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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY 

1.1 Název ŠVP 

Světem křížem krážem 

1.2 Předkladatel a zřizovatel 

Název a adresa školy 
Centrum BAZALKA, Základní škola speciální a Mateřská škola speciální, 
o.p.s. 

Zřizovatelé Ing. Vanda Polívková, Bc. Věra Srdečná, Martina Koudelková 

Adresa U Jeslí 198/13, 370 01  České Budějovice 

IČ 28086830 

IZO 691000450 

Ředitel Mgr. Jana Kuzdasová 

Koordinátor tvorby ŠVP Mgr. Linda Grguričová 

Kontakt 
www.centrumbazalka.cz 
skola@centrumbazalka.cz 
tel. 387001014, 387001010 

 

 

1.3 Platnost dokumentu 

 

Platnost dokumentu: od 3. září 2012 
 
 
 
Podpis ředitele:…………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
Razítko školy:……………………………………………………………….. 
 
 
 

http://www.centrumbazalka.cz/
mailto:skola@centrumbazalka.cz
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2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 
MŠ speciální a ZŠ speciální byla Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy zařazena do 

sítě škol a školských zařízení od 8. 1. 2009 (obor vzdělávání 79-01-B/001 Pomocná škola). 

Svoji činnost zahájila 1. 9. 2009. 

Vznik školy byl motivován zejména snahou poskytnout dětem s těžkým zdravotním 

postižením (které využívaly sociální služby týdenního stacionáře) a jejich rodinám komplexní 

služby v duchu ucelené rehabilitace. Škola je však otevřená i pro ostatní zájemce. 

Ve škole se neplatí školné.  

Základní škola speciální je desetiletá. Člení se na první stupeň, který tvoří 1. - 6. ročník, a na 

druhý stupeň, který tvoří 7. - 10. ročník. 

2.1 Úplnost a vybavení školy 

Jsme úplnou školou s 1. až 9. postupným ročníkem.  

Kapacita základní školy speciální je 18 žáků (3 třídy), kapacita mateřské školy speciální je 6 

dětí (1 třída). Jsme otevřenou školou - žáci mohou nastoupit v průběhu školní docházky. Ve 

škole není zřízena školní družina, žáci však mají možnost využít služeb denního či týdenního 

stacionáře.  

Škola sídlí v bezbariérové budově, ve které od roku 2004 funguje denní a týdenní stacionář 

pro děti se zdravotním postižením. Budova prošla kompletní rekonstrukcí v roce 2006. 

Škola je v klidné části Českých Budějovic nedaleko autobusového a vlakového nádraží. Do 

školy je dobrá dopravní dostupnost (bezbariérové linky MHD).  Ve spolupráci s Centrem 

BAZALKA, o.p.s., nabízíme i možnost svozů žáků do školy. 

Centrum BAZALKA, o.p.s., pronajímá škole prostory pro výuku (třídy) a pro zázemí 

zaměstnanců (sborovna). Na základě dohody má škola k dispozici i další prostory stacionáře – 

relaxační místnost, místnost pro zrakovou terapii, hernu, jídelnu a prostory pro zabezpečení 

hygieny (WC, koupelny).  Žáci mají také k dispozici velkou zahradu s krytou terasou.  

Stravování je zajištěno prostřednictvím kuchyně Centra BAZALKA, o.p.s. V kuchyni je 

individuálně upravována strava dle požadavků jednotlivých žáků (alergie, dieta, konzistence 

stravy – mixovaná, drcená, krájená).  

Materiální vybavení školy je dostatečné. Škola plánuje rozšířit vybavení na pracovní výchovu 

a dovybavit třídy individuálně upravenými stoly. 

Zaměstnanci školy mají odpovídající vybavení sborovny (PC, připojení na internet, tiskárna, 

kopírka aj.).  

Prostorové zabezpečení školy je dostatečné. Je zpracován projekt na přístavbu budovy, ve 

které se plánují nové prostory pro školu – velké třídy s místnostmi pro individuální práci se 

žáky, cvičební sál, snoezelen a administrativní zázemí.  

Ve škole se snažíme vytvářet příjemné prostředí, poskytovat žákům podmínky žáků ke 

zdravému učení a nabízet otevřené partnerství jak mezi žáky a učiteli, tak mezi učiteli a rodiči 

žáků. Vzdělávání, které poskytujeme našim žákům, je propojené se skutečným životem. Žáci 

si osvojují to, co má pro ně praktický smysl, co je vede k praktické zkušenosti. Žáky 

motivujeme pozitivním hodnocením a respektujeme jejich individualitu. 
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Chráníme žáky před násilím, šikanováním i proti dalšímu rizikovému chování. Důraz klademe 

na prevenci sociálně patologických jevů, tyto postupy jsou zpracovány v Minimálním 

preventivním programu školy. Vytváříme příznivé sociální klima;  jsme partnery v 

komunikaci, učíme žáky otevřenosti, úctě, toleranci, spolupráci a pomoci druhému.  

