostřednictvím smyslového vnímání, především na cílevědomé vytváření
vztahů smyslového vnímání, myšlení a řeči. Smyslovou výchovou rozvíjíme jednotlivé smyslové analyzátory a jejich funkce, které jsou
podmínkou správného vnímání (analyticko-syntetické činnosti), koncentrace pozornosti, prostorové, směrové a časové orientace a základem pro
vytváření představ a pojmů.
Smyslová výchova by měla žáky systematicky opakovaně procvičovat zrakové, sluchové, čichové a chuťové vnímání, hmat, vizuomotoriku a
prostorovou orientaci, a to vždy na konkrétním názorném materiálu a v konkrétních situacích.
Smyslová výchova zdokonaluje úroveň motoriky, rozvíjí schopnost komunikace a verbálního vyjadřování. Smyslová výchova prolíná všemi
předměty. Proto lze se smyslovou výchovou propojovat různé předměty a kombinovat jejich výchovné a vzdělávací strategie.
Vzdělávací oblast: Předmět čerpá z oblasti „Člověk a jeho svět“
Časová dotace:
Ročník
Týdenní
dotace

1
4

2
4

3
4

4
4

5
4

6
4

Místo výuky předmětu: kmenová třída, okolí školy
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7
4

8
4

9
4

10
4

Cílové zaměření školy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

uspokojování základních životních potřeb
upevňování hygienických a stravovacích návyků
orientaci v nejbližším okolí
vytváření základních schopností manipulace s předměty
poznávání a pojmenovávání základních barev
rozlišování, poznávání a třídění předmětů podle velikosti, tvaru, barev a zvuku
napodobování předváděných pohybů
napodobování a rozlišování různých zvuků
rozlišování a určování chuťových vlastností látek
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Ročník:1 - 10
Očekávané výstupy školy
Žák by měl:
ROZVÍJENÍ ZRAKOVÉHO VNÍMÁNÍ
• Uchopit a manipulovat s předměty.

Učivo

-

•

Rozlišovat tvary a barvy předmětů.

-

•

Poznat, řadit, skládat a třídit předměty podle
velikostí, barevné a tvarové odlišnosti.

-

Mezipředmětové vztahy

uchopování viditelných předmětů a
manipulace s nimi
rozvíjení zrakové percepce – stimulace očního
kontaktu, cvičení očních pohybů – sledování
pohybujícího se předmětu a osob v blízkém
okolí
vnímání prostoru oběma očima (binokulárně),
jedním okem (monokulárně)
rozeznávání světla a tmy
nasvětlování předmětů – fixace zraku
rozlišování dvou základních výrazně odlišných
barev
třídění předmětů podle tvaru a barvy
vyhledávání předmětů stejných barev
rozpoznání všech základních barev a jejich
pojmenování
řazení barevných kostek, střídání barev
rozlišování plošných tvarů (kolečko, čtverec,
trojúhelník)
řazení předmětů podle velikosti
rozlišování pojmů malý – velký, dlouhý –
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Rozumová výchova
Rehabilitační tělesná
výchova
Hudební výchova
Řečová výchova
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•

Třídit obrázky, rozeznat reálné a vyobrazené
předměty.

-

•

Poznat osoby ze svého okolí a své spolužáky.

-

•
•

Rozpoznat denní dobu podle činností,
obrázku nebo piktogramu.
Napodobit předvedené pohyby.

-

-

krátký
rozlišování velikosti, tvaru a polohy předmětů
třídění dvou výrazně odlišných materiálů
rozlišování tvarů zrakem: kulatý, hranatý.
třídění tří odlišných materiálů (postupně menší
a méně odlišné předměty)
třídění obrázků podle obsahu: květiny, ovoce,
zvířata, věci, oblečení
poznávání změn a rozdílů na obrázcích a na
skutečných předmětech
sebepoznávání v zrcadle, identifikace s
fotografií
pojmenování členů užší rodiny na obrázku
poznávání ostatních dětí ve třídě
denní časové úseky podle činností, obrázků
nebo piktogramů
skládání předmětů vedle sebe, na sebe, do
krabice.
napodobování různých pohybů předváděných
učitelem (upevňování vizuomotorické
koordinace)
rozlišování: stojí, sedí, leží, chodí
cvičení směrové orientace: nahoru – dolů,
dopředu – dozadu, vlevo – vpravo, na začátkuna konci.
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ROZVÍJENÍ SLUCHOVÉHO VNÍMÁNÍ
• Reagovat na své jméno, na oslovení, na
zavolání.
•

Poznat, rozlišit a napodobit různé zvuky.

-

reagování na vlastní jméno, na oslovení, na
zavolání

-

cvičení sluchové paměti: napodobování
různých zvuků
nácvik soustředěného sluchového vnímání
pomocí zvuků, poznávání a rozlišování zvuků
rozlišování a určování zvuku podle směru,
délky a intenzity (tichý – hlasitý, zblízka –
zdaleka, krátký – dlouhý)

-

•

•

Poznat podle hlasu osoby ze svého
nejbližšího okolí.

Poznat a rozlišit různé zvuky a hlasy zvířat
podle zvukové nahrávky.

-

poznávání spolužáků a učitelů podle hlasu
seznamování a poznávání hlasů osob
z nejbližšího okolí

-

rozlišování zvuků v přírodě (hlasy zvířat, zpěv
ptáků, šumění větru, zvuk tekoucí vody)
rozlišování zvuků na ulici (auta, tramvaj,
sanitka)
poznávat hudební nástroje podle zvuku

-

•

Rozlišit zvuky spojené s denním životem a
nebát se nepříjemných zvuků.

-

-

sluchová cvičení s využitím zraku (zvonek,
bubínek, mačkání papíru, klíče)
sluchová cvičení bez využití zraku (zvonek,
telefon, cinkání lžičky v hrnečku, tleskání,
klepání, pískání).
poznávání hlasů zvířat a dalších zvuků z CD
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ROZVÍJENÍ HMATOVÉHO VNÍMÁNÍ
• Zvládat základní sebeobslužné dovednosti.
•

Poznat hmatem velikost, tvar a povrch
předmětů.

-

sebeobslužné dovednosti

-

nácvik úchopu předmětů různé velikosti
rozvíjení hmatové percepce, manipulace
s předměty, úchopy předmětů různých tvarů,
velikosti a z různých materiálů
poznávání předmětů s využitím a bez využití
zraku
výcvik hmatového vnímání, rozlišování
předmětů dle velikosti, tvaru a povrchové
úpravy

-

•

Třídit předměty na základě hmatu – podle
velikosti a tvaru.

nácvik sluchového soustředění na zvuky
související s denním životem
poslech hudby
snaha o koncentraci pozornosti při poslechu
hudby

-

třídění předmětů – podle tvaru, velikosti,
povrchu
třídění přírodnin (sypké, oblé)

•

Poznat známé předměty podle hmatu.

-

hlazení jemných látek (samet, plyš, kožešina)
navození příjemných pocitů

•

Rozlišit hmatem základní fyzikální vlastnosti
předmětů (tvrdost, teplotu).

-

rozlišování fyzikálních vlastností předmětů
(teplá – studená, měkké – tvrdé, suché –
mokré, hladké drsné, ostré – tupé, kulaté –
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PROSTOROVÁ A SMĚROVÁ ORIENTACE
• Vnímat prostor, rozlišit směrovou orientaci
ve známém prostoru.

•

Orientovat se ve třídě, ve škole a svém
nejbližším okolí.

hranaté, těžké – lehké)
hry s bublinkami (vytváření pěny, chytání
bublinek)
hry s vodou (teplá, studená)
hry ve vodě (nabírání, přelévání)

-

směrová orientace v řadě, na ploše, v prostoru
řazení předmětů podle směrové orientace
orientace v prostoru: nahoře, dole, vpředu,
vzadu…

-

-

orientace ve třídě (okna, dveře, stolek, lavice,
židle, tabule)
orientace ve škole (šatna, chodba, třída,
umývárna, WC)
orientace v nejbližším okolí školy

-

•

Rozlišovat vpravo – vlevo.

-

rozlišování pravá – levá ruka
rozlišování vpravo - vlevo

•

Rozlišovat nahoře – dole, před – za – vedle.

-

umísťování předmětů: na – ve – do: na stole,
do stolu, ve stole, na skříni, ve skříni, do skříně

-

umísťování předmětů nad – pod: na začátku,
na konci, nad hlavu, pod stůl

-

plnění jednoduchých příkazů: dej míč na stůl,
pod stůl, polož panenku na židli, do vaničky, do

•

Řadit, skládat a umístit předměty na určené
místo podle pokynu.
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•

Rozeznat roční období podle základních
znaků.

ROZVÍJENÍ ČICHOVÉHO A CHUŤOVÉHO
VNÍMÁNÍ
• Rozlišit jednotlivé chutě.

-

příroda v jednotlivých ročních obdobích
(charakteristické znaky jara, léta, podzimu a
zimy)

-

rozvíjení chuťové percepce – správné kousání
a polykání
cvičení sání, sání brčkem z umělé hmoty
lízání medu, čokolády, lízátka
rozlišování a určování jednotlivých chuťových
vlastností: sladký, hořký, slaný, kyselý, chutný,
nechutný (dobrý – nedobrý)
rozlišování chutí potravin, ovoce, zeleniny,
nápojů

-

•

•

Poznat předměty čichem podle vůně.

Rozlišit vůně a pachy.

-

-

•

Poznat zkažené potraviny a nebezpečné látky

kočárku
umísťování předmětů podle pokynů

-

poznávání podle čichu: vůně, specifické vůně
potravin, zápach, nelibé pachy
rozvoj čichové percepce, nádech nosem,
výdech ústy, foukání….
rozlišování příjemných a nepříjemných vůní a
pachů
výcvik ochranné čichové funkce – poznávat
nebezpečné látky, zkažené potravin
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KOMPETENCE K UČENÍ
II. DÍL RVP
Na konci základního vzdělání žák v rámci svých možností:
• 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.
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Výchovně vzdělávací strategie
• Zadáváme jednoduché a srozumitelné pokyny.
• Nacvičujeme chápání pokynů od jednoduchých ke složitějším.
• Pomocí názoru a rozvíjením smyslového vnímání vytváříme podmínky
k dorozumívání
• Zařazujeme kinetické hry na rozvoj hrubé a jemné motoriky a
smyslového vnímání
• Vytváříme návyky opakováním
• Nabízíme různé možnosti nácviku k osvojení daného poznatku dané
dovednosti
• Dáváme dostatek prostoru na reakci.
• Zařazujeme do výuky rytmické vyjadřování pomocí těla
• Podporujeme manipulaci a experimentování se zvuky různých
hudebních nástrojů.
• Upravujeme nástroje podle individuálních možností žáka.
• Důsledně spojujeme slovní pokyn s gesty ve všech situacích i mezi
pedagogy
• Pracujeme s pojmy, znaky a symboly, které jsou přiměřené žákovým
schopnostem.
• Již osvojené pojmy, znaky a symboly neustále procvičujeme.
• Žákovu pozornost udržujeme střídáním metod práce.
• S piktogramy pracujeme při všech činnostech v průběhu dne.
• Tiskací písmena přiřazujeme ke stejným písmenům v předloze.
• Tiskací písmena spojujeme s obrázky (písmeny z látky, kartonu,…)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Předvádíme jednoduché pohyby a činnosti.
Náročnost předváděných pohybů a činností zvyšujeme pozvolna
s ohledem na žákovy schopnosti.
Pohyby a činnosti vždy předvádíme se slovním doprovodem.
Vedeme žáka k pochopení účelu pohybu či činnosti.
Pro snadnější pochopení učiva užíváme učební a rehabilitační
pomůcky.
Pomocí pomůcek zvyšujeme žákův zájem o učivo a udržujeme jeho
pozornost.
Používáme takové učební a rehabilitační pomůcky, které žáka
nenásilně vedou k zapojení všech smyslů.
Dbáme na široké spektrum pomůcek a jejich každodenní používání
Vedeme žáky ke struktuře při jednotlivých činnostech

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
II. DÍL RVP
Na konci základního vzdělání žák v rámci svých možností:
• 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.

Výchovně vzdělávací strategie
• Opakovaně připravujeme situace, s nimiž se žák v životě setkává.
• Předvádíme možné způsoby řešení.
• Využíváme hudební výrazové prostředky (rytmus, melodie, tempo při
komunikaci se žáky).
• Překládáme žákovy příkazy srozumitelnou formou.
• Vyjádřením všech žákových pocitů motivujeme k plnění úkolů
• Zařazujeme do výuky návštěvy různých kulturních akcí mimo školu.
• Poznáváme různé hlasy a zvuky
• Přibližuje žákům časový režim dne prostřednictvím opakováním
činností
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nápodobou a modelovými situacemi vytváříme u žáků vlastní
prožitky, které by mohli využít při řešení problémových situací.
Cíleně nacvičujeme lenost žáků požádat o pomoc gestem, slovem,
symbolem.
Vhodnou komunikací a znalostí chování žáků přecházíme konfliktním
situacím.
Vyzýváme žáka k nápodobě pohybů a reakcí v daných situacích.
Srozumitelnou formou předkládáme žákovi příkazy.
Vedeme žáka k plnění povinností
Označujeme prostory, v kterých se žák nachází.
Vyzýváme žáka k pohybu po okolí.
Přibližujeme žákovi časový režim dne prostřednictvím opakujících se
činností.
Pěstujeme u žáka zdravé sebevědomí.
Vytváříme bezpečné a přátelské prostředí.
Ujišťujeme žáka o tom, že vše je možné vyřešit.

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ
II.DÍL RVP
Na konci základního vzdělání žák v rámci svých možností:
• Poznává známé osoby a dorozumívá se s nimi verbálními nebo
nonverbálními formami komunikace.
• Vyjadřuje své potřeby, pocity a nálady různým způsobem verbálními i
neverbálními prostředky.
• Reaguje na své jméno.
• Reaguje na jednoduché pokyny, vyjadřuje souhlas či nesouhlas.
• Dokáže pozdravit a reagovat na pozdrav vhodným způsobem.
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Výchovně vzdělávací strategie
• Spolupracujeme s logopedem a s rodinou.
• Vytváříme atmosféru důvěry a podnětné prostředí pro různí formy
komunikace.
• Vytváříme a používáme pomůcky pro alternativní komunikaci.
• Pro posílení všestranné komunikace zapisujeme aktivity žáka ve škole
do deníku a rodiče informují o víkendovém dění.
• Motivujeme ke komunikaci a zároveň poskytujeme dostatek času na

•
•
•
•
•

Dorozumí se jakýmikoliv komunikačními prostředky s lidmi ve svém
okolí.
Aplikuje naučené komunikační dovednosti k životu mezi lidmi ve
společnosti.
Adekvátně vyjádří své přání.
Chápe prožitek a vyjádří jej adekvátním chováním.
Vyjádří a obhájí svůj názor pomocí naučených komunikačních kanálů.

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
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odpověď.
Klademe otázky a podněcujeme k odpovědi (přiměřeně žákovým
možnostem a schopnostem).
Podporuje všechny formy sebevyjádření a poskytujeme k němu
dostatečný prostor.
Podporujeme a klademe důraz na to, aby žáci vyjadřovali souhlas či
nesouhlas, je-li něco v nepořádku, po obdržení chtěné věci aby
poděkovali.
Vizualizací řeči podporujeme komunikativní dovednosti.
Zařazujeme úkoly, které směřují k porozumění slovních pokynů,
obrazových materiálů a běžně užívaných textů a symbolů.
Rozvojem aktivní a pasivní slovní zásoby podporujeme schopnost
komunikovat s vrstevníky i ostatními lidmi-organizujeme aktivity, při
kterých se setkávají a spolupracují žáci z ostatních tříd.
Zařazujeme písně a hudebně pohybové hry s využitím jmen žáků a
učitelů.
Podporujeme kooperaci při výměně nástrojů s oslovením žáka a
učitele jménem.
Při rytmizaci a hudebně pohybových hrách využíváme jména žáků a
dospělých.
Poslechem hudby motivujeme žáky k vyjádření svých pocitů.
Tancem a pohybem do rytmu dokazujeme žákům jejich jedinečnost a
ukazujeme jiné formy komunikace.
Podporujeme všechny formy sebevyjádření při zpěvu a hudebních,
výtvarných činnostech.
Hodnocením vlastní osoby a ostatních připravujeme žáky k vyjádření
a obhájení svého názoru.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Muzikoterapií, arteterapií navozujeme podmínky pro vyjádření
vlastních pocitů a prožitků.
Komunikujeme pomocí smyslů, zpěvem a pohybem.
Názorem či obrazovým materiálem usilujeme o pochopení daného
úkolu.
Využíváme rytmizaci, melodizování, přiřazování a výběr se zrakovou
podporou.
Pomocí krátkých stejných melodií, utváříme rituály pozdravu a
loučení.
Používáme různé pohyby těla a rytmické doprovody jako prostředek
k jiné komunikaci.
Využíváme dechová a fonační cvičení a hudebně pohybové hry
k podpoře pozdravu.
Volíme individuální, citlivý přístup – komunikujeme dotýkáním,
vnímáme řeč těla, komunikujeme pomocí smyslů, komunikačních
tabulek či verbální formou.
Povzbuzujeme k vyjadřování i k reakci na mluvenou řeč.
Vytváříme a opakujeme situace, které pomáhají dítěti reagovat na své
jméno a orientovat se ve svém okolí /iniciální dotek.
Používáme jednoduchá sdělení, komunikujeme s dítětem na úrovni,
které rozumí.

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ
II. DÍL RVP
Na konci základního vzdělání žák v rámci svých možností:
• Uvědomuje si svoji osobu prostřednictvím svého těla.
• Zná členy své rodiny a osoby ze svého nejbližšího okolí.

Výchovně vzdělávací strategie
• Poskytujeme žákovi dostatek podnětů, aby si uvědomoval svoje tělo.
• Smyslové podněty doprovázíme slovním komentářem.
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•
•
•
•
•

•

Rozlišuje osoby různého pohlaví (chlapec – dívka, muž – žena).
Navazuje kontakt a adekvátně se dorozumívá s okolím.
Spolupracuje se svými učiteli a spolužáky.
Chová se zdrženlivě k neznámým osobám.
Prokazuje získanou sebedůvěru při vystupování v neznámém
prostředí

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Posilujeme uvědomování sebe sama prostřednictvím smyslové
stimulace a interpersonálních vztahů.
Nacvičujeme adekvátní chování v novém prostředí pomocí návštěv
v různých prostředích (kino, obchod,..)
Na podporu sociálního chování zařazujeme praktické činnosti a
modelové situace.
Pojmenováváme členy rodiny, využíváme fotografií, spolupracujeme
s rodinou a vytváříme prostor pro vzájemné setkávání.
Podporujeme začleňování v rámci třídy a volíme takové formy práce,
aby se mohl každý uplatnit.
Upozorňujeme na rozdíly mezi mužem a ženou.
Vedeme žáky k rozlišování dámských a pánských toalet za pomoci
symbolů.
Podporujeme rozlišování osob ve třídě, rozvíjíme poznávání a
manipulaci věcí, i které patří žákovi.
Zařazujeme práci ve skupinách a tím rozvíjíme sociální dovednosti
potřebné k týmové spolupráci.
Společnými akcemi, soutěžemi a projekty utváříme a posilujeme u
žáků kladné vztahy s vrstevníky.
Dramatizací, veřejným vystupováním a návštěvami kulturních akcí
upevňujeme základní společenské návyky.
Využíváme veřejná vystoupení ve škole k seznámení s rodinou a
dalšími lidmi.
Rozlišujeme společný tanec všech o tance chlapce s dívkou.
Při výrobě různých kostýmů upozorňujeme na rozdíly v oblečení.
Při návštěvách ostatních škol vedeme žáky k seznamování a utváření
přátelských vztahů.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Vytváříme podmínky k integraci žáků.
Svým příkladným chováním a názornými ukázkami různých situací
vytváříme pravila správného chování.
Navozujeme při výchovách klidnou atmosféru
Podporujeme žáky ve svobodném projevu.
Využíváme poslechu hudby k relaxaci.
Povzbuzujeme žáky k zapojení do všech výchovným činností.
Chválíme a utvrzujeme žáky v úspěchu.
Při tanci podporujeme všechny projevy emocí žáka.
Hodnotíme společně i individuálně chování jednotlivých žáků,
klademe důraz i na hodnocení nonverbální
Vytváříme stereotypy chování umožňující adekvátní navázání
kontaktu.
Oceňujeme a rozvíjíme kladné projevy chování a pozitivní emoční
ladění.
Simulujeme žáka v jeho zájmu o okolí.
Poskytujeme všechny dostupné prostředky AAK podporující
komunikaci.
S žákem komunikujeme srozumitelně a jednoduše, poskytujeme
dostatek času, o způsobu komunikace informujeme i jeho nejbližší
okolí.
Srozumitelně upozorňujeme na možné nebezpečí v kontaktu
s neznámými lidmi.
Vytváříme stereotypy chování, které žáka v rizikových situacích
ochrání.
Společnými akcemi, soutěžemi a projekty, veřejným vystupováním
posilujeme u žáků jejich sebevědomí.

KOMPETENCE PRACOVNÍ
II. DÍL RVP
Na konci základního vzdělání žák v rámci svých možností:
• Zvládá nejjednodušší úkony sebeobsluhy a základy osobní hygieny.
• Poznává, pojmenovává 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. Dodržuje zásady
bezpečnosti, ochrany zdraví, hygieny práce a ochrany životního
prostředí při pracovních činnostech podle naučených stereotypů
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Výchovně vzdělávací strategie
• Pravidelně a systematicky trénujeme zvládání nejjednodušších úkonů
sebeobsluhy a hygienických návyků s využitím vizualizace.
• Poskytujeme dostatečný časový prostor pro jejich získání.
• Usilujeme o nejvyšší možnou samostatnost.
• Při běžných činnostech pojmenováváme používané předměty a
dbáme na zpětnou vazbu.
• Využíváme reálné předměty a vytváříme konkrétní situace
každodenního života.
• Vytváříme pracovní stereotypy, poskytujeme dostatečný časový
prostor pro jejich fixaci.
• Vhodnými prostředky motivujeme žáka k činnosti, jdeme příkladem.
• Vhodnou formou hodnotíme výsledky práce.
• Dbáme na dokončení zadaného úkolu, včetně následného úklidu.
• Podporujeme žáky ve zkoumání nových možností užití různých
materiálů a předmětů a v prohlubování již známých možností.
• Vedeme žáky k rozeznávání symbolického zobrazení předmětu denní
potřeby od reálného k jejich užití.
• Používáme při výchovných činnostech různé pomůcky, nástroje a
demonstrujeme jejich správné využití.
• Pomocí kresby při poslechu hudby vyjadřujeme své emoce.
• Společně připravujeme a vytváříme kostýmy na různá vystoupení.
• Využíváme při hodinách možnost výroby různých vlastních pomůcek.
• Rozšiřujeme slovní zásobu a používáme slovní pokyny a návodné

•
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karty s pracovním postupem vzhledem k prováděné práci.
Pracovní postupy konzultujeme s rodiči a harmonicky
spolupracujeme.

6.3. Umění a kultura
6.3.1 Hudební výchova
Název předmětu: HUDEBNÍ VÝCHOVA
Charakteristika předmětu:
Předmět hudební výchova vytváří u žáků kladný vztah k hudbě, rozvíjí jejich hudebnost.
Pohybová výchova a tanec navozují u dětí dobrou náladu a zlepšuje celkovou koordinaci těla.
Prostřednictvím hudebních činností se rozvíjí u žáků sluch a motorika. Zároveň tyto činnosti podporují řečové dovednosti a schopnost hudbu
emocionálně prožít.
Rozlišování zvuků hudebních od nehudebních slouží jako nácvik ke zlepšení sluchu.
Dle individuálních schopností žáků je možné zařadit do nácviku správného dýchání hru na zobcovou flétnu a jiné jednoduché dechové nástroje
(foukací harmonika, Panova flétna).
Hudební činnosti pomáhají žákům k odreagování napětí, k překonávání únavy a zlepšování nálady. Zároveň se podílejí na koncentraci pozornosti
žáků.
Vzdělávací oblast: Umění a kultura
Časová dotace:
Ročník
Týdenní
dotace

1
1

2
1

3
1

4
1

5
1

6
1

Místo výuky předmětu: třída, herna (s hudebními nástroji)
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7
1

8
1

9
1

10
1

Cílové zaměření školy:
•
•
•
•
•
•

rozvíjení individuálních schopností při vlastní tvorbě, vnímání a komunikaci
napodobování a rozlišování různých nehudebních a hudebních zvuků
rozlišování vybraných hudebních nástrojů podle zvuku
zvládání hry na tělo a jednoduché rytmické nástroje
soustředění na poslech krátkých skladeb
vyjadřování vlastních zkušeností přiměřenými prostředky a postupy
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Ročník:1-10
Očekávané výstupy školy

Žák by měl :
• Zvládat správné dýchání,
snažit se o správnou
intonaci a melodii.

Učivo

Mezipředmětové vztahy

Sluchová, dechová a hlasová cvičení
- seznámení se správným a pravidelným dýcháním
- nácvik výdechu a nádechu
- procvičování správného dýchání ve stoje
- využití jednoduchých cviků horních končetin a paže při nácviku
dýchání
- procvičování správného dýchání v leže
- používání názoru při nádechu – přivonět ke květině
- používání názoru při výdechu – sfouknutí svíčky
- osvojování správného dýchání při zpěvu
- používání správného dýchání při zpěvu písní
- seznámení s dechovými nástroji podporující zdravé dýchání
(foukací harmonika, panova flétna)
- seznámení se zobcovou flétnou
- nácvik držení zobcové flétny
- poznávání zvuků zobcové flétny
- využití sluchových hádanek pro poznávání zvuku flétny
- hra na flétnu podle vlastní představy
- nácvik správného dýchání při hře na flétnu
- nácvik nádechu nosem a pusou
- nácvik výdechu do flétny
- tvoření tónu flétny (foukání)
- využití jazyka při nasazení tónu do flétny
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Tělesná výchova
Smyslová výchova
Rozumová výchova
Řečová výchova
Pracovní a výtvarná výchova

-

procvičování foukání na jiné předměty (balonek, brčka, bublifuk)
procvičování hry na flétnu při rytmizaci písničky na jednom tónu
využití hry na flétnu při doprovodu písní
tvoření dlouhého tónu na jeden dech
tvoření krátkých tónů do rytmu
osvojení hry na flétnu pomocí různých her (zvuk mašinky,
troubení, houkání)
hra na ozvěnu – učitel zahraje tón a žák ho opakuje
správné držení těla při dýchání
nácvik správného dýchání pomocí jednoduchých cviků horních
končetin a paží
seznámení s melodií poslechem
seznámení s melodií písně pomocí zpěvu učitele
procvičování melodie pomocí hry na hudební nástroje s učitelem
nácvik melodie broukáním nebo zpěvem s učitelem
posilování intonace a melodie pomocí střídání různých tónin
využití hudebních nástrojů při poznávání melodie
procvičování melodie na různých slabikách
vnímání melodie pohybem a tancem
vnímání melodie pomocí hry na dirigenta
zpěv jednoduché melodie
seznámení s různou výškou tónu
poznávání hlubokých a vysokých tónů
poznávání a upevňování znalostí tónů pomocí kresby not
nácvik poznávání hlubokých tónů pomocí přirovnání k hlasům
zvířat
nácvik poznávání vysokých tónů pomocí přirovnání k hlasům
zvířat
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-

•

•

-

seznámení a poznávání různých zvuků (zvonek, klíče, telefon,
tleskání, dupání, cinkání)
sluchová cvičení bez využití zraku
pojmenování zvuků slovem
seznámení se zvuky hudebních nástrojů
poznávání hudebních nástrojů podle hmatu
poznávání hudebních nástrojů podle sluchu bez použití zraku
seznámení s hudebními nástroji
poznávání hudebních nástrojů podle obrázků
nácvik hry na hudební nástroje
hra na hudební nástroje
nácvik rozlišování zvuků hudebních nástrojů od zvuků
nehudebních
využití hry na hudební nástroje při zpěvu
využití hudebních nástrojů při rytmizaci různých říkadel
výroba vlastních hudebních nástrojů

-

seznámení s hudebními nástroji
poznávání Orfeových nástrojů

Rozlišovat zvuky
hudebních nástrojů.

Doprovodit sebe i
spolužáky na jednoduché

zpěv různých tónů na slabikách
reagovat na různou výšku tónu pohybem těla
zpěv jednotlivých slov na dvou tónech s využitím rytmizace
hudebních nástrojů
využití poslechu oblíbených skladeb
uspořádání pěveckého vystoupení
využití zpěvu v dalších školních činnostech

-
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rytmické hudební
nástroje.

•

Zvládat zpěv
jednoduchých písní
s doprovodem hudebních
nástrojů.

-

použití sluchových cvičení bez využití zraku
poznávání hudebních nástrojů podle hmatu
přiřazování hudebních nástrojů k obrázkům
malování hudebních nástrojů
vybírání hudebních nástrojů podle vlastního výběru
srovnávání zvuků hudebních nástrojů se zvuky zvířat
nácvik hry na hudební nástroje

-

procvičování hry na hudební nástroje pomocí učitele
nácvik doprovodu hudebních nástrojů se zpěvem
zpěv písní s doprovodem hudebních nástrojů
procvičování rytmizace říkanky ve dvojici
rytmizace říkanky s využitím hudebních nástrojů
vlastní realizace doprovodu na hudební nástroj k písním
výroba vlastních hudebních nástrojů

Zpěv
-

seznámení s jednoduchými písněmi
seznámení s doprovodem hudebních nástrojů
seznámení s textem písně
nácvik textu písně bez melodie
procvičování textu melodie pomocí rytmizace na hudební
nástroj
procvičování správné výslovnosti textu bez melodie
vnímání písní sluchem (poslech písní)
vnímání písní pohybem (tanec)
využívání hry na tělo (dupání, tleskání)
nácvik písně broukáním, zpěvem na jednotlivé slabiky
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-

•

Zvládat jednoduchá
rytmická cvičení a pohyb
podle rytmického
doprovodu.

procvičování písně pomocí zpěvu učitele
zpěv písní s doprovodem učitele
zpěv písně s vlastním doprovodem hudebních nástrojů
vyjádření písně pomocí kresby
osvojování zpěvu při vystoupení pro rodiče (vánoční besídka)
vnímání zpěvu jako vyjádření pocitů žáka
výběr písní podle ročních období (vánoční koledy, velikonoční
říkanky a popěvky)
zpěv písní na dané téma (písně o zvířatech)
ranní chvilky při kytaře nebo jiném nástroji
spojení zpěvu s nácvikem tanečků
návštěva koncertu pěveckých sborů

Rytmická cvičení
- vnímání a posilování rytmu pomocí rytmických hudebních
nástrojů
- vnímání střídání rytmu říkanek
- procvičování říkanky v pomalém a rychlém tempu
- nácvik říkanky pomocí zeslabování a zesilování
- seznámení s rytmickými hudebními nástroji (bubínek, ozvučná
dřívka, tamburína)
- seznámení s rytmizací jednoduché říkanky
- nácvik říkanky pomocí hry na tělo (dupání, tleskání)
- procvičování správné výslovnosti říkanky
- měnit tempo říkanky (pomalu, rychle)
- seznámení s Orfeovými nástroji
- nácvik říkanky s použitím různých hudebních rytmických
nástrojů
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-

procvičování říkanky s pomocí rytmizace učitele
nácvik správné výslovnosti říkanek
nácvik samostatné rytmizace říkanky bez učitele
procvičování říkanky pomocí hry na ozvěnu
při rytmizaci říkanky využívat různé předměty dostupné ve škole
(vařečky, lžičky, pokličky)
výroba různých rytmických nástrojů (oříšky, bubínky,
chrastítka)
využití pohybu při rytmizaci říkanky
využití hudebního rozhovoru při nácviku hry na hudební nástroje
(žáci mluví bez slov pomocí hudebních nástrojů)

Hudebně pohybová cvičení
-

seznámení s říkadly a dětskými popěvky
využití pohybových her s říkadly a dětskými popěvky
nácvik správné výslovnosti říkadel a popěvků
nacvičování jednoduchých tanečků a rytmických cvičení
procvičování rytmizace pomocí rozpočitadel
procvičování rytmizace říkadel pomocí hudebních nástrojů
využití vlastních vyrobených hudebních nástrojů při rytmizaci
procvičování tanečků pomocí jednoduchých cviků a rozcviček
procvičování tanečků pomocí rytmizace na první dobu (těžká
doba)
nácvik chůze do rytmu
střídání různého tempa při rytmickém pohybu
pohyb podle rytmických doprovodů
nácvik tanečku za doprovodu melodie písně
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-

•

Soustředit se na poslech
relaxační hudby a
jednoduché krátké
skladby.

vlastní zpěv při tanci
využití různých předmětů při tanci (pohyb s panenkou,
medvídkem, loutkou, maňáskem)
osvojování tance ve dvojici
využití kostýmů a různých převleků při tanci (tanec na
karnevalu)
navozování příjemných pocitů a dobré nálady pomocí tance
vyjádření tance podle vlastní představy-improvizace

Poslech hudby
- seznámení s různými hudebními žánry
- nácvik prodlužování času při soustředění na poslech
- soustředěný poslech hudby různých žánrů
- vnímání rytmu a melodie
- posilování reakcí na melodické a rytmické změny v hudbě
- střídání různých žánrů hudby
- navozování příjemných pocitů pomocí správného výběru
skladeb
- poslech relaxační hudby
- použití uvolňovacích cviků při poslechu
- poslech krátkých skladeb nebo úryvků určené dětem
- vyjádření hudby vlastní kresbou
- vyjádření hudby tancem – podle vlastní představivosti
- navozování příjemných pocitů při poslechu pomocí jednoduché
masáže
- popis textu písně jako příběhu (obrázková osnova)
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KLÍČOVÉ KOMPETENCE, VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE
Klíčové kompetence a vzdělávací strategie v předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA
KOMPETENCE K UČENÍ
II. DÍL ŠVP
Na konci základního vzdělání žák v rámci svých možností:
• 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 a rehabilitační pomůcky.
• Orientuje se ve strukturovaném učení
• Ovládá základy komunikace a využívá je ke svému vzdělávání
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Výchovně vzdělávací strategie
• Zadáváme jednoduché a srozumitelné pokyny.
• Používáme obrazový a notový materiál.
• Provádíme přiřazování a výběr (nástroj a obrázek), (vyber písničku,
nástroj…).
• Znázorňujeme obsah písní obrázkem s textem.
• Zařazujeme do výuky rytmické vyjadřování pomocí těla.
• Fyzicky vedeme nebo polohujeme žáka k tanci a pohybu.
• Podporujeme manipulaci a experimentování se zvuky různých
hudebních nástrojů.
• Upravujeme nástroje podle individuálních možností žáka.
• Seznamujeme s různými hudebními nástroji, používáme při zpěvu
notový materiál a obrázky písní.
• Využíváme učebnice, zpěvníky, listy s písněmi a výukové programy.
• Žákovu pozornost udržujeme střídáním metod práce.
• Předvádíme jednoduché pohyby a činnosti.
• Náročnost předváděných pohybů a činností zvyšujeme pozvolna
s ohledem na žákovy schopnosti.
• Pohyby a činnosti vždy předvádíme se slovním doprovodem.
• Vedeme žáka k pochopení účelu pohybu či činnosti.
• Využíváme při výuce poslech relaxační hudby.

•
•
•
•

Pomocí pomůcek zvyšujeme žákův zájem o učivo a udržujeme jeho
pozornost.
Používáme takové učební a rehabilitační pomůcky, které žáka
nenásilně vedou k zapojení všech smyslů.
Dbáme na široké spektrum pomůcek a jejich každodenní používání.
Vedeme žáky ke struktuře při jednotlivých činnostech.

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
II. DÍL RVP
Na konci základního vzdělání žák v rámci svých možností:
• 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.

Výchovně vzdělávací strategie
• Dodržujeme danou strukturu hudebních činností.
• Při hudebních činnostech provádíme různé formy realizace.
• Vyzýváme žáka k nápodobě a opakování pohybů, zpěvu a rytmu.
• Využíváme hudební výrazové prostředky (rytmus, melodie, tempo při
komunikaci se žáky).
• Vyjádřením všech žákových pocitů motivujeme k plnění úkolů.
• Zařazujeme do výuky návštěvy různých kulturních akcí mimo školu.
• Zařazujeme písně a poslech s různou tématikou.
• Poznáváme různé hlasy a zvuky.
• Využíváme různé rytmické a hudební nástroje k realizaci rituálů
k zahájení a ukončení hudební činnosti.
• Přibližujeme žákům časový režim dne prostřednictvím opakováním
činností.
• Používáme a seznamujeme žáky s různými hudebními i nehudebními
zvuky.
• Nápodobou a modelovými situacemi vytváříme u žáků vlastní
prožitky, které by mohli využít při řešení problémových situací.
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•
•
•
•
•

Vyzýváme žáka k nápodobě pohybů a reakcí v daných situacích.
Srozumitelnou formou předkládáme žákovi příkazy.
Vedeme žáka k plnění povinností.
Pěstujeme u žáka zdravé sebevědomí.
Vytváříme bezpečné a přátelské prostředí.

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ
II. DÍL ŠVP
Na konci základního vzdělání žák v rámci svých možností:
• Poznává známé osoby a dorozumívá se s nimi verbálními nebo
nonverbálními formami komunikace.
• Vyjadřuje své potřeby, pocity a nálady různým způsobem verbálními i
neverbálními prostředky.
• Reaguje na své jméno.
• Reaguje na jednoduché pokyny, vyjadřuje souhlas či nesouhlas.
• Dokáže pozdravit a reagovat na pozdrav vhodným způsobem.
• Dorozumí se jakýmikoliv komunikačními prostředky s lidmi ve svém
okolí.
• Aplikuje naučené komunikační dovednosti k životu mezi lidmi ve
společnosti.
• Adekvátně vyjádří své přání.
• Chápe prožitek a vyjádří jej adekvátním chováním.
• Vyjádří a obhájí svůj názor pomocí naučených komunikačních kanálů.
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Výchovně vzdělávací strategie
• Spolupracujeme s logopedem a s rodinou.
• Vytváříme atmosféru důvěry a podnětné prostředí pro různé formy
komunikace.
• Vytváříme a používáme pomůcky pro alternativní komunikaci.
• Motivujeme ke komunikaci a zároveň poskytujeme dostatek času na
odpověď.
• Klademe otázky a podněcujeme k odpovědi (přiměřeně žákovým
možnostem a schopnostem).
• Podporujeme všechny formy sebevyjádření a poskytujeme k němu
dostatečný prostor.
• Podporujeme a klademe důraz na to, aby žáci vyjadřovali souhlas či
nesouhlas, je-li něco v nepořádku, po obdržení chtěné věci aby
poděkovali.
• Zařazujeme písně a hudebně pohybové hry s využitím jmen žáků a
učitelů.
• Podporujeme kooperaci při výměně nástrojů s oslovením žáka a
učitele jménem.
• Využíváme píseň jako prostředek ke komunikaci s ostatními.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Při rytmizaci a hudebně pohybových hrách využíváme jména žáků a
dospělých.
Poslechem hudby motivujeme žáky k vyjádření svých pocitů.
Pomocí hry na hudební nástroje žáci vyslovují své potřeby a emoce.
Tancem a pohybem do rytmu dokazujeme žákům jejich jedinečnost a
ukazujeme jiné formy komunikace.
Podporujeme všechny formy sebevyjádření při zpěvu a hudebních,
výtvarných činnostech.
Muzikoterapií, arteterapií navozujeme podmínky pro vyjádření
vlastních pocitů a prožitků.
Vytváříme a opakujeme hudební činnosti, při kterých žáky
oslovujeme jménem.
Komunikujeme pomocí smyslů, zpěvem a pohybem.
Názorem či obrazovým materiálem usilujeme o pochopení daného
úkolu.
Využíváme rytmizaci, melodizování, přiřazování a výběr se zrakovou
podporou.
Pomocí krátkých stejných melodií, utváříme rituály pozdravu a
loučení.
Používáme různé pohyby těla a rytmické doprovody jako prostředek
k jiné komunikaci.
Využíváme dechová a fonační cvičení a hudebně pohybové hry
k podpoře pozdravu.
Vytváříme a opakujeme situace, které pomáhají dítěti reagovat na své
jméno a orientovat se ve svém okolí /iniciální dotek.