Snažíme se vést žáky k vhodnému chování nejen vůči sobě a svému nejbližšímu okolí, ale 

také životnímu prostředí. Budujeme u žáků kladný vztah k živé i neživé přírodě a vedeme je 

k myšlení v těchto souvislostech. Plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty je 

samostatně zpracovaným dokumentem školy. 

 

2.2 Organizační podmínky 

Režim vyučování je sestavován s ohledem na hygienu učení a věk žáků. Vyučování probíhá v 

blocích, kdy se střídá pracovní a odpočinkový režim. Učitelé kladou důraz na dostatek 

relaxace a aktivního pohybu.  

Ve škole je dodržován zákaz kouření, pití alkoholu a používání jiných škodlivin. Všechny 

prostory ve škole jsou upraveny pro bezpečný pohyb žáků, je pravidelně dodržována 

kontrola zařízení a vybavení školy z hlediska jejich bezpečnosti. V případě úrazu jsou 

dostupné lékárničky, které jsou vybaveny materiálem k poskytnutí první pomoci. Případné 

školní úrazy jsou ošetřovány v lékárně či ve sborovně školy. Učitelé jsou jednou ročně 

proškoleni v oblasti poskytování první pomoci. Pedagogické dohledy ve třídách vykonávají 

kmenoví pedagogové po celou dobu dopoledního a odpoledního vyučování. 

Na naší škole nezvoní, učitelé vyučují podle rozvrhů a dodržují vyučovací bloky. Vzhledem ke 

speciálním potřebám žáků a zohlednění jejich individuálního přístupu jsou do vyučování 

zařazeny relaxační a odpočinkové chvilky. Někteří žáci využívají svozů zajišťovaných 

Sociálními službami Světluška, o.p.s., proto jim je zohledněn pozdější příchod do vyučování. 

Případné problémy se žáky se projednávají individuálně se zákonnými zástupci žáka, 

vedením školy a ostatními pedagogy. 

Po celou dobu pobytu ve škole jsou žáci pod dohledem pedagogických pracovníků.  

Tradiční akce školy 

 zahradní slavnost  

 oslava svátku Halloween  

 oslava svátku sv. Martina  

 výlov rybníka  

 setkání s Mikulášem  

 účast na vánočních trzích  

 vánoční besídka  

 výlet do ZOO Ohrada Hluboká nad Vltavou 

 návštěva Matějské pouti v Praze 

 pálení čarodějnic 

 drakiáda 

 návštěva Evropského dne bez aut  

 Den otevřených dveří 

http://www.cenia.cz/web/www/web-pub2.nsf/$pid/MZPMSFGSJ1VT


Školní vzdělávací program Světem křížem krážem – Centrum BAZALKA, ZŠ speciální a MŠ speciální, o.p.s.  6/80 

 oslavy narozenin 

 návštěvy divadla, výstav a kina 

 výlety za přírodními a kulturními památkami  

2.3 Charakteristika pedagogického sboru 

Pedagogický sbor je složený převážně z žen. Ve třídách většinou vyučují dva pedagogičtí 

pracovníci. Pedagogové tvoří tým, který spolupracuje mezi sebou. Na výchovně vzdělávací 

činnosti se podílejí i externí logoped a fyzioterapeut nestátního zdravotnického zařízení.  

Pedagogové se účastní podle své specializace dalšího vzdělávaní pedagogických pracovníků, 

které je zaměřeno zejména na alternativní formy vyučování žáků se specifickými 

vzdělávacími potřebami. Vedení školy podporuje další vzdělávání pedagogických pracovníků. 

Všichni členové sboru absolvovali řadu prohlubujících kurzů a školení, např. certifikované 

kurzy konceptu Bazální stimulace, kurzy týkající se alternativní a augmentativní komunikace 

a poruch autistického spektra. 

2.4 Charakteristika žáků 

Ve škole jsou vzděláváni žáci se specifickými vzdělávacími potřebami. Jde o mentální 

postižení středně těžké až těžké a souběžné postižení více vadami. Žáci mají vždy 

vypracovaný individuální vzdělávací plán.  

Školu navštěvují především žáci s kombinovaným postižením (mentálním, tělesným, 

smyslovým, s vadami řeči), s těžkým mentálním postižením a s poruchami autistického 

spektra (PAS). 

Do školy je doprovázejí zákonní zástupci nebo žáci využívají nabídky svozů Centra BAZALKA, 

o.p.s. Někteří žáci využívají pobytových služeb týdenního stacionáře. Většina žáků je 

z Českých Budějovic a okolí. Díky spolupráci s týdenním stacionářem škola vzdělává žáky 

z celého Jihočeského kraje. 

2.5 Spolupráce se zákonnými zástupci a jinými subjekty 

V souladu s § 167 a § 168 zákonem č. 561/2004Sb. (školský zákon) byla ve škole zřízena 

Školská rada.  

Zákonní zástupci dostávají informace o výsledcích na pravidelných schůzkách, případně 

osobně nebo telefonicky.  

Žáci mají osobní deníky, do kterých zaměstnanci školy společně s pracovníky sociálních 

služeb zapisují průběh dne a mimořádné události v rámci výuky (např. úspěchy žáka, školní 

výlety). 