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ
II. DÍL ŠVP
Na konci základního vzdělání žák v rámci svých možností:
• Uvědomuje si svoji osobu prostřednictvím svého těla.
• Zná členy své rodiny a osoby ze svého nejbližšího okolí.
• Rozlišuje osoby různého pohlaví (chlapec – dívka, muž – žena).
• Navazuje kontakt a adekvátně se dorozumívá s okolím.
• Spolupracuje se svými učiteli a spolužáky.
• Chová se zdrženlivě k neznámým osobám.
• Prokazuje získanou sebedůvěru při vystupování v neznámém
prostředí

Výchovně vzdělávací strategie
• Poskytujeme žákovi dostatek podnětů, aby si uvědomoval svoje tělo.
• Podporujeme začleňování v rámci třídy a volíme takové formy práce,
aby se mohl každý uplatnit.
• Upozorňujeme na rozdíly mezi mužem a ženou.
• Podporujeme rozlišování osob ve třídě, rozvíjíme poznávání a
manipulaci věcí, i které patří žákovi.
• Společnými akcemi, soutěžemi a projekty utváříme a posilujeme u
žáků kladné vztahy s vrstevníky.
• Dramatizací, veřejným vystupováním a návštěvami kulturních akcí
upevňujeme základní společenské návyky.
• Využíváme veřejná vystoupení ve škole k seznámení s rodinou a
dalšími lidmi.
• Rozlišujeme společný tanec všech od tance chlapce s dívkou.
• Při výrobě různých kostýmů upozorňujeme na rozdíly v oblečení.
• Při návštěvách ostatních škol vedeme žáky k seznamování a utváření
přátelských vztahů.
• Vytváříme podmínky k integraci žáků.
• Při hudebních a pohybových činnostech vedeme žáky ke spolupráci
s ostatními spolužáky.
• Svým příkladným chováním a názornými ukázkami různých situací
vytváříme pravidla správného chování.
• Navozujeme při výchovách klidnou atmosféru.
• Podporujeme žáky ve svobodném projevu.
• Využíváme poslechu hudby k relaxaci.
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Povzbuzujeme žáky k zapojení do všech výchovným činností.
Chválíme a utvrzujeme žáky v úspěchu.
Při hudebních činnostech využíváme tělo jako hudební nástroj.
Při tanci se vyjadřujeme pohybem svého těla.
Kombinujeme hru na tělo s hudebními nástroji.
Při tanci podporujeme všechny projevy emocí žáka.
Oceňujeme a rozvíjíme kladné projevy chování a pozitivní emoční
ladění.
S žákem komunikujeme srozumitelně a jednoduše, poskytujeme
dostatek času, o způsobu komunikace informujeme i jeho nejbližší
okolí.
Společnými akcemi, soutěžemi a projekty, veřejným vystupováním
posilujeme u žáků jejich sebevědomí.

KOMPETENCE PRACOVNÍ
II. DÍL RVP
Na konci základního vzdělání žák v rámci svých možností:
• Zvládá nejjednodušší úkony sebeobsluhy a základy osobní hygieny.
• Poznává, pojmenovává 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. Dodržuje zásady
bezpečnosti, ochrany zdraví, hygieny práce a ochrany životního
prostředí při pracovních činnostech podle naučených stereotypů
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Výchovně vzdělávací strategie
• Usilujeme o nejvyšší možnou samostatnost.
• Při běžných činnostech pojmenováváme používané předměty a
dbáme na zpětnou vazbu.
• Vhodnými prostředky motivujeme žáka k činnosti, jdeme příkladem.
• Vhodnou formou hodnotíme výsledky práce.
• Zařazujeme hru na rytmické a hudební nástroje.
• Používáme při výchovných činnostech různé pomůcky, nástroje a
demonstrujeme jejich správné využití.
• Experimentujeme a poznáváme různé zvuky a tvary nástrojů a
pomůcek.

•
•
•
•
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Pomocí kresby při poslechu hudby vyjadřujeme své emoce.
Společně připravujeme a vytváříme kostýmy na různá vystoupení.
Využíváme při hodinách možnost výroby různých vlastních pomůcek.
Pracovní postupy konzultujeme s rodiči a harmonicky
spolupracujeme.

6.3.2 Výtvarná výchova
Název předmětu: VÝTVARNÁ VÝCHOVA
Charakteristika předmětu:
Předmět výtvarná výchova je zaměřen na rozvíjení estetického cítění žáků, rozvíjení jejich tvořivých schopností a dovedností.
Prostřednictvím výtvarných činností dochází k naplňování přirozené potřeby žáků projevit se při vlastní tvorbě, dochází k poznávání prostředků
výtvarného jazyka. Zároveň tyto činnosti podporují schopnost vyjadřovat emoce a osobitý způsob vidění světa.
Vlastní tvorba podporuje rozvíjení jemné motoriky. Rozlišování základních barev a jejich používání ve výtvarném vyjádření, využívání různých
technik výtvarných činností a práce s různými materiály podporují rozvíjení smyslového vnímání.
Dle individuálních schopností žáků je možné zařadit vyjadřování vlastních zkušeností přiměřenými prostředky a postupy, je vhodné navozovat
takové činnosti, ve kterých budou žáci úspěšní. Velký důraz klademe na motivaci. Je vhodné zařazovat do výuky návštěvy kulturních akcí
různého charakteru.
Vzdělávací oblast: Umění a kultura
Časová dotace:
Ročník
1
Týdenní
1
dotace

2
1

3
1

4
1

5
1

6
1

Místo výuky předmětu: třída, herna, okolí školy, plenér
Cílové zaměření školy:
• 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
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7
1

8
1

9
1

10
1

Ročník:1-10
Očekávané výstupy školy
Žák by měl:
• Zvládat základní dovednost pro
vlastní tvorbu

•

Používat na elementární úrovni
prostředky a postupy

Učivo

Mezipředmětové vztahy

Základní dovednosti pro práci v ploše a prostoru
- upravování pískové plochy rukama, lopatkou,
hráběmi, prkýnkem
- stavění bábovek, kopců, cest, tunelů z písku
- skládání stavebnic
- skládání mozaikové stavebnice
- tvarování kuliček různých velikostí z
plastického materiálu
- tvoření válečků z modelovací hmoty
- vykrajování
- obtiskování přírodnin
- tiskání tiskátky
- lepení papíru na vymezenou plochu
- trhání papíru na proužky
- stříhání papíru
- lepení proužků
- překládání a stříhání látky
- nalepování látky
- šití jehlou s tupým hrotem
- navlékání korálů, přírodnin
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Pracovní výchova
Tělesná výchova
Smyslová výchova
Rozumová výchova

Prostorová tvorba a modelování
- navlékání natrhaného papíru na špejli
- přehýbání papíru
- rolování papíru
- textilní koláž
- práce se stavebnicí
- tvarování z hlíny, modelovací hmoty
- stavění z kostek
- manipulace s objekty
- figurky z přírodnin

•

Vnímat základní vztahy mezi
barvami (barevné kontrasty) a
tvary

Kresba různými nástroji
- voskovými pastely
- pastelkami
- uhlem
- rudkou
- křídou
- tématická kresba

Rozumová výchova
Smyslová výchova

Malba na různorodý materiál
- roztírání prstových barev dlaní
- otisk ruky, prstu
- roztírání temperových barev houbou, štětcem
- zapouštění barvy do klovatiny
- hra s barvou na velkém formátu papíru
- tématická malba

Tělesná výchova
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•

•

Vyjádřit vlastní vjemy, představy
a pocity

Uplatňovat vlastní fantazii a
představivost při výtvarných
činnostech

Vlastní vyjádření
- vjemů
- zkušeností
- pocitů a emocí
- muzikomalba

Netradiční výtvarné techniky
- uplatňování vlastních fantazijních představ
- využívání různorodých tradičních i netradičních
materiálů a postupů a jejich kombinací
- uplatnění vlastního těla
- manipulace s objekty

483

Smyslová výchova
Rozumová výchova
Hudební výchova

Tělesná výchova

KLÍČOVÉ KOMPETENCE, VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE
Klíčové kompetence a vzdělávací strategie v předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA
KOMPETENCE K UČENÍ
II. DÍL ŠVP
Na konci základního vzdělání žák v rámci svých možností:
• 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 a rehabilitační pomůcky.
• Orientuje se ve strukturovaném učení
• Ovládá základy komunikace a využívá je ke svému vzdělávání
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Výchovně vzdělávací strategie
• Zadáváme jednoduché a srozumitelné pokyny.
• Nacvičujeme chápání pokynů od jednoduchých ke složitějším
• Pomocí názoru a rozvíjením smyslového vnímání vytváříme podmínky
k dorozumívání
• Vytváříme návyky opakováním
• Používáme obrazový materiál
• Dáváme dostatek prostoru na reakci
• Znázorňujeme obsah písní obrázkem s textem
• Upravujeme nástroje podle individuálních možností žáka
• Důsledně spojujeme slovní pokyn s gesty ve všech situacích i mezi
pedagogy
• Pracujeme s pojmy, znaky a symboly, které jsou přiměřené žákovým
schopnostem.
• Již osvojené pojmy, znaky a symboly neustále procvičujeme.
• Žákovu pozornost udržujeme střídáním metod práce.
• Piktogramy používáme k orientaci v programu dne.
• S piktogramy pracujeme při všech činnostech v průběhu dne.
• Při práci s piktogramy spolupracujeme s rodinou žáka.
• Tiskací písmena spojujeme s obrázky (písmeny z látky, kartonu,…)
• Předvádíme jednoduché pohyby a činnosti.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Náročnost předváděných pohybů a činností zvyšujeme pozvolna
s ohledem na žákovy schopnosti.
Pohyby a činnosti vždy předvádíme se slovním doprovodem.
Vedeme žáka k pochopení účelu pohybu či činnosti.
Využíváme při výuce poslech relaxační huby.
Pomocí pomůcek zvyšujeme žákův zájem o učivo a udržujeme jeho
pozornost.
Používáme takové učební a rehabilitační pomůcky, které žáka
nenásilně vedou k zapojení všech smyslů.
Dbáme na široké spektrum pomůcek a jejich každodenní používání
Vedeme žáky ke schopnosti samostatně se rozhodovat o volném čase
Vedeme žáky ke struktuře při jednotlivých činnostech

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
II. DÍL ŠVP
Na konci základního vzdělání žák v rámci svých možností:
• 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.

Výchovně vzdělávací strategie
• Opakovaně připravujeme situace, s nimiž se žák v životě setkává.
• Předvádíme možné způsoby řešení.
• Překládáme žákovi příkazy srozumitelnou formou.
• Vyjádřením všech žákových pocitů motivujeme k plnění úkolů
• Zařazujeme do výuky návštěvy různých kulturních akcí mimo školu.
• Přibližujeme žákům časový režim dne prostřednictvím opakování
činností
• Cíleně nacvičujeme dovednost žáků požádat o pomoc gestem,
slovem, symbolem.
• Nápodobou a modelovými situacemi vytváříme u žáků vlastní
prožitky, které by mohli využít při řešení problémových situací.
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Vhodnou komunikací a znalostí chování žáků přecházíme konfliktním
situacím.
Vyzýváme žáka k nápodobě pohybů a reakcí v daných situacích.
Vedeme žáka k plnění povinností
Označujeme prostory, v kterých se žák nachází.
Vyzýváme žáka k pohybu po okolí.
Pěstujeme u žáka zdravé sebevědomí.
Vytváříme bezpečné a přátelské prostředí.
Ujišťujeme žáka o tom, že vše je možné vyřešit.

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ
II. DÍL RVP
Na konci základního vzdělání žák v rámci svých možností:
• Poznává známé osoby a dorozumívá se s nimi verbálními nebo
nonverbálními formami komunikace.
• Vyjadřuje své potřeby, pocity a nálady různým způsobem verbálními i
neverbálními prostředky.
• Reaguje na své jméno.
• Reaguje na jednoduché pokyny, vyjadřuje souhlas či nesouhlas.
• Dokáže pozdravit a reagovat na pozdrav vhodným způsobem.
• Dorozumí se jakýmikoliv komunikačními prostředky s lidmi ve svém
okolí.
• Aplikuje naučené komunikační dovednosti k životu mezi lidmi ve
společnosti.
• Adekvátně vyjádří své přání.
• Chápe prožitek a vyjádří jej adekvátním chováním.
• Vyjádří a obhájí svůj názor pomocí naučených komunikačních kanálů.
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Výchovně vzdělávací strategie
• Povzbuzujeme k vyjadřování i k reakci na mluvenou řeč.
• Používáme jednoduchá sdělení, komunikujeme s dítětem na úrovni,
které rozumí.
• Volíme individuální, citlivý přístup – komunikujeme dotýkáním,
vnímáme řeč těla, komunikujeme pomocí smyslů, komunikačních
tabulek či verbální formou.
• Vytváříme a používáme pomůcky pro alternativní komunikaci.
• Vytváříme a opakujeme situace, které pomáhají dítěti reagovat na své
jméno a orientovat se ve svém okolí
• Vytváříme atmosféru důvěry a podnětné prostředí pro různí formy
komunikace.
• Pro posílení všestranné komunikace zapisujeme aktivity žáka ve škole
do deníku a rodiče informují o víkendovém dění.
• Motivujeme ke komunikaci a zároveň poskytujeme dostatek času na

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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odpověď.
Klademe otázky a podněcujeme k odpovědi (přiměřeně žákovým
možnostem a schopnostem).
Podporujeme a klademe důraz na to, aby žáci vyjadřovali souhlas či
nesouhlas, je-li něco v nepořádku, po obdržení chtěné věci, aby
poděkovali.
Podporujeme všechny formy sebevyjádření a poskytujeme k němu
dostatečný prostor.
Vizualizací řeči podporujeme komunikativní dovednosti.
Zařazujeme úkoly, které směřují k porozumění slovních pokynů,
obrazových materiálů a běžně užívaných textů a symbolů.
Názorem či obrazovým materiálem usilujeme o pochopení daného
úkolu.
Rozvojem aktivní a pasivní slovní zásoby podporujeme schopnost
komunikovat s vrstevníky i ostatními lidmi-organizujeme aktivity, při
kterých se setkávají a spolupracují žáci z ostatních tříd.
Podporujeme kooperaci při výměně nástrojů s oslovením žáka a
učitele jménem.
Podporujeme všechny formy sebevyjádření při zpěvu a hudebních,
výtvarných činnostech.
Muzikoterapií, arteterapií navozujeme podmínky pro vyjádření
vlastních pocitů a prožitků
Hodnocením vlastní osoby a ostatních připravujeme žáky k vyjádření
a obhájení svého názoru.

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ
II. DÍL RVP
Na konci základního vzdělání žák v rámci svých možností:
• Uvědomuje si svoji osobu prostřednictvím svého těla.
• Zná členy své rodiny a osoby ze svého nejbližšího okolí.
•
•
•
•
•

Výchovně vzdělávací strategie
• Poskytujeme žákovi dostatek podnětů, aby si uvědomoval svoje tělo.
• Smyslové podněty doprovázíme slovním komentářem.
• Posilujeme uvědomování sebe sama prostřednictvím smyslové
stimulace a interpersonálních vztahů.
• Nacvičujeme adekvátní chování v novém prostředí pomocí návštěv
v různých prostředích (kino, obchod,..)
• Na podporu sociálního chování zařazujeme praktické činnosti a
modelové situace.
• Sledováním vhodných pořadů a četbou vytváříme představu o
vztazích mezi lidmi
• Pojmenováváme členy rodiny, využíváme fotografií, spolupracujeme
s rodinou a vytváříme prostor pro vzájemná setkávání.
• Podporujeme začleňování v rámci třídy a volíme takové formy práce,
aby se mohl každý uplatnit.
• Upozorňujeme na rozdíly mezi mužem a ženou.
• Vedeme žáky k rozlišování dámských a pánských toalet za pomoci
symbolů.
• Podporujeme rozlišování osob ve třídě, rozvíjíme poznávání a
manipulaci věcí, i věcí, které patří žákovi.
• Zařazujeme práci ve skupinách a tím rozvíjíme sociální dovednosti
potřebné k týmové spolupráci.
• Společnými akcemi, soutěžemi a projekty utváříme a posilujeme u
žáků kladné vztahy s vrstevníky.
• Dramatizací, veřejným vystupováním a návštěvami kulturních akcí

Rozlišuje osoby různého pohlaví (chlapec – dívka, muž – žena).
Navazuje kontakt a adekvátně se dorozumívá s okolím.
Spolupracuje se svými učiteli a spolužáky.
Chová se zdrženlivě k neznámým osobám.
Prokazuje získanou sebedůvěru při vystupování v neznámém
prostředí
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•
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•
•
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•
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upevňujeme základní společenské návyky.
Využíváme veřejná vystoupení ve škole k seznámení s rodinou a
dalšími lidmi.
Při výrobě různých kostýmů upozorňujeme na rozdíly v oblečení.
Při návštěvách ostatních škol vedeme žáky k seznamování a utváření
přátelských vztahů.
Svým příkladným chováním a názornými ukázkami různých situací
vytváříme pravila správného chování
Navozujeme při výchovách klidnou atmosféru
Podporujeme žáky ve svobodném projevu.
Povzbuzujeme žáky k zapojení do všech výchovným činností.
Chválíme a utvrzujeme žáky v úspěchu.
Hodnotíme společně i individuálně chování jednotlivých žáků,
klademe důraz i na hodnocení nonverbální
Vytváříme stereotypy chování umožňující adekvátní navázání
kontaktu.
Oceňujeme a rozvíjíme kladné projevy chování a pozitivní emoční
ladění
Stimulujeme žáka v jeho zájmu o okolí.
Poskytujeme všechny dostupné prostředky AAK podporující
komunikaci.
S žákem komunikujeme srozumitelně a jednoduše, poskytujeme
dostatek času, o způsobu komunikace informujeme i jeho nejbližší
okolí.
Svým příkladem, modelovými situacemi, situačními scénami
rozlišujeme různé způsoby chování v kontaktu se známou a
neznámou osobou.

•
•
•

Srozumitelně upozorňujeme na možné nebezpečí v kontaktu
s neznámými lidmi.
Vytváříme stereotypy chování, které žáka v rizikových situacích
ochrání
Společnými akcemi, soutěžemi a projekty, veřejným vystupováním
posilujeme u žáků jejich sebevědomí

KOMPETENCE PRACOVNÍ
II. DÍL ŠVP
Na konci základního vzdělání žák v rámci svých možností:
• Zvládá nejjednodušší úkony sebeobsluhy a základy osobní hygieny.
• Poznává, pojmenovává 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. Dodržuje zásady
bezpečnosti, ochrany zdraví, hygieny práce a ochrany životního
prostředí při pracovních činnostech podle naučených stereotypů
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Výchovně vzdělávací strategie
• Pravidelně a systematicky trénujeme zvládání nejjednodušších úkonů
sebeobsluhy a hygienických návyků s využitím vizualizace.
• Poskytujeme dostatečný časový prostor pro jejich získání.
• Usilujeme o nejvyšší možnou samostatnost.
• Při běžných činnostech pojmenováváme používané předměty a
dbáme na zpětnou vazbu.
• Využíváme reálné předměty a vytváříme konkrétní situace
každodenního života.
• Vytváříme pracovní stereotypy, poskytujeme dostatečný časový
prostor pro jejich fixaci.
• Vhodnými prostředky motivujeme žáka k činnosti, jdeme příkladem.
• Vhodnou formou hodnotíme výsledky práce.
• Dbáme na dokončení zadaného úkolu, včetně následného úklidu.
• Podporujeme žáky ve zkoumání nových možností užití různých
materiálů a předmětů a v prohlubování již známých možností.
• Vedeme žáky k rozeznávání symbolického zobrazení předmětu denní
potřeby od reálného, k jejich užití.

•
•
•
•
•
•
•
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Používáme při výchovných činnostech různé pomůcky, nástroje a
demonstrujeme jejich správné využití.
Experimentujeme a poznáváme různé zvuky a tvary nástrojů a
pomůcek.
Pomocí kresby při poslechu hudby vyjadřujeme své emoce.
Společně připravujeme a vytváříme kostýmy na různá vystoupení.
Využíváme při hodinách možnost výroby různých vlastních pomůcek.
Rozšiřujeme slovní zásobu a používáme slovní pokyny a návodné
karty s pracovním postupem vzhledem k prováděné práci.
Pracovní postupy konzultujeme s rodiči a harmonicky
spolupracujeme.

6.4. Člověk a zdraví
6.4.1 Pohybová výchova
Název předmětu: POHYBOVÁ VÝCHOVA
Charakteristika předmětu: Úkolem pohybové výchovy ve II. díle ŠVP ZŠ speciální, je prostřednictvím pohybových aktivit přispívat ke
zmírnění důsledků mentální retardace žáků. Pojetí pohybové výchovy je zaměřeno na rozvíjení aktivní hybnosti dětí s těžkým mentálním
postižením, správné držení těla, zvládnutí základních pohybových dovedností, na rozvíjení a posilování pohybové výkonnosti a zvyšování tělesné
zdatnosti.
Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví
Časová dotace:
Ročník
1
Týdenní
2
dotace

2
2

3
2

4
2

5
2

6
2

7
2

8
2

Místo výuky předmětu: tělocvična, herna, zahrada, třída
Cílové zaměření školy:
• uplatňování preventivních činností podporujících zdraví
• dodržování zdravého způsobu života a ochrany zdraví, péči o své zdraví a snaze o jeho zlepšení a posílení
• zvýšení koncentrace pozornosti, odreagování napětí a překonávání únavy, fyzickému i psychickému uvolnění
• rozvíjení aktivní hybnosti a využívání pohybových schopností a dovedností
• poznávání vlastních fyzických a zdravotních předpokladů pohybových možností a omezení
• vnímání prožitků z pohybové činnosti
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9
2

10
2

Ročník:1-10
Očekávané výstupy školy
Žák by měl :
• Získat kladný vztah
k motorickému cvičení a
pohybovým aktivitám.

Učivo

-

•

Zvládat podle pokynu přípravu
na pohybovou činnost.

-

-

•

Reagovat na pokyny a povely
dané pohyblivé činnosti

-

Mezipředmětové
vztahy
plavání – adaptace na vodní prostředí, hry ve vodě; plavání za pomocí
různých pomůcek; základní plavecké dovednosti
turistika a pobyt v přírodě - vycházky, pohyb v terénu (sáňkování,
lyžování)
hry s míčem – kutálení, kopání do míče, hod na cíl, hod horním
obloukem, chytání míčem
nácvik pohybu v tělocvičně – v uzavřeném prostoru
procvičování motivačních a napodobivých her
pohybová cvičení s využitím tradičního i netradičního náčiní
průpravné hry
procvičování koordinace pohybů, běh na krátké vzdálenosti, střídání
s chůzí, poskoky, skoky snožmo, stoj na jedné noze, chůze po čáře, po
lavičce, seskoky
základní manipulace s míčem a drobným náčiním
pohybové činnosti v rytmu hudby
pohybové hry a cvičení – motivační a napodobivé hry, pohybová
cvičení s využitím tradičního i netradičního náčiní
základní manipulace s míčem a drobným náčiním
rytmická cvičení
odstraňování mimovolných pohybů koncentrací pozornosti
lezení a plazení daným směrem, volně v prostoru, mezi překážkami
lezení a otáčení se na vhodné podložce (např. na žíněnce, vodním
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Řečová výchova

Řečová výchova
Hudební výchova

-

•

Rozvíjet motoriku a koordinaci
pohybů a poloh.

-

lůžku)
procvičování sezení na židli, samostatného stoje, správného držení
těla
chůze za ruku, kolem nábytku s jeho oporou, nácvik několika
samostatných kroků
nácvik po nakloněné rovině
koordinační cvičení
posilovací cviky
chůze po schodech a ze schodů s vedením za obě ruce
plavání – adaptace na vodní prostředí; hry ve vodě; plavání za pomoci
různých pomůcek; základní plavecké dovednosti
turistika a pobyt v přírodě – vycházky, pohyb v terénu
pohybové hry
pohyb v tělocvičně

rytmická cvičení
základní manipulace s míčem a drobným náčiním
rozvoj cíleného pohybu rukou, prstů, úchop, nácvik různých druhů
úchopů
tvoření špetky, přebírání, trhání, úchop drobných předmětů
manipulace s předměty, vkládání, navlékání, stavebnice, puzzle,
kostky, mozaiky, míčky
práce s modelovacími hmotami
zcitlivění dlaňové části ruky pro pozdější úchop
nácvik klešťového a špetkového úchopu
seznámení s úkony zaměřené na stimulaci jednotlivých svalových
skupin
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Hudební výchova
Řečová výchova
Smyslová výchova
Pracovní činnosti

-

nacvičování úchopu a manipulace s předměty, pohyb s kinetickými a
ozvučenými hračkami
stimulace pohybu v prostoru a změny polohy
uvolňování končetin, cviky na podložce, přetáčení trupu
procvičování ramenního a loketního kloubu, zápěstí, záprstí pomocí
uvolňovacích cviků
uvolňování horních a dolních končetin metodou masáží a hlazení
procvičování ležení a otáčení se na vhodné podložce (např. žíněnce,
vodním lůžku)
nacvičování polohování s oporou, zvedání hlavy s výdrží, otáčení hlavy
procvičování lezení a plazení daným směrem, volně v prostoru, mezi
překážkami
stimulace pohybu v prostoru a změny polohy
nácvik vertikalizace, případně s využitím kompenzačních pomůcek

-

relaxační cvičení; prvky jógových cvičení
relaxace s hudbou
relaxační masáže
stimulace svalová
Bazální stimulace
masáže
vodní lůžko
vířivka
dechová cvičení
míčkový bazén
činnosti zaměřené na uvolnění a zklidnění organismu

-

•

Zvládnout uvolnění a zklidnění
organismu.
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Hudební výchova
Řečová výchova

KLÍČOVÉ KOMPETENCE, VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE
Klíčové kompetence a vzdělávací strategie v předmětu POHYBOVÁ VÝCHOVA
KOMPETENCE K UČENÍ
II. DÍL ŠVP
KOMPETENCE K UČENÍ
• Rozumí jednoduchým pojmům, znakům a symbolům a je schopen je
užívat.
• Pozná a rozlišuje základní piktogramy.
• Napodobuje různé předvedené pohyby a činnosti.
• Používá učební a rehabilitační pomůcky.
• Orientuje se ve strukturovaném učení
• Ovládá základy komunikace a využívá je ke svému vzdělávání
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Výchovně vzdělávací strategie
• Zadáváme jednoduché a srozumitelné pokyny.
• Nacvičujeme chápání pokynů od jednoduchých ke složitějším
• Pomocí názoru a rozvíjením smyslového vnímání vytváříme podmínky
k dorozumívání
• Zařazujeme kinetické hry na rozvoj hrubé a jemné motoriky a
smyslového vnímání
• Vytváříme návyky opakováním
• Nabízíme různé možnosti nácviku k osvojení daného poznatku dané
dovednosti
• Dáváme dostatek prostoru na reakci
• Zařazujeme do výuky rytmické vyjadřování pomocí těla
• Fyzicky vedeme nebo polohujeme žáka k tanci a pohybu
• Důsledně spojujeme slovní pokyn s gesty ve všech situacích i mezi
pedagogy
• Pracujeme s pojmy, znaky a symboly, které jsou přiměřené žákovým
schopnostem.
• Již osvojené pojmy, znaky a symboly neustále procvičujeme.
• Žákovu pozornost udržujeme střídáním metod práce.
• Piktogramy používáme k orientaci v programu dne.
• S piktogramy pracujeme při všech činnostech v průběhu dne.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Při práci s piktogramy spolupracujeme s rodinou žáka.
Předvádíme jednoduché pohyby a činnosti.
Náročnost předváděných pohybů a činností zvyšujeme pozvolna
s ohledem na žákovy schopnosti.
Pohyby a činnosti vždy předvádíme se slovním doprovodem.
Vedeme žáka k pochopení účelu pohybu či činnosti.
Využíváme při výuce poslech relaxační hudby.
Pro snadnější pochopení učiva užíváme učební a rehabilitační
pomůcky.
Pomocí pomůcek zvyšujeme žákův zájem o učivo a udržujeme jeho
pozornost.
Používáme takové učební a rehabilitační pomůcky, které žáka
nenásilně vedou k zapojení všech smyslů.
Dbáme na široké spektrum pomůcek a jejich každodenní používání
Vedeme žáky s schopnosti samostatně se rozhodovat o volném čase
Vedeme žáky ke struktuře při jednotlivých činnostech

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
II. DÍL RVP
Na konci základního vzdělání žák v rámci svých možností:
• 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.

Výchovně vzdělávací strategie
• Opakovaně připravujeme situace, s nimiž se žák v životě setkává.
• Předvádíme možné způsoby řešení.
• Dodržuje danou strukturu činností
• Vyzíváme žáka k nápodobě a opakování pohybů.
• Využíváme hudební výrazové prostředky (rytmus, melodie, tempo při
komunikaci se žáky).
• Překládáme žákovy příkazy srozumitelnou formou.

497

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

498

Vyjádřením všech žákových pocitů motivujeme k plnění úkolů
Zařazujeme do výuky návštěvy různých kulturních akcí mimo školu.
Zařazujeme písně a poslech s různou tématikou.
Poznáváme různé hlasy a zvuky
Přibližuje žákům časový režim dne prostřednictvím opakováním
činností
Nápodobou a modelovými situacemi vytváříme u žáků vlastní
prožitky, které by mohli využít při řešení problémových situací.
Cíleně nacvičujeme činnost žáků požádat o pomoc gestem, slovem,
symbolem.
Vhodnou komunikací a znalostí chování žáků přecházíme konfliktním
situacím.
Vyzýváme žáka k nápodobě pohybů a reakcí v daných situacích.
Srozumitelnou formou předkládáme žákovi příkazy.
Vedeme žáka k plnění povinností
Označujeme prostory, v kterých se žák nachází.
Vyzýváme žáka k pohybu po okolí.
Zabraňujeme nepochopení směrového pohybu.
Přibližujeme žákovi časový režim dne prostřednictvím opakujících se
činností.
Pěstujeme u žáka zdravé sebevědomí.
Vytváříme bezpečné a přátelské prostředí.
Ujišťujeme žáka o tom, že vše je možné vyřešit.

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ
II. DÍL ŠVP
Na konci základního vzdělání žák v rámci svých možností:
• Poznává známé osoby a dorozumívá se s nimi verbálními nebo
nonverbálními formami komunikace.
• Vyjadřuje své potřeby, pocity a nálady různým způsobem verbálními i
neverbálními prostředky
• Reaguje na své jméno.
• Reaguje na jednoduché pokyny, vyjadřuje souhlas či nesouhlas.
• Dokáže pozdravit a reagovat na pozdrav vhodným způsobem.
• Dorozumí se jakýmikoliv komunikačními prostředky s lidmi ve svém
okolí.
• Aplikuje naučené komunikační dovednosti k životu mezi lidmi ve
společnosti.
• Adekvátně vyjádří své přání.
• Chápe prožitek a vyjádří jej adekvátním chováním.
• Vyjádří a obhájí svůj názor pomocí naučených komunikačních kanálů.
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Výchovně vzdělávací strategie
• Spolupracujeme s logopedem a s rodinou.
• Vytváříme atmosféru důvěry a podnětné prostředí pro různí formy
komunikace.
• Vytváříme a používáme pomůcky pro alternativní komunikaci.
• Pro posílení všestranné komunikace zapisujeme aktivity žáka ve škole
do deníku a rodiče informují o víkendovém dění.
• Motivujeme ke komunikaci a zároveň poskytujeme dostatek času na
odpověď.
• Klademe otázky a podněcujeme k odpovědi (přiměřeně žákovým
možnostem a schopnostem).
• Podporuje všechny formy sebevyjádření a poskytujeme k němu
dostatečný prostor.
• Podporujeme a klademe důraz na to, aby žáci vyjadřovali souhlas či
nesouhlas, je-li něco v nepořádku, po obdržení chtěné věci aby
poděkovali.
• Vizualizací řeči podporujeme komunikativní dovednosti.
• Zařazujeme úkoly, které směřují k porozumění slovních pokynů,
obrazových materiálů a běžně užívaných textů a symbolů.
• Rozvojem aktivní a pasivní slovní zásoby podporujeme schopnost
komunikovat s vrstevníky i ostatními lidmi-organizujeme aktivity, při
kterých se setkávají a spolupracují žáci z ostatních tříd.
• Zařazujeme písně a hudebně pohybové hry s využitím jmen žáků a
učitelů.
• Využíváme píseň jako prostředek ke komunikaci s ostatními.

•
•
•
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Při rytmizaci a hudebně pohybových hrách využíváme jména žáků a
dospělých.
Poslechem hudby motivujeme žáky k vyjádření svých pocitů.
Tancem a pohybem do rytmu dokazujeme žákům jejich jedinečnost a
ukazujeme jiné formy komunikace.
Podporujeme všechny formy sebevyjádření při zpěvu a hudebních,
výtvarných činnostech.
Hodnocením vlastní osoby a ostatních připravujeme žáky k vyjádření
a obhájení svého názoru.
Muzikoterapií, arteterapií navozujeme podmínky pro vyjádření
vlastních pocitů a prožitků.
Komunikujeme pomocí smyslů, zpěvem a pohybem.
Názorem či obrazovým materiálem usilujeme o pochopení daného
úkolu.
Využíváme rytmizaci, melodizování, přiřazování a výběr se zrakovou
podporou.
Pomocí krátkých stejných melodií, utváříme rituály pozdravu a
loučení.
Používáme různé pohyby těla a rytmické doprovody jako prostředek
k jiné komunikaci.
Využíváme dechová a fonační cvičení a hudebně pohybové hry
k podpoře pozdravu.
Volíme individuální, citlivý přístup – komunikujeme dotýkáním,
vnímáme řeč těla, komunikujeme pomocí smyslů, komunikačních
tabulek či verbální formou.
Povzbuzujeme k vyjadřování i k reakci na mluvenou řeč.
Vytváříme a opakujeme situace, které pomáhají dítěti reagovat na své

•

jméno a orientovat se ve svém okolí /iniciální dotek.
Používáme jednoduchá sdělení, komunikujeme s dítětem na úrovni,
které rozumí.

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ
II. DÍL ŠVP
Na konci základního vzdělání žák v rámci svých možností:
• Uvědomuje si svoji osobu prostřednictvím svého těla.
• Zná členy své rodiny a osoby ze svého nejbližšího okolí.
• Rozlišuje osoby různého pohlaví (chlapec – dívka, muž – žena).
• Navazuje kontakt a adekvátně se dorozumívá s okolím.
• Spolupracuje se svými učiteli a spolužáky
• Chová se zdrženlivě k neznámým osobám.
• Prokazuje získanou sebedůvěru při vystupování v neznámém
prostředí

Výchovně vzdělávací strategie
• Poskytujeme žákovi dostatek podnětů, aby si uvědomoval svoje tělo.
• Smyslové podněty doprovázíme slovním komentářem.
• Posilujeme uvědomování sebe sama prostřednictvím smyslové
stimulace a interpersonálních vztahů.
• Nacvičujeme adekvátní chování v novém prostředí pomocí návštěv
v různých prostředích (zdravotnická zařízení).
• Na podporu sociálního chování zařazujeme praktické činnosti a
modelové situace.
• Pojmenováváme členy rodiny, využíváme fotografií, spolupracujeme
s rodinou a vytváříme prostor pro vzájemné setkávání.
• Podporujeme začleňování v rámci třídy a volíme takové formy práce,
aby se mohl každý uplatnit.
• Upozorňujeme na rozdíly mezi mužem a ženou.
• Vedeme žáky k rozlišování dámských a pánských toalet za pomoci
symbolů.
• Podporujeme rozlišování osob ve třídě, rozvíjíme poznávání a
manipulaci věcí, i které patří žákovi.
• Zařazujeme práci ve skupinách a tím rozvíjíme sociální dovednosti
potřebné k týmové spolupráci.
• Společnými akcemi, soutěžemi a projekty utváříme a posilujeme u
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žáků kladné vztahy s vrstevníky.
Dramatizací, veřejným vystupováním a návštěvami kulturních akcí
upevňujeme základní společenské návyky.
Využíváme veřejná vystoupení ve škole k seznámení s rodinou a
dalšími lidmi.
Podporujeme při hudbě tanec v páru.
Rozlišujeme společný tanec všech o tance chlapce s dívkou.
Při výrobě různých kostýmů upozorňujeme na rozdíly v oblečení.
Při návštěvách ostatních škol vedeme žáky k seznamování a utváření
přátelských vztahů.
Vytváříme podmínky k integraci žáků.
Při hudebních a pohybových činnostech vedeme žáky ke spolupráci
s ostatními spolužáky.
Svým příkladným chováním a názornými ukázkami různých situací
vytváříme pravila správného chování.
Navozujeme při výchovách klidnou atmosféru
Podporujeme žáky ve svobodném projevu.
Využíváme poslechu hudby k relaxaci.
Povzbuzujeme žáky k zapojení do všech výchovným činností.
Chválíme a utvrzujeme žáky v úspěchu.
Při hudebních činnostech využíváme tělo jako hudební nástroj.
Při tanci se vyjadřujeme pohybem svého těla.
Kombinujeme hru na tělo s hudebními nástroji .
Při tanci podporujeme všechny projevy emocí žáka.
Hodnotíme společně i individuálně chování jednotlivých žáků,
klademe důraz i na hodnocení nonverbální
Vytváříme stereotypy chování umožňující adekvátní navázání

•
•
•
•
•
•
•
•

kontaktu.
Oceňujeme a rozvíjíme kladné projevy chování a pozitivní emoční
ladění.
Simulujeme žáka v jeho zájmu o okolí.
Poskytujeme všechny dostupné prostředky AAK podporující
komunikaci.
S žákem komunikujeme srozumitelně a jednoduše, poskytujeme
dostatek času, o způsobu komunikace informujeme i jeho nejbližší
okolí.
Svým příkladem, modelovými situacemi, situačními scénami
rozlišujeme různé způsoby chování v kontaktu se známou a
neznámou osobou.
Srozumitelně upozorňujeme na možné nebezpečí v kontaktu
s neznámými lidmi.
Vytváříme stereotypy chování, které žáka v rizikových situacích
ochrání.
Společnými akcemi, soutěžemi a projekty, veřejným vystupováním
posilujeme u žáků jejich sebevědomí.

KOMPETENCE PRACOVNÍ
II. DÍL ŠVP
Na konci základního vzdělání žák v rámci svých možností:
• Zvládá nejjednodušší úkony sebeobsluhy a základy osobní hygieny.
• Poznává, pojmenovává 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.
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Výchovně vzdělávací strategie
• Pravidelně a systematicky trénujeme zvládání nejjednodušších úkonů
sebeobsluhy a hygienických návyků s využitím vizualizace.
• Poskytujeme dostatečný časový prostor pro jejich získání.
• Usilujeme o nejvyšší možnou samostatnost.
• Při běžných činnostech pojmenováváme používané předměty a

•

Podílí se na jednoduchých praktických činnostech. Dodržuje zásady
bezpečnosti, ochrany zdraví, hygieny práce a ochrany životního
prostředí při pracovních činnostech podle naučených stereotypů
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•
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dbáme na zpětnou vazbu.
Využíváme reálné předměty a vytváříme konkrétní situace
každodenního života.
Vytváříme pracovní stereotypy, poskytujeme dostatečný časový
prostor pro jejich fixaci.
Vhodnými prostředky motivujeme žáka k činnosti, jdeme příkladem.
Vhodnou formou hodnotíme výsledky práce.
Dbáme na dokončení zadaného úkolu, včetně následného úklidu.
Podporujeme žáky ve zkoumání nových možností užití různých
materiálů a předmětů a v prohlubování již známých možností.
Vedeme žáky k rozeznávání symbolického zobrazení předmětu denní
potřeby od reálného k jejich užití.
Používáme při výchovných činnostech různé pomůcky, nástroje a
demonstrujeme jejich správné využití.
Využíváme při hodinách možnost výroby různých vlastních pomůcek.
Rozšiřujeme slovní zásobu a používáme slovní pokyny a návodné
karty s pracovním postupem vzhledem k prováděné práci.
Pracovní postupy konzultujeme s rodiči a harmonicky
spolupracujeme.

6.4.2 Zdravotní tělesná výchova
Název předmětu: ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA
Charakteristika předmětu: Zdravotní tělesná výchova je formou tělesné výchovy, která se zřizuje pro žáky s trvale nebo přechodně změněným
zdravotním stavem (III. zdravotní skupina). Využívání činností a zátěže, které nejsou kontraindikací zvýšené tělesné námahy. Zařazení žáků do
ZdrTV se provádí na doporučení lékaře.
Specifické úkoly zdravotní tělesné výchovy vycházejí ze základních specifik postižení žáků. Obsah je vždy upravován vzhledem k míře a druhu
zdravotního postižení. Cílem je celkové zlepšení zdravotního stavu žáků.
Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví
Časová dotace:
Ročník
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Týdenní
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
dotace
Místo výuky předmětu: rehabilitační učebna, tělocvična, třída, herna, zahrada
Cílové zaměření školy:
• uplatňování preventivních činností podporujících zdraví
• dodržování zdravého způsobu života a ochrany zdraví, péči o své zdraví a snaze o jeho zlepšení a posílení
• zvýšení koncentrace pozornosti, odreagování napětí a překonávání únavy, fyzickému i psychickému uvolnění
• rozvíjení aktivní hybnosti a využívání pohybových schopností a dovedností
• poznávání vlastních fyzických a zdravotních předpokladů pohybových možností a omezení
• odstraňování mimovolných pohybů a stimulaci jednotlivých svalových skupin
• vnímání prožitků z pohybové činnosti
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Ročník:1-10
Očekávané výstupy školy
Žák by měl:
• Uplatňovat správné způsoby držení těla
v různých polohách.

Učivo

-

•

Zaujímat správně základní cvičební
polohy.

-

•

Zvládat jednoduchá speciální cvičení.

Mezipředmětové
vztahy
zásady správného držení těla; rozvíjení jemné, hrubé
motoriky; koordinace pohybu
pohybový režim; pohybové činnosti s přihlédnutím ke
specifice postižení; pohybové hry
uvolňovací cvičení; relaxační cvičení
stabilizace sedu, posilování zádových svalů
cvičení s rehabilitačními míči a polohovacími kostkami
pohybový režim; pohybové činnosti s přihlédnutím ke
specifice postižení; pohybové hry
vnímání pocitů při cvičení
cvičení s rehabilitačními míči a polohovacími kostkami

-

dechová cvičení
pohybový režim; pohybové činnosti s přihlédnutím ke
specifice postižení; pohybové hry
uvolňovací cvičení; relaxační cvičení
zásady správného držení těla; rozvíjení jemné, hrubé
motoriky; koordinace pohybů
cvičení s rehabilitačními míči a polohovacími kostkami¨
nácvik klíšťového a špetkového úchopu

-

dechová cvičení
zásady správného držení těla; rozvíjení jemné, hrubé

-
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Řečová výchova

•

Zvládat základní techniku speciálních
cvičení podle pokynů.

-

motoriky; koordinace pohybů
cvičení s rehabilitačními míči a polohovacími kostkami
nácvik klíšťového a špetkového úchopu
plavání – hry ve vodě, cvičení ve vodě, plavání za pomoci
pomůcek
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KLÍČOVÉ KOMPETENCE, VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE
Klíčové kompetence a vzdělávací strategie v předmětu ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA
KOMPETENCE K UČENÍ
II. DÍL ŠVP
KOMPETENCE K UČENÍ
Výchovně vzdělávací strategie
• Rozumí jednoduchým pojmům, znakům a symbolům a je schopen je
• Zadáváme jednoduché a srozumitelné pokyny.
užívat.
• Nacvičujeme chápání pokynů od jednoduchých ke složitějším
• Pozná a rozlišuje základní piktogramy.
• Pomocí názoru a rozvíjením smyslového vnímání vytváříme podmínky
• Napodobuje různé předvedené pohyby a činnosti.
k dorozumívání
• Používá učební a rehabilitační pomůcky.
• Zařazujeme kinetické hry na rozvoj hrubé a jemné motoriky a
smyslového vnímání
• Orientuje se ve strukturovaném učení
• Vytváříme návyky opakováním
• Ovládá základy komunikace a využívá je ke svému vzdělávání
• Nabízíme různé možnosti nácviku k osvojení daného poznatku dané
dovednosti
• Dáváme dostatek prostoru na reakci
• Důsledně spojujeme slovní pokyn s gesty ve všech situacích i mezi
pedagogy
• Pracujeme s pojmy, znaky a symboly, které jsou přiměřené žákovým
schopnostem.
• Již osvojené pojmy, znaky a symboly neustále procvičujeme.
• Žákovu pozornost udržujeme střídáním metod práce.
• Piktogramy používáme k orientaci v programu dne.
• S piktogramy pracujeme při všech činnostech v průběhu dne.
• Při práci s piktogramy spolupracujeme s rodinou žáka.
• Předvádíme jednoduché pohyby a činnosti.
• Náročnost předváděných pohybů a činností zvyšujeme pozvolna
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s ohledem na žákovy schopnosti.
Pohyby a činnosti vždy předvádíme se slovním doprovodem.
Vedeme žáka k pochopení účelu pohybu či činnosti.
Využíváme při výuce poslech relaxační hudby.
Pro snadnější pochopení učiva užíváme učební a rehabilitační
pomůcky.
Pomocí pomůcek zvyšujeme žákův zájem o učivo a udržujeme jeho
pozornost.
Používáme takové učební a rehabilitační pomůcky, které žáka
nenásilně vedou k zapojení všech smyslů.
Dbáme na široké spektrum pomůcek a jejich každodenní používání
Vedeme žáky s schopnosti samostatně se rozhodovat o volném čase
Vedeme žáky ke struktuře při jednotlivých činnostech

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
II. DÍL ŠVP
Na konci základního vzdělání žák v rámci svých možností:
• 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.

Výchovně vzdělávací strategie
• Opakovaně připravujeme situace, s nimiž se žák v životě setkává.
• Předvádíme možné způsoby řešení.
• Dodržuje danou strukturu činností
• Vyzíváme žáka k nápodobě a opakování pohybů.
• Využíváme hudební výrazové prostředky (rytmus, melodie, tempo při
komunikaci se žáky).
• Překládáme žákovy příkazy srozumitelnou formou.
• Vyjádřením všech žákových pocitů motivujeme k plnění úkolů
• Zařazujeme písně a poslech s různou tématikou.
• Cíleně nacvičujeme činnost žáků požádat o pomoc gestem, slovem,
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symbolem.
Vyzýváme žáka k nápodobě pohybů a reakcí v daných situacích.
Srozumitelnou formou předkládáme žákovi příkazy.
Vedeme žáka k plnění povinností
Označujeme prostory, v kterých se žák nachází.
Vyzýváme žáka k pohybu po okolí.
Zabraňujeme nepochopení směrového pohybu.
Přibližujeme žákovi časový režim dne prostřednictvím opakujících se
činností.
Pěstujeme u žáka zdravé sebevědomí.
Vytváříme bezpečné a přátelské prostředí.
Ujišťujeme žáka o tom, že vše je možné vyřešit.

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ
II. DÍL ŠVP
Na konci základního vzdělání žák v rámci svých možností:
• Poznává známé osoby a dorozumívá se s nimi verbálními nebo
nonverbálními formami komunikace.
• Vyjadřuje své potřeby, pocity a nálady různým způsobem verbálními i
neverbálními prostředky.
• Reaguje na své jméno.
• Reaguje na jednoduché pokyny, vyjadřuje souhlas či nesouhlas.
• Dokáže pozdravit a reagovat na pozdrav vhodným způsobem.
• Dorozumí se jakýmikoliv komunikačními prostředky s lidmi ve svém
okolí.
• Aplikuje naučené komunikační dovednosti k životu mezi lidmi ve
společnosti.
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Výchovně vzdělávací strategie
• Spolupracujeme s logopedem a s rodinou.
• Vytváříme atmosféru důvěry a podnětné prostředí pro různí formy
komunikace.
• Vytváříme a používáme pomůcky pro alternativní komunikaci.
• Pro posílení všestranné komunikace zapisujeme aktivity žáka ve škole
do deníku a rodiče informují o víkendovém dění.
• Motivujeme ke komunikaci a zároveň poskytujeme dostatek času na
odpověď.
• Klademe otázky a podněcujeme k odpovědi (přiměřeně žákovým
možnostem a schopnostem).
• Podporuje všechny formy sebevyjádření a poskytujeme k němu

•
•
•

Adekvátně vyjádří své přání.
Chápe prožitek a vyjádří jej adekvátním chováním.
Vyjádří a obhájí svůj názor pomocí naučených komunikačních kanálů.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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dostatečný prostor.
Podporujeme a klademe důraz na to, aby žáci vyjadřovali souhlas či
nesouhlas, je-li něco v nepořádku, po obdržení chtěné věci aby
poděkovali.
Vizualizací řeči podporujeme komunikativní dovednosti.
Zařazujeme úkoly, které směřují k porozumění slovních pokynů,
obrazových materiálů a běžně užívaných textů a symbolů.
Rozvojem aktivní a pasivní slovní zásoby podporujeme schopnost
komunikovat s vrstevníky i ostatními lidmi-organizujeme aktivity, při
kterých se setkávají a spolupracují žáci z ostatních tříd.
Poslechem hudby motivujeme žáky k vyjádření svých pocitů.
Hodnocením vlastní osoby a ostatních připravujeme žáky k vyjádření
a obhájení svého názoru.
Muzikoterapií, arteterapií navozujeme podmínky pro vyjádření
vlastních pocitů a prožitků.
Názorem či obrazovým materiálem usilujeme o pochopení daného
úkolu.
Využíváme rytmizaci, melodizování, přiřazování a výběr se zrakovou
podporou.
Pomocí krátkých stejných melodií, utváříme rituály pozdravu a
loučení.
Používáme různé pohyby těla a rytmické doprovody jako prostředek
k jiné komunikaci.
Volíme individuální, citlivý přístup – komunikujeme dotýkáním,
vnímáme řeč těla, komunikujeme pomocí smyslů, komunikačních
tabulek či verbální formou.
Povzbuzujeme k vyjadřování i k reakci na mluvenou řeč.

•
•

Vytváříme a opakujeme situace, které pomáhají dítěti reagovat na své
jméno a orientovat se ve svém okolí /iniciální dotek.
Používáme jednoduchá sdělení, komunikujeme s dítětem na úrovni,
které rozumí.

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ
II. DÍL ŠVP
Na konci základního vzdělání žák v rámci svých možností:
• Uvědomuje si svoji osobu prostřednictvím svého těla.
• Zná členy své rodiny a osoby ze svého nejbližšího okolí.
• Rozlišuje osoby různého pohlaví (chlapec – dívka, muž – žena).
• Navazuje kontakt a adekvátně se dorozumívá s okolím.
• Spolupracuje se svými učiteli a spolužáky.
• Chová se zdrženlivě k neznámým osobám.
• Prokazuje získanou sebedůvěru při vystupování v neznámém
prostředí

Výchovně vzdělávací strategie
• Poskytujeme žákovi dostatek podnětů, aby si uvědomoval svoje tělo.
• Smyslové podněty doprovázíme slovním komentářem.
• Posilujeme uvědomování sebe sama prostřednictvím smyslové
stimulace a interpersonálních vztahů.
• Nacvičujeme adekvátní chování v novém prostředí pomocí návštěv
v různých prostředích (zdravotnická zařízení).
• Na podporu sociálního chování zařazujeme praktické činnosti a
modelové situace.
• Pojmenováváme členy rodiny, využíváme fotografií, spolupracujeme
s rodinou a vytváříme prostor pro vzájemné setkávání.
• Podporujeme začleňování v rámci třídy a volíme takové formy práce,
aby se mohl každý uplatnit.
• Upozorňujeme na rozdíly mezi mužem a ženou.
• Vedeme žáky k rozlišování dámských a pánských toalet za pomoci
symbolů.
• Podporujeme rozlišování osob ve třídě, rozvíjíme poznávání a
manipulaci věcí, i které patří žákovi.
• Zařazujeme práci ve skupinách a tím rozvíjíme sociální dovednosti
potřebné k týmové spolupráci.
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Společnými akcemi, soutěžemi a projekty utváříme a posilujeme u
žáků kladné vztahy s vrstevníky.
Dramatizací, veřejným vystupováním a návštěvami kulturních akcí
upevňujeme základní společenské návyky.
Využíváme veřejná vystoupení ve škole k seznámení s rodinou a
dalšími lidmi.
Při návštěvách ostatních škol vedeme žáky k seznamování a utváření
přátelských vztahů.
Vytváříme podmínky k integraci žáků.
Při hudebních a pohybových činnostech vedeme žáky ke spolupráci
s ostatními spolužáky.
Svým příkladným chováním a názornými ukázkami různých situací
vytváříme pravila správného chování.
Navozujeme při výchovách klidnou atmosféru
Podporujeme žáky ve svobodném projevu.
Využíváme poslechu hudby k relaxaci.
Povzbuzujeme žáky k zapojení do všech výchovným činností.
Chválíme a utvrzujeme žáky v úspěchu.
Hodnotíme společně i individuálně chování jednotlivých žáků,
klademe důraz i na hodnocení nonverbální
Vytváříme stereotypy chování umožňující adekvátní navázání
kontaktu.
Oceňujeme a rozvíjíme kladné projevy chování a pozitivní emoční
ladění.
Simulujeme žáka v jeho zájmu o okolí.
Poskytujeme všechny dostupné prostředky AAK podporující
komunikaci.

•
•
•

S žákem komunikujeme srozumitelně a jednoduše, poskytujeme
dostatek času, o způsobu komunikace informujeme i jeho nejbližší
okolí.
Svým příkladem, modelovými situacemi, situačními scénami
rozlišujeme různé způsoby chování v kontaktu se známou a
neznámou osobou.
Vytváříme stereotypy chování, které žáka v rizikových situacích
ochrání.

KOMPETENCE PRACOVNÍ
II. DÍL ŠVP
Na konci základního vzdělání žák v rámci svých možností:
• Zvládá nejjednodušší úkony sebeobsluhy a základy osobní hygieny.
• Poznává, pojmenovává 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. Dodržuje zásady
bezpečnosti, ochrany zdraví, hygieny práce a ochrany životního
prostředí při pracovních činnostech podle naučených stereotypů
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Výchovně vzdělávací strategie
• Pravidelně a systematicky trénujeme zvládání nejjednodušších úkonů
sebeobsluhy a hygienických návyků s využitím vizualizace.
• Poskytujeme dostatečný časový prostor pro jejich získání.
• Usilujeme o nejvyšší možnou samostatnost.
• Při běžných činnostech pojmenováváme používané předměty a
dbáme na zpětnou vazbu.
• Využíváme reálné předměty a vytváříme konkrétní situace
každodenního života.
• Vytváříme pracovní stereotypy, poskytujeme dostatečný časový
prostor pro jejich fixaci.
• Vhodnými prostředky motivujeme žáka k činnosti, jdeme příkladem.
• Vhodnou formou hodnotíme výsledky práce.
• Dbáme na dokončení zadaného úkolu, včetně následného úklidu.
• Podporujeme žáky ve zkoumání nových možností užití různých
materiálů a předmětů a v prohlubování již známých možností.

•
•
•
•
•
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Vedeme žáky k rozeznávání symbolického zobrazení předmětu denní
potřeby od reálného k jejich užití.
Používáme při výchovných činnostech různé pomůcky, nástroje a
demonstrujeme jejich správné využití.
Využíváme při hodinách možnost výroby různých vlastních pomůcek.
Rozšiřujeme slovní zásobu a používáme slovní pokyny a návodné
karty s pracovním postupem vzhledem k prováděné práci.
Pracovní postupy konzultujeme s rodiči a harmonicky
spolupracujeme.

6.4.3. Rehabilitační tělesná výchova
Název předmětu: REHABILITAČNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA
Charakteristika předmětu: Rehabilitační tělesná výchova se zařazuje jako alternativní forma zdravotní tělesné výchovy pro žáky s nejtěžšími
formami mentálního postižení, u nichž je snížená schopnost spontánního pohybu. Zaměření musí odpovídat psychickým možnostem jednotlivých
žáků, jejich zdravotnímu stavu a specifice postižení.
Vzdělávací oblast: Člověka zdraví
Časová dotace:
Ročník
1
Týdenní
4
dotace

2
4

3
4

4
4

5
4

6
4

7
4

8
4

Místo výuky předmětu: rehabilitační učebna, třída, herna, tělocvična, zahrada
Cílové zaměření školy:
• uplatňování preventivních činností podporujících zdraví
• dodržování zdravého způsobu života a ochrany zdraví, péči o své zdraví a snaze o jeho zlepšení a posílení
• zvýšení koncentrace pozornosti, odreagování napětí a překonávání únavy, fyzickému i psychickému uvolnění
• rozvíjení aktivní hybnosti a využívání pohybových schopností a dovedností
• poznávání vlastních fyzických a zdravotních předpokladů pohybových možností a omezení
• odstraňování mimovolných pohybů a stimulaci jednotlivých svalových skupin
• vnímání prožitků z pohybové činnosti
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9
4

10
4

Ročník:1-10
Očekávané výstupy školy
Žák by měl:
• Získat kladný vztah k motorickému
cvičení a pohybovým aktivitám.

Učivo

-

•

Rozvíjet motoriku a koordinaci poloh.

-

•

Zvládat podle pokynu přípravu na
pohybovou činnost.

-

•

Reagovat na pokyny k dané pohybové
činnosti.

-

Mezipředmětové
vztahy
rozvíjení hybnosti; polohování, změna polohy, uvolňovací cvičení
stimulace pohybu v prostoru; rozvíjení aktivního pohybu; nácvik
chůze s oporou; s dopomocí; samostatný pohyb
plavání – adaptace na vodní prostředí, hry ve vodě; plavání za
pomoci různých pomůcek
masáže

Řečová výchova

rozvíjení motoriky – koordinace pohybů; rovnovážná cvičení;
manipulace s drobným náčiním
masáže
cvičení s rehabilitačními míči a polohovacími kostkami
plavání – adaptace na vodní prostředí, hry ve vodě; plavání za
pomoci různých pomůcek
rozvíjení motoriky – koordinace pohybů; rovnovážná cvičení,
manipulace s drobným náčiním
cvičení s rehabilitačními míči a polohovacími kostkami
relaxační cvičení; uvolňování spastických částí těla
stimulace pohybu v prostoru; rozvíjení aktivního pohybu; nácvik
chůze s oporou, s dopomocí; samostatný pohyb
rozvíjení motoriky – koordinace pohybů; rovnovážná cvičení,
manipulace s drobným náčiním
plavání – adaptace na vodní prostředí, hry ve vodě; plavání za

517

Řečová výchova

•

Snažit se o samostatný pohyb.

-

pomoci různých pomůcek
rehabilitační cvičení; alternativní formy terapie podle možnosti
školy i žáků
rozvíjení hybnosti; polohování; změny polohy; uvolňovací cvičení
rehabilitační cvičení; alternativní formy terapie podle možnosti
školy i žáků
stimulace pohybu v prostoru; rozvíjení aktivního pohybu; nácvik
chůze s oporou, s dopomocí; samostatný pohyb
reflexní masáže plosek nohou
masáže zad a končetin pro lepší prokrvení těla
cvičení dle Bobatha, cvičení orofaciální oblasti
zcitlivění dlaňové částí ruky pro pozdější úchop
vířivka
cvičení v kuličkovém bazénu
vodní lůžko
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KLÍČOVÉ KOMPETENCE, VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE
Klíčové kompetence a vzdělávací strategie v předmětu REHABILITAČNÍ VÝCHOVA
KOMPETENCE K UČENÍ
II. DÍL ŠVP
Na konci základního vzdělání žák v rámci svých možností:
• Rozumí jednoduchým pojmům, znakům a symbolům a je schopen
je užívat.
• Pozná a rozlišuje základní piktogramy.
• Napodobuje různé předvedené pohyby a činnosti.
• Používá učební a rehabilitační pomůcky.
• Orientuje se ve strukturovaném učení
• Ovládá základy komunikace a využívá je ke svému vzdělávání
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Výchovně vzdělávací strategie
• Zadáváme jednoduché a srozumitelné pokyny.
• Nacvičujeme chápání pokynů od jednoduchých ke složitějším
• Pomocí názoru a rozvíjením smyslového vnímání vytváříme
podmínky k dorozumívání
• Zařazujeme kinetické hry na rozvoj hrubé a jemné motoriky a
smyslového vnímání
• Vytváříme návyky opakováním
• Nabízíme různé možnosti nácviku k osvojení daného poznatku
dané dovednosti
• Dáváme dostatek prostoru na reakci
• Důsledně spojujeme slovní pokyn s gesty ve všech situacích i
mezi pedagogy
• Pracujeme s pojmy, znaky a symboly, které jsou přiměřené
žákovým schopnostem.
• Již osvojené pojmy, znaky a symboly neustále procvičujeme.
• Žákovu pozornost udržujeme střídáním metod práce.
• Piktogramy používáme k orientaci v programu dne.
• S piktogramy pracujeme při všech činnostech v průběhu dne.
• Při práci s piktogramy spolupracujeme s rodinou žáka.
• Předvádíme jednoduché pohyby a činnosti.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Náročnost předváděných pohybů a činností zvyšujeme
pozvolna s ohledem na žákovy schopnosti.
Pohyby a činnosti vždy předvádíme se slovním doprovodem.
Vedeme žáka k pochopení účelu pohybu či činnosti.
Využíváme při výuce poslech relaxační hudby.
Pro snadnější pochopení učiva užíváme učební a rehabilitační
pomůcky.
Pomocí pomůcek zvyšujeme žákův zájem o učivo a udržujeme
jeho pozornost.
Používáme takové učební a rehabilitační pomůcky, které žáka
nenásilně vedou k zapojení všech smyslů.
Dbáme na široké spektrum pomůcek a jejich každodenní
používání
Vedeme žáky s schopnosti samostatně se rozhodovat o volném
čase
Vedeme žáky ke struktuře při jednotlivých činnostech

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
II. DÍL ŠVP
Na konci základního vzdělání žák v rámci svých možností:
• 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.

Výchovně vzdělávací strategie
• Opakovaně připravujeme situace, s nimiž se žák v životě
setkává.
• Předvádíme možné způsoby řešení.
• Dodržuje danou strukturu činností
• Vyzíváme žáka k nápodobě a opakování pohybů.
• Využíváme hudební výrazové prostředky (rytmus, melodie,
tempo při komunikaci se žáky).
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Překládáme žákovy příkazy srozumitelnou formou.
Vyjádřením všech žákových pocitů motivujeme k plnění úkolů
Zařazujeme písně a poslech s různou tématikou.
Přibližuje žákům časový režim dne prostřednictvím opakováním
činností
Nápodobou a modelovými situacemi vytváříme u žáků vlastní
prožitky, které by mohli využít při řešení problémových situací.
Cíleně nacvičujeme činnost žáků požádat o pomoc gestem,
slovem, symbolem.
Vhodnou komunikací a znalostí chování žáků přecházíme
konfliktním situacím.
Vyzýváme žáka k nápodobě pohybů a reakcí v daných situacích.
Srozumitelnou formou předkládáme žákovi příkazy.
Vedeme žáka k plnění povinností
Označujeme prostory, v kterých se žák nachází.
Vyzýváme žáka k pohybu po okolí.
Zabraňujeme nepochopení směrového pohybu.
Přibližujeme žákovi časový režim dne prostřednictvím
opakujících se činností.
Pěstujeme u žáka zdravé sebevědomí.
Vytváříme bezpečné a přátelské prostředí.
Ujišťujeme žáka o tom, že vše je možné vyřešit.

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ
II. DÍL RVP
Na konci základního vzdělání žák v rámci svých možností:
• Poznává známé osoby a dorozumívá se s nimi verbálními nebo
nonverbálními formami komunikace.
• Vyjadřuje své potřeby, pocity a nálady různým způsobem
verbálními i neverbálními prostředky.
• Reaguje na své jméno.
• Reaguje na jednoduché pokyny, vyjadřuje souhlas či nesouhlas.
• Dokáže pozdravit a reagovat na pozdrav vhodným způsobem.
• Dorozumí se jakýmikoliv komunikačními prostředky s lidmi ve
svém okolí.
• Aplikuje naučené komunikační dovednosti k životu mezi lidmi ve
společnosti.
• Adekvátně vyjádří své přání.
• Chápe prožitek a vyjádří jej adekvátním chováním.
• Vyjádří a obhájí svůj názor pomocí naučených komunikačních
kanálů.
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Výchovně vzdělávací strategie
• Spolupracujeme s logopedem a s rodinou.
• Vytváříme atmosféru důvěry a podnětné prostředí pro různí
formy komunikace.
• Vytváříme a používáme pomůcky pro alternativní komunikaci.
• Pro posílení všestranné komunikace zapisujeme aktivity žáka ve
škole do deníku a rodiče informují o víkendovém dění.
• Motivujeme ke komunikaci a zároveň poskytujeme dostatek
času na odpověď.
• Klademe otázky a podněcujeme k odpovědi (přiměřeně
žákovým možnostem a schopnostem).
• Podporuje všechny formy sebevyjádření a poskytujeme k němu
dostatečný prostor.
• Podporujeme a klademe důraz na to, aby žáci vyjadřovali
souhlas či nesouhlas, je-li něco v nepořádku, po obdržení chtěné
věci aby poděkovali.
• Vizualizací řeči podporujeme komunikativní dovednosti.
• Zařazujeme úkoly, které směřují k porozumění slovních pokynů,
obrazových materiálů a běžně užívaných textů a symbolů.
• Rozvojem aktivní a pasivní slovní zásoby podporujeme
schopnost komunikovat s vrstevníky i ostatními lidmiorganizujeme aktivity, při kterých se setkávají a spolupracují žáci
z ostatních tříd.
• Využíváme píseň jako prostředek ke komunikaci s ostatními.
• Při rytmizaci a hudebně pohybových hrách využíváme jména

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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žáků a dospělých.
Poslechem hudby motivujeme žáky k vyjáření svých pocitů.
Hodnocením vlastní osoby a ostatních připravujeme žáky
k vyjádření a obhájení svého názoru.
Muzikoterapií, arteterapií navozujeme podmínky pro vyjádření
vlastních pocitů a prožitků.
Komunikujeme pomocí smyslů, zpěvem a pohybem.
Názorem či obrazovým materiálem usilujeme o pochopení
daného úkolu.
Využíváme rytmizaci, melodizování, přiřazování a výběr se
zrakovou podporou.
Pomocí krátkých stejných melodií, utváříme rituály pozdravu a
loučení.
Využíváme dechová a fonační cvičení a hudebně pohybové hry
k podpoře pozdravu.
Volíme individuální, citlivý přístup – komunikujeme dotýkáním,
vnímáme řeč těla, komunikujeme pomocí smyslů,
komunikačních tabulek či verbální formou.
Povzbuzujeme k vyjadřování i k reakci na mluvenou řeč.
Vytváříme a opakujeme situace, které pomáhají dítěti reagovat
na své jméno a orientovat se ve svém okolí /iniciální dotek.
Používáme jednoduchá sdělení, komunikujeme s dítětem na
úrovni, které rozumí.

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ
II. DÍL ŠVP
Na konci základního vzdělání žák v rámci svých možností:
• Uvědomuje si svoji osobu prostřednictvím svého těla.
• Zná členy své rodiny a osoby ze svého nejbližšího okolí.
• Rozlišuje osoby různého pohlaví (chlapec – dívka, muž – žena).
• Navazuje kontakt a adekvátně se dorozumívá s okolím.
• Spolupracuje se svými učiteli a spolužáky.
• Chová se zdrženlivě k neznámým osobám.
• Prokazuje získanou sebedůvěru při vystupování v neznámém
prostředí

Výchovně vzdělávací strategie
• Poskytujeme žákovi dostatek podnětů, aby si uvědomoval svoje
tělo.
• Smyslové podněty doprovázíme slovním komentářem.
• Posilujeme uvědomování sebe sama prostřednictvím smyslové
stimulace a interpersonálních vztahů.
• Nacvičujeme adekvátní chování v novém prostředí pomocí
návštěv v různých prostředích (zdravotnická zařízení).
• Navozujeme při výchovách klidnou atmosféru
• Podporujeme žáky ve svobodném projevu.
• Chválíme a utvrzujeme žáky v úspěchu.
• Hodnotíme společně i individuálně chování jednotlivých žáků,
klademe důraz i na hodnocení nonverbální
• Oceňujeme a rozvíjíme kladné projevy chování a pozitivní
emoční ladění.
• Simulujeme žáka v jeho zájmu o okolí.
• Poskytujeme všechny dostupné prostředky AAK podporující
komunikaci.
• S žákem komunikujeme srozumitelně a jednoduše, poskytujeme
dostatek času, o způsobu komunikace informujeme i jeho
nejbližší okolí.
• Svým příkladem, modelovými situacemi, situačními scénami
rozlišujeme různé způsoby chování v kontaktu se známou a
neznámou osobou.
• Srozumitelně upozorňujeme na možné nebezpečí v kontaktu
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•
•

s neznámými lidmi.
Vytváříme stereotypy chování, které žáka v rizikových situacích
ochrání.
Společnými akcemi, soutěžemi a projekty, veřejným
vystupováním posilujeme u žáků jejich sebevědomí.

KOMPETENCE PRACOVNÍ
II. DÍL ŠVP
Na konci základního vzdělání žák v rámci svých
Výchovně vzdělávací strategie
možností:
• Zvládá nejjednodušší úkony sebeobsluhy a
• Usilujeme o nejvyšší možnou samostatnost.
základy osobní hygieny.
• Při běžných činnostech pojmenováváme používané předměty a dbáme na zpětnou
• Poznává, pojmenovává a používá předměty
vazbu.
denní potřeby.
• Využíváme reálné předměty a vytváříme konkrétní situace každodenního života.
• Rozlišuje předměty různé velikosti a tvarů,
• Vytváříme prac. stereotypy, poskytujeme dostatečný časový prostor pro jejich fixaci.
uchopuje je a účelně s nimi manipuluje.
• Vhodnými prostředky motivujeme žáka k činnosti, jdeme příkladem.
• Využívá jednoduché pracovní techniky při
• Vhodnou formou hodnotíme výsledky práce.
práci s různými materiály.
• Dbáme na dokončení zadaného úkolu, včetně následného úklidu.
• Podílí se na jednoduchých praktických
• Podporujeme žáky ve zkoumání nových možností užití různých materiálů a předmětů
činnostech. Dodržuje zásady bezpečnosti,
a v prohlubování již známých možností.
ochrany zdraví, hygieny práce a ochrany
• Vedeme žáky k rozeznávání symbolického zobrazení předmětu denní potřeby od
životního prostředí při pracovních činnostech
reálného k jejich užití.
podle naučených stereotypů
• Používáme při výchovných činnostech různé pomůcky, nástroje a demonstrujeme
jejich správné využití.
• Rozšiřujeme slovní zásobu a používáme slovní pokyny a návodné karty s pracovním
postupem vzhledem k prováděné práci
• Pracovní postupy konzultujeme s rodiči a harmonicky spolupracujeme.
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6.5. Člověka svět práce
6.5.1 Pracovní výchova
Název předmětu: PRACOVNÍ VÝCHOVA
Charakteristika předmětu: Vzdělávací oblast Člověk a svět práce je jednou ze stěžejních vzdělávacích oblastí v základním vzdělávání žáků
s nejtěžším mentálním postižením. Zahrnuje pracovní činnosti, které vedou žáky k získání základních pracovních dovedností a návyků. Cíleně se
zaměřuje a systematicky ovlivňuje rozvíjení motorických schopností a dovedností, základních hygienických návyků a činností v oblasti
sebeobsluhy. Současně dochází i k rozvíjení komunikačních dovedností při verbalizaci prováděných činností.
Vzdělávací oblast je realizována ve vzdělávacím oboru Pracovní výchova v průběhu celého základního vzdělávání od prvního do desátého
ročníku.
Disponibilní dotace:
V předmětu Člověk a svět práce je v učebním plánu zařazena v 1-10. ročníku disponibilní časová dotace. Tato hodina bude využita k realizaci
ergoterapie.
Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce
Časová dotace:
Ročník
1
Týdenní
2+1
dotace

2
2+1

3
2+1

4
2+1

5
2+1

6
2+1

7
2+1

Místo výuky předmětu: třída, učebna pro pracovní vyučování, kuchyně, zahrada, okolí školy
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8
2+1

9
2+1

10
2+1

Cílové zaměření školy:
•
•
•
•
•
•
•
•

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
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Ročník:1-10
Očekávané výstupy školy
Žák by měl :
SEBEOBSLUHA (SEBEOBSLUŽNÉ ČINNOSTI)
•

Zvládnout základní hygienické návyky a sebeobslužné
činnosti (oblékání, obouvání).

Učivo

Mezipředmětové
vztahy

Sebeobsluha (sebeobslužné činnosti)
- nacvičování svlékání a oblékání oděvu
- odkládání oděvů na věšák a obuvi na určené
místo
- nacvičování obouvání a přezouvání
- šněrování bot a pokus o vázání tkaniček na
velkém modelu
- šněrování bot, pokus o vázání tkaniček
- oblékání a svlékání tepláků
- oblékání a svlékání svetru
- oblékání a svlékání čepice, šály, rukavic
- rozepínání a zapínání knoflíků na velkém modelu
- rozepínání a zapínání knoflíků
- rozepínání zipů
- oblékání a svlékání ponožek
- osobní hygiena – mytí rukou, používání mýdla,
ručníku
- používání kapesníku
- nácvik používání nočníku, WC
- čištění zubů
- česání vlasů
- spolupráce při hygieně
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Rozumová výchova
Řečová výchova
Smyslová výchova
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Pohybová výchova
Rehabilitační tělesná
výchova

-

přepírání na panenku, mytí hraček

-

nácvičování správného žvýkání a kousání potravy
pití slámkou, pití z hrnečku
vnímání přijímání potravy a vylučování
nácvik správného sezení u jídla

•

Dodržovat klid a čistotu při stravování.

•

Umět používat příbor.

-

používání lžíce
používání příboru, ubrousku

•

Udržovat pořádek ve svých věcech a ve svém okolí.

-

udržování pořádku ve svých věcech
spolupráce při udržování pořádku

PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM
•

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

•

Vytvářet jednoduchými postupy různé předměty
z tradičních i netradičních materiálů.

Práce s drobným materiálem
- vlastnosti materiálu a jeho užití (přírodniny,
modelovací hmota, papír a karton, textil, drát,
fólie)
Práce s pískem
- práce s pískem na pískovišti
- stavění bábovek, kopců, cest, tunelů,
přemisťování písku
- vybírání kamínků z písku
- upravování pískové plochy rukama, lopatkou,
hráběmi, prkýnkem
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Modelování
- zpracování modelovací hmoty oběma rukama
- trhání modelovací hmoty na malé kousky a
rovnání na plochu
- tvarování kuliček různých velikostí v dlaních
- vykrajování „cukroví“ z placky rozválené
válečkem
- tvoření válečků z modelovací hmoty (hadi,
prstýnky, kroužky)
- práce s různými plastickými materiály
Práce s papírem
- mačkání jemného materiálu na kuličky
- hry s papírovými kuličkami (házení a ukládání do
různých nádob)
- trhání papíru na malé kousky, sbírání, rovnání do
misek, kelímků, krabiček
- lepení papíru na vymezenou plochu
- navlékání natrhaného papíru na špejli
- trhání papíru na tenké proužky, stříhání
- řetěz na stromeček, přehýbání papíru, lepení
natrhaných proužků
- rolování papíru
Práce s textilními materiály
- navíjení vlny na cívku, do klubka
- navíjení provázku na cívku
- navlékání korálů na šňůrku
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-

překládání a stříhání látky
nalepování látky
koláž
šití jehlou s tupým hrotem
stehy na cvičné desce

Práce s přírodními materiály
- sbírání kaštanů, žaludů, jejich třídění, ukládání
- sbírání přírodnin a jejich ukládání
- figurky z přírodnin (s pomocí učitele)
- trhání listů podle žilek, namáčení, obtiskování
- lisování listů, lepení do podzimních motivů
- navlékání listů
- navlékání jeřabin
- třídění semen fazole, čočky, kukuřice a ukládání
do sáčků
- další činnosti podle zručnosti žáků a dostupnosti
zdrojů
•

Pracovat podle slovního návodu.

•

Udržovat pracovní místo v čistotě.

-

rozvíjení komunikačních dovedností při
verbalizaci prováděných činností

-

udržovat pořádek ve svých věcech
spolupracovat při udržování pořádku
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PRÁCE MONTÁŽNÍ A DEMONTÁŽNÍ
•

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

PĚSTITELSKÉ PRÁCE
•

Provádět pozorování přírody v jednotlivých ročních
obdobích.

•

Pěstovat, ošetřovat a pečovat o nenáročné pokojové i
užitkové rostliny.

•

Používat podle druhu pěstitelských činností správné
pomůcky a náčiní.

Práce montážní a demontážní
- stavění z kostek
- dům ze dvou kostek, most ze tří kostek, komín
- řazení molitanových kostek ve vodorovném a
svislém směru
- ukládání kostek do krabic
- práce se stavebnicí
- postav co chceš a umíš
- práce s dřevěnou stavebnicí
- práce s hříbkovou a kroužkovou stavebnicí
- využití mozaikové a magnetické stavebnice
- využití konstruktivních her (skládačky, puzzle,
kostky)
- různé typy stavebnic plošných, prostorových
Pěstitelské práce
- pozorování podmínek pro život rostlin – voda,
světlo, teplo, půda, vzduch
- sbírání šišek, plodů kaštanu, dubu, buku

-

péče o pokojové květiny
zalévání květin

-

práce se zahradnickým náčiním (hrábě, motyčka)
práce na školním pozemku: setí ředkvičky, setí
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•

Dodržovat zásady hygieny a bezpečnosti práce při
práci na zahradě.

-

hrachu
hrabání posekané trávy
sklízení ovoce a zeleniny

-

zásady bezpečné práce s rostlinami

PRÁCE V DOMÁCNOSTI
•

Provádět drobné domácí práce – základní úklid, mytí
nádobí, mytí podlahy.

•

Prostřít stůl pro běžné stolování.

Práce v domácnosti
- nácvik zametání
- utírání tabule
- utírání prachu
- úklid ve třídě
- mytí nádobí
- praní drobného prádla

-

•

Zvládnout nákup a uložení základních potravin.

-

osvojování správného stolování a samostatnosti
při jídle
spolupráce při přípravě svačiny
prostírání stolu
úklid stolu po jídle
výzdoba třídy na Vánoce, Velikonoce a další
svátky.
nakupování a skladování potravin
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•

Připravit jednoduchý pokrm podle pokynů.

-

připravování pokrmů
připravování studených a teplých nápojů
připravování jednoduchých pokrmů
další činnosti podle úrovně pohybových a
rozumových schopností

•

Dodržovat zásady hygieny a bezpečnosti při práci
v domácnosti.

-

zásady hygieny a bezpečnosti při práci
v domácnosti
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KLÍČOVÉ KOMPETENCE, VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE
Klíčové kompetence a vzdělávací strategie v předmětu Pracovní výchova
KOMPETENCE K UČENÍ
II. DÍL ŠVP
Na konci základního vzdělání žák v rámci svých možností:
• 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 a rehabilitační pomůcky.
• Orientuje se ve strukturovaném učení
• Ovládá základy komunikace a využívá je ke svému vzdělávání
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Výchovně vzdělávací strategie
• Zadáváme jednoduché a srozumitelné pokyny.
• Nacvičujeme chápání pokynů od jednoduchých ke složitějším
• Pomocí názoru a rozvíjením smyslového vnímání vytváříme podmínky
k dorozumívání
• Zařazujeme kinetické hry na rozvoj hrubé a jemné motoriky a
smyslového vnímání
• Vytváříme návyky opakováním
• Nabízíme různé možnosti nácviku k osvojení daného poznatku dané
dovednosti
• Dáváme dostatek prostoru na reakce
• Zařazujeme do výuky rytmické vyjadřování pomocí těla
• Upravujeme nástroje podle individuálních možností žáka
• Důsledně spojujeme slovní pokyn s gesty ve všech situacích i mezi
pedagogy
• Pracujeme s pojmy, znaky a symboly, které jsou přiměřené žákovým
schopnostem.
• Již osvojené pojmy, znaky a symboly neustále procvičujeme.
• Žákovu pozornost udržujeme střídáním metod práce.
• Piktogramy používáme k orientaci v programu dne.
• S piktogramy pracujeme při všech činnostech v průběhu dne.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Při práci s piktogramy spolupracujeme s rodinou žáka.
Soustavně upevňujeme znalost tiskacích písmen.
Předvádíme jednoduché pohyby a činnosti.
Náročnost předváděných pohybů a činností zvyšujeme pozvolna
s ohledem na žákovy schopnosti.
Pohyby a činnosti vždy předvádíme se slovním doprovodem.
Vedeme žáka k pochopení účelu pohybu či činnosti.
Využíváme při výuce poslech relaxační huby.
Pro snadnější pochopení učiva užíváme učební a rehabilitační
pomůcky.
Pomocí pomůcek zvyšujeme žákův zájem o učivo a udržujeme jeho
pozornost.
Používáme takové učební a rehabilitační pomůcky, které žáka
nenásilně vedou k zapojení všech smyslů.
Dbáme na široké spektrum pomůcek a jejich každodenní používání
Vedeme žáky s schopnosti samostatně se rozhodovat o volném čase
Vedeme žáky ke struktuře při jednotlivých činnostech

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
II. DÍL RVP
Na konci základního vzdělání žák v rámci svých možností:
• 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.

Výchovně vzdělávací strategie
• Opakovaně připravujeme situace, s nimiž se žák v životě setkává.
• Předvádíme možné způsoby řešení.
• Překládáme žákovy příkazy srozumitelnou formou.
• Vyjádřením všech žákových pocitů motivujeme k plnění úkolů
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zařazujeme do výuky návštěvy různých kulturních akcí mimo školu.
Přibližuje žákům časový režim dne prostřednictvím opakováním
činností
Nápodobou a modelovými situacemi vytváříme u žáků vlastní
prožitky, které by mohli využít při řešení problémových situací.
Cíleně nacvičujeme lenost žáků požádat o pomoc gestem, slovem,
symbolem.
Vhodnou komunikací a znalostí chování žáků přecházíme konfliktním
situacím.
Vyzýváme žáka k nápodobě pohybů a reakcí v daných situacích.
Srozumitelnou formou předkládáme žákovi příkazy.
Vedeme žáka k plnění povinností
Označujeme prostory, v kterých se žák nachází.
Vyzýváme žáka k pohybu po okolí.
Zabraňujeme nepochopení směrového pohybu.
Přibližujeme žákovi časový režim dne prostřednictvím opakujících se
činností.
Pěstujeme u žáka zdravé sebevědomí.
Vytváříme bezpečné a přátelské prostředí.
Ujišťujeme žáka o tom, že vše je možné vyřešit.

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ
II. DÍL ŠVP
Na konci základního vzdělání žák v rámci svých možností:
• Poznává známé osoby a dorozumívá se s nimi verbálními nebo
nonverbálními formami komunikace.
• Vyjadřuje své potřeby, pocity a nálady různým způsobem verbálními i
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Výchovně vzdělávací strategie
• Spolupracujeme s logopedem a s rodinou.
• Vytváříme atmosféru důvěry a podnětné prostředí pro různí formy
komunikace.

•
•
•
•
•
•
•
•

neverbálními prostředky
Reaguje na své jméno.
Reaguje na jednoduché pokyny, vyjadřuje souhlas či nesouhlas.
Dokáže pozdravit a reagovat na pozdrav vhodným způsobem.
Dorozumí se jakýmikoliv komunikačními prostředky s lidmi ve svém
okolí.
Aplikuje naučené komunikační dovednosti k životu mezi lidmi ve
společnosti.
Adekvátně vyjádří své přání.
Chápe prožitek a vyjádří jej adekvátním chováním.
Vyjádří a obhájí svůj názor pomocí naučených komunikačních kanálů.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Vytváříme a používáme pomůcky pro alternativní komunikaci.
Pro posílení všestranné komunikace zapisujeme aktivity žáka ve škole
do deníku a rodiče informují o víkendovém dění.
Motivujeme ke komunikaci a zároveň poskytujeme dostatek času na
odpověď.
Klademe otázky a podněcujeme k odpovědi (přiměřeně žákovým
možnostem a schopnostem).
Podporuje všechny formy sebevyjádření a poskytujeme k němu
dostatečný prostor.
Podporujeme a klademe důraz na to, aby žáci vyjadřovali souhlas či
nesouhlas, je-li něco v nepořádku, po obdržení chtěné věci aby
poděkovali.
Vizualizací řeči podporujeme komunikativní dovednosti.
Zařazujeme úkoly, které směřují k porozumění slovních pokynů,
obrazových materiálů a běžně užívaných textů a symbolů.
Rozvojem aktivní a pasivní slovní zásoby podporujeme schopnost
komunikovat s vrstevníky i ostatními lidmi-organizujeme aktivity, při
kterých se setkávají a spolupracují žáci z ostatních tříd.
Hodnocením vlastní osoby a ostatních připravujeme žáky k vyjádření
a obhájení svého názoru.
Muzikoterapií, arteterapií navozujeme podmínky pro vyjádření
vlastních pocitů a prožitků.
Vytváříme a opakujeme hudební činnosti, při kterých žáky
oslovujeme jménem.
Názorem či obrazovým materiálem usilujeme o pochopení daného
úkolu.
Využíváme rytmizaci, melodizování, přiřazování a výběr se zrakovou

•
•
•
•
•
•
•

podporou.
Pomocí krátkých stejných melodií, utváříme rituály pozdravu a
loučení.
Používáme různé pohyby těla a rytmické doprovody jako prostředek
k jiné komunikaci.
Využíváme dechová a fonační cvičení a hudebně pohybové hry
k podpoře pozdravu
Volíme individuální, citlivý přístup – komunikujeme dotýkáním,
vnímáme řeč těla, komunikujeme pomocí smyslů, komunikačních
tabulek či verbální formou.
Povzbuzujeme k vyjadřování i k reakci na mluvenou řeč.
Vytváříme a opakujeme situace, které pomáhají dítěti reagovat na své
jméno a orientovat se ve svém okolí /iniciální dotek.
Používáme jednoduchá sdělení, komunikujeme s dítětem na úrovni,
které rozumí.

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ
II. DÍL ŠVP
Na konci základního vzdělání žák v rámci svých možností:
• Uvědomuje si svoji osobu prostřednictvím svého těla.
• Zná členy své rodiny a osoby ze svého nejbližšího okolí.
• Rozlišuje osoby různého pohlaví (chlapec – dívka, muž – žena).
• Navazuje kontakt a adekvátně se dorozumívá s okolím.
• Spolupracuje se svými učiteli a spolužáky.
• Chová se zdrženlivě k neznámým osobám.
• Prokazuje získanou sebedůvěru při vystupování v neznámém
prostředí

Výchovně vzdělávací strategie
• Poskytujeme žákovi dostatek podnětů, aby si uvědomoval svoje tělo.
• Smyslové podněty doprovázíme slovním komentářem.
• Posilujeme uvědomování sebe sama prostřednictvím smyslové
stimulace a interpersonálních vztahů.
• Nacvičujeme adekvátní chování v novém prostředí pomocí návštěv
v různých prostředích (kino, obchod,..)
• Na podporu sociálního chování zařazujeme praktické činnosti a
modelové situace.
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•

540

Sledováním vhodných pořadů a četbou vytváříme představu o
vztazích mezi lidmi
Pojmenováváme členy rodiny, využíváme fotografií, spolupracujeme
s rodinou a vytváříme prostor pro vzájemné setkávání.
Podporujeme začleňování v rámci třídy a volíme takové formy práce,
aby se mohl každý uplatnit.
Upozorňujeme na rozdíly mezi mužem a ženou.
Vedeme žáky k rozlišování dámských a pánských toalet za pomoci
symbolů.
Podporujeme rozlišování osob ve třídě, rozvíjíme poznávání a
manipulaci věcí, i které patří žákovi.
Zařazujeme práci ve skupinách a tím rozvíjíme sociální dovednosti
potřebné k týmové spolupráci.
Společnými akcemi, soutěžemi a projekty utváříme a posilujeme u
žáků kladné vztahy s vrstevníky.
Při výrobě různých kostýmů upozorňujeme na rozdíly v oblečení.
Při návštěvách ostatních škol vedeme žáky k seznamování a utváření
přátelských vztahů.
Vytváříme podmínky k integraci žáků.
Svým příkladným chováním a názornými ukázkami různých situací
vytváříme pravila správného chování.
Navozujeme při výchovách klidnou atmosféru
Podporujeme žáky ve svobodném projevu.
Využíváme poslechu hudby k relaxaci.
Povzbuzujeme žáky k zapojení do všech výchovným činností.
Chválíme a utvrzujeme žáky v úspěchu.
Hodnotíme společně i individuálně chování jednotlivých žáků,

•
•
•
•
•
•

•
•
•

klademe důraz i na hodnocení nonverbální
Vytváříme stereotypy chování umožňující adekvátní navázání
kontaktu.
Oceňujeme a rozvíjíme kladné projevy chování a pozitivní emoční
ladění.
Simulujeme žáka v jeho zájmu o okolí.
Poskytujeme všechny dostupné prostředky AAK podporující
komunikaci.
S žákem komunikujeme srozumitelně a jednoduše, poskytujeme
dostatek času, o způsobu komunikace informujeme i jeho nejbližší
okolí.
Svým příkladem, modelovými situacemi, situačními scénami
rozlišujeme různé způsoby chování v kontaktu se známou a
neznámou osobou.
Srozumitelně upozorňujeme na možné nebezpečí v kontaktu
s neznámými lidmi.
Vytváříme stereotypy chování, které žáka v rizikových situacích
ochrání.
Společnými akcemi, soutěžemi a projekty, veřejným vystupováním
posilujeme u žáků jejich sebevědomí.

KOMPETENCE PRACOVNÍ
II. DÍL ŠVP
Na konci základního vzdělání žák v rámci svých možností:
• Zvládá nejjednodušší úkony sebeobsluhy a základy osobní hygieny.
• Poznává, pojmenovává a používá předměty denní potřeby.
• Rozlišuje předměty různé velikosti a tvarů, uchopuje je a účelně

Výchovně vzdělávací strategie
• Pravidelně a systematicky trénujeme zvládání nejjednodušších úkonů
sebeobsluhy a hygienických návyků s využitím vizualizace.
• Poskytujeme dostatečný časový prostor pro jejich získání.
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•
•

s nimi manipuluje.
Využívá jednoduché pracovní techniky při práci s různými materiály.
Podílí se na jednoduchých praktických činnostech. Dodržuje zásady
bezpečnosti, ochrany zdraví, hygieny práce a ochrany životního
prostředí při pracovních činnostech podle naučených stereotypů

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Usilujeme o nejvyšší možnou samostatnost.
Při běžných činnostech pojmenováváme používané předměty a
dbáme na zpětnou vazbu.
Využíváme reálné předměty a vytváříme konkrétní situace
každodenního života.
Vytváříme pracovní stereotypy, poskytujeme dostatečný časový
prostor pro jejich fixaci.
Vhodnými prostředky motivujeme žáka k činnosti, jdeme příkladem.
Vhodnou formou hodnotíme výsledky práce.
Dbáme na dokončení zadaného úkolu, včetně následného úklidu.
Podporujeme žáky ve zkoumání nových možností užití různých
materiálů a předmětů a v prohlubování již známých možností.
Vedeme žáky k rozeznávání symbolického zobrazení předmětu denní
potřeby od reálného k jejich užití.
Pomocí kresby při poslechu hudby vyjadřujeme své emoce.
Společně připravujeme a vytváříme kostýmy na různá vystoupení.
Využíváme při hodinách možnost výroby různých vlastních pomůcek.
Rozšiřujeme slovní zásobu a používáme slovní pokyny a návodné
karty s pracovním postupem vzhledem k prováděné práci.
Pracovní postupy konzultujeme s rodiči a harmonicky
spolupracujeme.

ERGOTERAPIE
Předmět kompenzačního a reedukačního charakteru. Základem ergoterapie je proces učení (učení je veškeré získávání nových dovedností,
vědomostí a způsobů přizpůsobování se vnějšímu světu). Při ergoterapii se uplatňují především zákonitosti motorického učení. Rozvíjí se jemná
motorika, pohyby manipulační a sebeobslužné.
Ročník: 1 - 10
Očekávané výstupy školy
Žák by měl :
• Zvládat základní manuální
dovednosti při práci s jednoduchými
materiály a pomůckami.

Učivo

Mezipředmětové
vztahy

Kondiční ergoterapie
- sportovní činnosti – stolní tenis, kuželky, házení šipek do terče,
- kuželky
- ruční práce – kuželky, pletení, tkaní a vyšívání v rámu
- modelování z moduritu, z hlíny
- vyřezávání ze dřeva, tvrdého papíru
- práce z papíru
- práce z přírodnin
- pasivní činnosti - řízené sledování televize, poslouchání CD, rádia
- kolektivní i individuální četba
- společenské hry, šachy, dáma, karetní hry, člověče – nezlob se
- práce na zahradě

Řečová výchova
Smyslová výchova
Pracovní výchova
Psaní
Člověk a jeho svět
Hudební výchova

•

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

Ergoterapie cílená na postiženou oblast (zvětšení svalové síly, zlepšení
svalové koordinace, zvětšení rozsahu pohybu)
- úchop kroužku, sevření kroužku prsty
- odtrhnout, uchopit, podat, pustit malý polštářek
- krouživé pohyby ramenním kloubem
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Tělesná výchova

-

•

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

•

Vytvářet jednoduchými postupy
různé předměty z tradičních i

hmat, dotyky, otvírání dlaní u různých textilních materiálů – rozvoj
hmatové citlivosti
skládání, stavění ohrádek, rozeznávání barev a geometrických tvarů
otevírání zásuvek, hledání dřevěných a jiných předmětů
otevírání dlaně vlivem tepla v dlani, úchop, rytmizace (uzavíratelné
válečky naplněné teplou
vodou)
otevírání dlaně, natažení prstů, protažení zápěstí – zpětný pohyb
zavření dlaně
nasazování korálků na hřebíky, snímání korálků do košíčku
cvičení hmatu, úchopu (sázení a trhání kytiček)
snímání kolíčků, přidávání kolíčků na prádlo
provlékání, vázání, křížení, šněrování tkaničky, vázání kličky
mačkání, vytahování, tvarování, házení míčků – procvičování
hmatu
procvičování ohybů v zápěstí, lokti a rameni (úchop kostiček),
vzpažení, upažení a přepažení
pohyby v zápěstí, v lokti, v rameni, narovnávání prstů
zapichování špendlíků

Ergoterapie zaměřená na pracovní začlenění (pracovní začlenění)
- kreslení, malování, grafické techniky
- práce s papírem
- tradiční ruční práce (pletení, háčkování, vyšívání, ruční šití, šití na
- stroji, síťování)
- práce s textilem (tkaní, koláž, drhání)
- práce s přírodními materiály a lidové výtvarné techniky (práce
- s květinami, využití lesních plodů, využití orobince, slámy,
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netradičních materiálů.

•
•
•

Zvládnout základní hygienické
návyky a sebeobslužné činnosti
(oblékání, obouvání).
Dodržovat klid a čistotu při
stravování.
Zvládat základní manipulační
činnosti při sebeobsluze.

-

kukuřičného šustí a vrbového proutí, kraslice, batikování,
práce s kůží)
práce se dřevem (řezání, opracování, povrchová úprava)
práce s kovem (řezání, pilování, ohýbání)
modelování (z hlíny, plastelíny, moduritu, těsta, práce se sádrou)

Ergoterapie zaměřená na výchovu soběstačnosti
- osobní hygiena
- oblékání
- obouvání
- všední činnosti – vedení domácnosti, úklid, nákup , drobné opravy
- cestování – nácvik chůze, jízda na vozíku
-

nácvik samostatnosti při jídle – příprava potravy
vlastní požívání

Rozvíjení jemné motoriky, pohybů manipulačních a sebeobslužných
- cílení pohybem ruky k viděnému předmětu
- sevření předmětu v dlani
- sevření dlaní i prsty
- pohybování sevřeným předmětem (třesení, tlučení)
- odstrčení či uchopení viděného předmětu
- držení předmětu proti palci
- mačkání, hnětení (papír, těsto, hlína)
- přemisťování viděného předmětu (uchopit a jinde pustit,
„vyhazování věcí)
- tahání za pokrývku, za provázek
- kladení předmětu na určité místo
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•

Zvládat základní úchopy ruky.

•

Zvládat jednoduché hry.

podávání někomu, vracení
předávání z ruky do ruky
stavění věcí na sebe
krouživý pohyb klikou
čárání na papíře s tužkou v dlani, prstem od barvy
uchopování drobných předmětů

Nacvičování různých druhů úchopů
- úchop dlaňový
- úchop pěsťový
- úchop klíčový
- úchop vějířový
- úchop vějířový obouruč
- úchop štipcový
- nehtový úchop
Funkční hry
- hru rukama
- hru nohama
- překulování
- plazení
- mimika
- broukání
Manipulační hry
- učení zacházení s předměty a hračkami
- poznávání vlastností předmětů a hraček
- poznávání hmatem drsnost, jemnost
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-

poznávání zvuků chrastítek
poznávání zrakem tvar, barvu

Napodobovací hry
- napodobování mimiky, pohybů, zvuky zvířat, motorů, mašinky
Úlohové hry
- na maminku, na tatínka, na doktora…..
Konstrukční hry
- stavebnice, skládačky, modelování, vystřihování, kreslení, malování
Pohybové hry
- hry s nářadím a náčiním (houpačky, žebřiny, lavičky, prolézačky,
skluzavky)
- taneční a rytmická cvičení s hudbou a popěvky
- - mobilní hračky – houpací koně, kohouti, šlapací autíčka, tříkolky,
koloběžka
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7. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY
7.1. Pravidla pro hodnocení žáků
1. Zásady hodnocení

1. Hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu
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. Žáci jsou hodnoceni i ve všech složkách výchovy, tj. smyslové, hudební, tělesné a
pracovní s výtvarnou. Posouzení rozumové složky výchovy je vyjádřeno v hodnocení
jednotlivých předmětů.
5. Chování žáků se hodnotí slovně.
6. 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.
7. 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.
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 informuje každé pololetí zákonné zástupce žáka o prospěchu žáka a jeho
chování. V případě výrazného zhoršení prospěchu nebo chování žáka informuje učitel
zákonného zástupce neprodleně.
3. Ředitel školy dbá na jednotnost hodnotících měřítek všech učitelů.
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.
3. Postup žáka do dalšího ročníku
1. Do následujícího ročníku postupuje žák na základě zvládnutí učiva předepsaného
učebními osnovami a individuálním plánem.
2. opakování ročníku, je možné nepostoupit? Zdravotní stav?
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4. IVVP
1. Každý žák má zpracovaný IVVP (individuálně výchovně vzdělávací plán). IVVP se
zpracovává na dobu 1. pololetí.Za jeho zpracování zodpovídá TU. (VIZ TABULKA)
2. TU na základě IVVP zpracuje slovní hodnocení žáka k termínu pedagogické rady do
připravených formulářů a do programu BAKALÁŘ .
3. IVVP je zpracováván ve spolupráci SPC, pedagogických pracovníků, rodičů a dalších
odborníků.
4. Vyučující stanoví úkoly v daném předmětu dle Školního vzdělávacího programu.
5. Úkolový list:
•

slouží učiteli jako příprava k vyučování a hodnocení žáka.(viz příloha)

•

V úkolovém listě UČITEL naznačí sledovaný záměr úkolu a rozpracuje pracovní
postup nácviku plnění úkolu .

•

Učitel může zpracovat několik úkolových listů k jednomu předmětu pro jednoho
žáka. nebo 1 úkolový list pro všechny žáky

•

Učitel na závěr v úkolového listu slovně ohodnotí 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

4.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. V posledním roce plnění povinné školní docházky vydá škola žákovi výstupní hodnocení o
tom, jak žák dosáhl cílů vzdělávání stanovených v § 44 zákona č. 561/2004 Sb.
4. 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
5. Na vnitřní straně dvojlistu je možno provést širší slovní hodnocení chování žáka.
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6. Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech
stanovených školním vzdělávacím programem a chování žáka ve škole a na akcích
pořádaných školou jsou v případě použití slovního hodnocení popsány tak, aby byla zřejmá
úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům
formulovaným v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu,
k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku 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, a naznačení dalšího rozvoje žáka.
Obsahuje také zdůvodnění hodnocení a doporučení, jak předcházet případným neúspěchům
žáka a jak je překonávat.
7. Při hodnocení podle odstavce 6 jsou výsledky vzdělávání žáka a chování žáka ve škole a
na akcích pořádaných školou hodnoceny tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které
dosáhl zejména vzhledem k očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách
jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, k jeho vzdělávacím a osobnostním
předpokladům a k věku žáka. Při tvorbě zásad hodnocení bylo využito Doporučení základním
školám speciálním k hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve školním roce 2005/2006.
č.j.1387/2006-24
8.Na vysvědčení zhodnotí vyučující plnění úkolů dle IVVP a na jejich základě vypracuje
slovní hodnocení, které je věcné, konkrétní, motivující a má vypovídající hodnotu o
způsobu práce v celém pololetí.
9. Úkolové listy jsou důležitým podkladem k slovnímu hodnocení žáka na vysvědčení
10. Pro vyplnění tiskopisu vysvědčení škola využila Doporučení základním školám
speciálním k hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve školním roce 2005/2006 č.j.
1387/2006-24 .
11. Pro vyplnění 1. strany tiskopisu vysvědčení použijeme text formalizovaného hodnocení
z tabulkové přílohy Metodického pokynu k hodnocení žáků pomocné školy č.j
10 522/1998-24, kterou jsme upravili dle svých potřeb.
12. Pro vyplnění vnitřní strany dvojlistu použijeme otevřené širší slovní hodnocení všech
předmětů.
13. 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 Doložka o získání stupně základního vzdělání
14. Žákům, kteří ukončí povinnou školní docházku, bude vydáno výstupní hodnocení na
základě § 51 odst.5 zákona 561/2004 Sb.
• KURZ PRO DOPLNĚNÍ ZÁKLADŮ VZDĚLÁNÍ DENNÍ
• KURZ PRO DOPLNĚNÍ ZÁKLADŮ VZDĚLÁNÍ večerní
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5. Hodnocení v přípravném stupni
1. Hodnocení žáků v přípravného stupně pomocné školy provádí učitel svými slovy tak,
aby kladně motivoval žáka i jeho rodiče k další práci a vyzvedl dovednosti, které žák
zvládl.
2. Přípravný stupeň používá svůj formulář Osvědčení.
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TABULKY
a) tabulka pro HODNOCENÍ žáků vzdělávajících se podle ŠVP I. DÍL

Předmět

A

B

C

D

E

Čtení

Čte samostatně

Čte s pomocí (a
částečným
porozuměním)

Čte s pomocí

Čte pouze
s trvalou pomocí

Učivo zvládá
s plným fyzickým
vedením

(plynule, s porozuměním)
Psaní

Píše samostatně,(čitelně,
úhledně)

Píše úhledně
(čitelně)

Píše
s pomocí

Píše pouze
s trvalou pomocí

Učivo zvládá
s plným fyzickým
vedením

Počty

Počítá přesně a pohotově

Počítá
s drobnými
chybami

Počítá
s pomocí

počítá jen
s trvalou pomocí

Učivo zvládá
s plným fyzickým
vedením

Pracuje
s matematickými
pojmy

Věcné učení

Učivo chápe a správně
reprodukuje

Učivu
rozumí(na
otázky správně
odpovídá)

Učivo
částečně
zvládá

Učivo zvládá jen
s trvalou pomocí

Učivo zvládá
s plným fyzickým
vedením

Smyslová
výchova

Učivo dobře zvládá

Učivo zvládá

Učivo zvládá
s pomocí

Učivo zvládá
pouze s trvalou
pomocí

Učivo zvládá
s plným fyzickým
vedením

Pracovní a
výtvarná
výchova

Je tvořivý a zručný

Je tvořivý,
pracuje s malou
pomocí

Při práci
vyžaduje
vedení

Při práci potřebuje
pomoc a vedení

Pracuje s plným
fyzickým vedením

Tělesná
výchova

Je obratný a snaživý

Je méně
obratný, ale
snaží se

Snaží se

Je méně obratný,
cvičí s pomocí

Při cvičení
potřebuje velkou
pomoc

Hudební
výchova

Má dobrý hudební sluch i
rytmus, pěkně zpívá

Rád zpívá, má
dobrý rytmus

Rád zpívá a
poslouchá
hudbu

Rád (se
zájmem)poslouchá
hudbu

Vnímá hudbu

Má kladný vztah
k hudbě
Nepovinný
předmět

Učivo zvládá dobře

Řečová
výchova

Neklasifikuje se

Učivo zvládá

552

Učivo zvládá
s pomocí

Učivo zvládá
pouze s trvalou
pomocí

Učivo zvládá
s plným fyzickým
vedením

b) Tabulka pro žáky vzdělávající se podle ŠVP II.DÍL

Předmět

A

B

C

D

E

Rozumová
výchova

Úkoly plní
samostatně

Úkoly plní
pod
dohledem

Úkoly plní se
slovním
pokynem

Úkoly plní s
pomocí

Úkoly plní
s plným
fyzickým
vedením

Smyslová
výchova

Úkoly plní
samostatně

Úkoly plní
pod
dohledem

Úkoly plní se
slovním
pokynem

Úkoly plní s
pomocí

Úkoly plní
s plným
fyzickým
vedením

Pracovní a
výtvarná
výchova

Je tvořivý,
zručný

Je tvořivý,
pracuje
s dopomocí

Opři práci
vyžaduje
vedení

Pracuje
s fyzickou
pomocí

Pracuje
s trvalou
fyzickou
pomocí

Tělesná
výchova

Zdravotní
rehabilitace

Hudební
výchova

Rád zpívá,
má dobrý
rytmus

Rád
poslouchá
hudbu, rád
zpívá

Má kladný
vztah
k hudbě

Hudbu
využívá
k relaxaci

Vnímá hudbu

Řečová
výchova

Neklasifikuje
se
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c) IVVP ŠVP I.DÍL

Individuální vzdělávací plán ŠVP I.DÍL
Školní rok …………. pololetí
Jméno žáka: vyplní tř. učitel
Datum narození: vyplní tř. učitel
Lékařská diagnóza: vyplní tř. učitel
Třída:. vyplní tř. učitel
Bude vzděláván podle vzdělávacího programu: vyplní tř. učitel
Vyšetření v SPC dne: vyplní tř. učitel
Jméno pracovníka SPC, se kterým bude škola spolupracovat: vyplní tř. učitel
Závěry SPC: vyplní tř. učitel ze zprávy SPC
Asistent pedagoga: ano-ne
Pedagogická diagnóza učitele: zpracuje třídní učitel (popis pracovního a sociálního chování
žáka )
Pomůcky: seznam kompenzačních, rehabilitačních a učebních pomůcek, speciálních učebnic
a didaktických materiálů nezbytných pro výuku žáka.
Způsob hodnocení a klasifikace:
Hodnocení v ZŠ speciální probíhá formou širšího slovního hodnocení.
Organizace péče: konkrétně popsat jak, a kde se žák vzdělává, všechny zvláštnosti, přechody,
a speciality
Dohoda o spolupráci s rodiči:
Rodič byl přizván ke konzultaci IVP.
(+ další specifická přání rodičů -vyplní tř. učitel ve spolupráci s rodiči )
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Informace dalším učitelům:
Třídní učitel je povinen písemnou formou předat informace všem dalším pedagogickým
pracovníkům, kteří se žákem pracují .(tř. učitel si napíše papír a nechá si ho od všech
pracovníků podepsat a uchová ho jako dokumentaci)
Konkrétní úkoly v oblasti:
PŘEDMĚT
ČTENÍ

OBSAH UČIVA

PSANÍ
ŘEČOVÁ VÝCHOVA
MATEMATIKA
IKT
ČLOVĚK A JEHO SVĚT
ČLOVĚK A
SPOLEČNOST
ČLOVĚK A PŘÍRODA
HUDEBNÍ VÝCHOVA
VÝTVARNÁ VÝCHOVA
VÝCHOVA KE ZDRAVÍ
TĚLESNÁ VÝCHOVA
ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE
Podpis třídního učitele:
Podpis rodičů:
Podpis ředitelky:
Datum a místo zpracování:
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d) IVVP ŠVP II.DÍL

Individuální vzdělávací plán ŠVP II.DÍL
Školní rok …………. pololetí
Jméno žáka: vyplní tř. učitel
Datum narození: vyplní tř. učitel
Lékařská diagnóza: vyplní tř. učitel
Třída:. vyplní tř. učitel
Bude vzděláván podle vzdělávacího programu: vyplní tř. učitel
Vyšetření v SPC dne: vyplní tř. učitel
Jméno pracovníka SPC, se kterým bude škola spolupracovat: vyplní tř. učitel
Závěry SPC: vyplní tř. učitel ze zprávy SPC
Asistent pedagoga: ano-ne
Pedagogická diagnóza učitele: zpracuje třídní učitel (popis pracovního a sociálního chování
žáka )
Pomůcky: seznam kompenzačních, rehabilitačních a učebních pomůcek, speciálních učebnic
a didaktických materiálů nezbytných pro výuku žáka.
Způsob hodnocení a klasifikace:
Hodnocení v ZŠ speciální probíhá formou širšího slovního hodnocení.
Organizace péče: konkrétně popsat jak, a kde se žák vzdělává, všechny zvláštnosti, přechody,
a speciality
Dohoda o spolupráci s rodiči:
Rodič byl přizván ke konzultaci IVP.
(+ další specifická přání rodičů -vyplní tř. učitel ve spolupráci s rodiči )
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Informace dalším učitelům:
Třídní učitel je povinen písemnou formou předat informace všem dalším pedagogickým
pracovníkům, kteří se žákem pracují .(tř. učitel si napíše papír a nechá si ho od všech
pracovníků podepsat a uchová ho jako dokumentaci)
Konkrétní úkoly v oblasti:
PŘEDMĚT
ROZUMOVÁ VÝCHOVA

OBSAH UČIVA

ŘEČOVÁ VÝCHOVA

SMYSLOVÁ VÝCHOVA

HUDEBNÍ VÝCHOVA

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

POHYBOVÁ VÝCHOVA

ZTV-REHABILITACE TV

PRACOVNÍ VÝCHOVA

Podpis třídního učitele:
Podpis rodičů:
Podpis ředitelky:
Datum a místo zpracování:
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E) IVVP ŠVP PŘÍPRAVNÝ STUPEŇ I.

Individuální vzdělávací plán
ŠVP PŘÍPRAVNÝ STUPEŇ
Vzdělávání dětí se středně těžkým mentálním postižením

Školní rok …………….. pololetí
Jméno žáka: vyplní tř. učitel
Datum narození: vyplní tř. učitel
Lékařská diagnóza: vyplní tř. učitel
Třída:. vyplní tř. učitel
Bude vzděláván podle vzdělávacího programu: vyplní tř. učitel
Vyšetření v SPC dne: vyplní tř. učitel
Jméno pracovníka SPC, se kterým bude škola spolupracovat: vyplní tř. učitel
Závěry SPC: vyplní tř. učitel ze zprávy SPC
Asistent pedagoga: ano-ne
Pedagogická diagnóza učitele: zpracuje třídní učitel (popis pracovního a sociálního chování
žáka )
Pomůcky: seznam kompenzačních, rehabilitačních a učebních pomůcek, speciálních učebnic
a didaktických materiálů nezbytných pro výuku žáka.
Způsob hodnocení a klasifikace:
Hodnocení v ZŠ speciální probíhá formou širšího slovního hodnocení.
Organizace péče: konkrétně popsat jak, a kde se žák vzdělává, všechny zvláštnosti, přechody,
a speciality
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Dohoda o spolupráci s rodiči:
Rodič byl přizván ke konzultaci IVP.
(+ další specifická přání rodičů -vyplní tř. učitel ve spolupráci s rodiči )
Informace dalším učitelům:
Třídní učitel je povinen písemnou formou předat informace všem dalším pedagogickým
pracovníkům, kteří se žákem pracují .(tř. učitel si napíše papír a nechá si ho od všech
pracovníků podepsat a uchová ho jako dokumentaci)
Konkrétní úkoly v oblasti:(viz. tabulka)
Vzdělávací program :
ŠVP PŘS Škola bez barier - Vzdělávání dětí se středně těžkým mentálním postižením
Pololetí:
OBSAH UČIVA
Vzdělávací oblast biologická ( dítě a jeho tělo)

Vzdělávací oblast psychologická ( dítě a jeho psychika)

Vzdělávací oblast sociální (dítě a ten druhý)

Vzdělávací oblast sociokulturní ( dítě a společnost )

Vzdělávací oblast enviromentální (ditě a svět )

Podpis třídního učitele:
Podpis rodičů:
Podpis ředitelky:
Datum a místo zpracování:
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HODNOCENÍ

IVVP ŠVP PŘÍPRAVNÝ STUPEŇ II.

Individuální vzdělávací plán
ŠVP PŘÍPRAVNÝ STUPEŇ
Vzdělávání dětí s těžším stupněm mentálního postižení, souběžným postižením více
vadami a autismem

Školní rok …………….. pololetí
Jméno žáka: vyplní tř. učitel
Datum narození: vyplní tř. učitel
Lékařská diagnóza: vyplní tř. učitel
Třída:. vyplní tř. učitel
Bude vzděláván podle vzdělávacího programu: vyplní tř. učitel
Vyšetření v SPC dne: vyplní tř. učitel
Jméno pracovníka SPC, se kterým bude škola spolupracovat: vyplní tř. učitel
Závěry SPC: vyplní tř. učitel ze zprávy SPC
Asistent pedagoga: ano-ne
Pedagogická diagnóza učitele: zpracuje třídní učitel (popis pracovního a sociálního chování
žáka )
Pomůcky: seznam kompenzačních, rehabilitačních a učebních pomůcek, speciálních učebnic
a didaktických materiálů nezbytných pro výuku žáka.
Způsob hodnocení a klasifikace:
Hodnocení v ZŠ speciální probíhá formou širšího slovního hodnocení.

560

Organizace péče: konkrétně popsat jak, a kde se žák vzdělává, všechny zvláštnosti, přechody,
a speciality
Dohoda o spolupráci s rodiči:
Rodič byl přizván ke konzultaci IVP.
(+ další specifická přání rodičů -vyplní tř. učitel ve spolupráci s rodiči )
Informace dalším učitelům:
Třídní učitel je povinen písemnou formou předat informace všem dalším pedagogickým
pracovníkům, kteří se žákem pracují .(tř. učitel si napíše papír a nechá si ho od všech
pracovníků podepsat a uchová ho jako dokumentaci)
Konkrétní úkoly v oblasti:(viz. tabulka)
Vzdělávací program :
ŠVP PŘS Škola bez barier - Vzdělávání dětí se středně těžkým mentálním postižením
Pololetí:
OBSAH UČIVA
Vzdělávací oblast biologická ( dítě a jeho tělo)

Vzdělávací oblast psychologická ( dítě a jeho psychika)

Vzdělávací oblast sociální (dítě a ten druhý)

Vzdělávací oblast sociokulturní ( dítě a společnost )

Vzdělávací oblast enviromentální (ditě a svět )

Podpis třídního učitele:
Podpis rodičů:
Podpis ředitelky:
Datum a místo zpracování:
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HODNOCENÍ

F) ÚKOLOVÝ LIST ŠKOLA

ÚKOLOVÝ LIST
Jméno žáka:
Očekávaný výstup:

Klíčové kompetence

Učivo:

Vzdělávací strategie

Metodický postup :

Celkové hodnocení:

Datum zavedení:
Zavedl:

Datum hodnocení:
Schválil:
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ÚKOLOVÝ LIST PŘÍPRAVNÝ STUPEŇ

ÚKOLOVÝ LIST
PŘÍPRAVNÝ STUPEŇ
Jméno dítěte :
Vzdělávací oblast

Co u dětí podporujeme :

KK- očekáváme, že dítě v rámci
svých možností :

Učivo

Metodický postup :

Celkové hodnocení:

Datum zavedení:
Zavedl:

Datum hodnocení:
Schválil:
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7.2. Autoevaluace školy
Oblasti
autoevaluace
Průběh vzdělávání
Řízení školy, kvalita
personální práce,D
VPP

Podmínky ke
vzdělávání

Kritéria
autoevaluace

Nástroje
autoevaluace

Mapování realizace ŠVP

Pozorování, evidence
pozorovaných jevů,
ankety, hospitace
Diskuse-porady vedení
školy, pedagogické rady,
pracovní dílny
(vyhodnocování
pozitiv a
negativ)

Průběžně dle
harmonogramu

Pozorování, anketa se
zaměstnanci školy a
s rodiči žáků

Říjen, květen

Ankety, diskuse se
školskou radou, Radou
rodičů, evaluační třídní
schůzky se žáky a rodiči
Hospitace, anketa, řízený
rozhovor v rámci
pedagogického sboru,
evaluační třídní schůzky

V obdobích
pedagogických rad, 1x do
školního roku

Úspěšnost v podávání
grantů
Komunikace mezi
zaměstnanci školy a
mezi vedením školy a
zaměstnanci
Spolupráce vedení školy
a zaměstnanců
Řešení problémů
Zajišťování bezpečnosti
Využitelnost vědomostí a
dovedností získaných
v rámci DVPP v praxi
školy
Prostorové a materiální
podmínky
Zajištění odpovídajících
personálních podmínek
pro chod školy
Pozitivní klima školy
Vztah rodičů ke škole

Podpora školy žákům
a studentům,
spolupráce s rodiči,
vliv vzájemných
Integrace žáků se SVP
vztahů školy, žáků,
rodičů a dalších osob
Uplatňování
na vzdělávání

individuálního přístupu
k žákům
Realizace individuálních
pohovorů s rodiči a
třídních schůzek
Podávání informací
rodičům
Řešení problémů
Spolupráce s PPP,SPC

Úroveň

Smysluplné nakládání
s rozpočtem školy

Vyhodnocování
společných projektů,
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Časové
rozvržení

V období pedagogických
rad, porad vedení /2x za
rok)

Konec školního roku
(květen, červen)

výsledků
práce školy
zejména
vzhledem
k podmínkám
vzdělávání a
ekonomickým
zdrojům
Výsledky
vzdělávání
(žák)

Podávání grantů

diskuse

Smysluplné zapojení
školy do projektů

Dosahování dílčích
výstupů vyučovacích
předmětů
Dosahování očekávaných
výstupů z RVP ZV
Naplňování klíčových
kompetencí žáků

Rozhovor, hospitace,
rozbor žákovských prací
(vyhodnocování
úkolových listů)

565

Listopad, leden, duben,
červen

566

567

568