Škola úzce spolupracuje s Centrem BAZALKA, o.p.s.  Obě obecně prospěšné společnosti sídlí 

na stejné adrese.  

Dále spolupracujeme se Střediskem rané péče, SPC,  o. s. APLA, o. s. Koníček, o.s. Hafík aj.  

V rámci problematiky prevence sociálně patologických jevů škola spolupracuje se subjekty 

uvedenými v Minimálním preventivním programu školy. 

Při naplňování plánu environmentálního vzdělání, výchovy a osvěty škola spolupracuje 

s organizacemi uvedenými v tomto plánu. 
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Škola je klinickým pracovištěm Jihočeské univerzity. Do školy dochází na praxi studenti ze 

studijního oboru speciální pedagogika. 

 

 

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 

3.1 Zaměření školy 

Školní vzdělávací program vychází ze vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí uvedených v 

RVP pro vzdělání základní školy speciální, díl II – Vzdělávání žáků s těžkým mentálním 

postižením a souběžným postižením více vadami.  

Vzdělávací činnosti jsou zaměřeny na rozvoj elementárních vědomostí, komunikačních a 

sociálních dovedností, pohybové samostatnosti a základních sebeobslužných dovedností. 

Žáci jsou vzděláváni v souladu s Minimálním preventivním programem školy a Plánem 

enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty.  

Nezbytný je individuální přístup ke každému žákovi a respektování jeho individuality. 

Vzhledem k závažnosti postižení žáků základní školy speciální je důležité vytvořit ve škole 

příjemnou atmosféru. 

Prioritou školy je uspokojení základních fyziologických potřeb žáků a jejich pocitu bezpečí 

tak, aby byly vytvořeny podmínky pro jejich další rozvoj.  

Škola spolupracuje se Sociálními službami Světluška, o.p.s., a jejich nestátním zdravotnickým 

zařízením. Spolupráce přispívá k celkovému rozvoji žáka dle konceptu ucelené rehabilitace.  

Individuální přístup  

 přistupování ke každému žákovi podle jeho specifických potřeb 

 respektování aktuálního stavu žáka 

 vypracování individuálního vzdělávacího plánu podle individuálních potřeb žáka 

Komunikace a komunikační dovednosti  

 nacvičování a používání sociálních dovedností 

 podpora vyjadřování svých potřeby a přání 

 podporování alternativních a augmentativních způsobů komunikace 

 nácvik komunikace a odstraňování bariér při komunikaci s ostatními lidmi 

 využívání komunikačních technologií 

 podpora navazování kamarádských vztahů 

 řešení nejjednodušších sociálních situací 

 využívání získaných pracovních dovedností v profesní přípravě 

Sebeobslužné dovednosti  

 dle individuálních možností žáka 

 zvládání praktických dovedností nejen ve školním prostředí 

Spolupráce s rodinou 

 vytváření a prohlubování vztahu učitel - rodič 

 snaha o dosahování jednotného působení ve školním i domácím prostředí 
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 spolupodílení se na výchově a vzdělávání žáka 

 aktivní zapojování rodičů do života školy 

Bezpečné a příjemné prostředí  

 vytváření vstřícného prostředí k potřebám žáků, rodičů i pedagogů 

 využívání estetického prostředí školy 

 vytváření prostředí bez bariér 

3.2 Cíle vzdělávání 

Cíle základního vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením 

více vadami vycházejí z RVP pro základní vzdělávání žáků v základní škole speciální a směřují 

k utváření a postupnému rozvíjení klíčových kompetencí žáků. Při práci s žáky s těžkým 

mentálním postižením a souběžným postižením více vadami se snažíme o naplňování těchto 

cílů: 

 

Osvojit si základní hygienické návyky a sebeobslužné dovednosti 

 dosáhnout maximální možné míry samostatnosti při sebeobslužných činnostech 

 aktivně či pasivně spolupracovat při sebeobslužných činnostech 

 

Rozvíjet pohyblivost a snažit se o dosažení co nejvyšší míry samostatnosti a orientace 

ve vztazích k okolí 

 tolerovat stimulace a podle svých možností při nich spolupracovat 

 rozvíjet hrubou i jemnou motoriku a pohyblivost 

 orientovat se ve známém prostředí 

 

Vést žáky k rozvíjení komunikačních dovedností s využitím alternativní a augmentativní 

komunikace 

 navazovat oční kontakt 

 reagovat na své jméno, na oslovení 

 vyjádřit libost a nelibost adekvátním způsobem 

 rozumět jednoduchým verbálním pokynům a zvukovým signálům 

 vyjádřit adekvátním způsobem své potřeby, přání a pocity 

 nácvik sociálních konvencí 

 reagovat na otázku 

 

Rozvíjet schopnost spolupracovat s blízkými osobami a vykonávat jednoduché úkony 

 reagovat na jednoduché pokyny 

 reagovat na sociální interakce 

 navazovat sociální vztahy 

 vykonávat jednoduchou manipulační činnost 

 požádat o pomoc, přijmout pomoc 
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Připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako samostatné osobnosti 

 uvědomovat si svou osobu, vytvářet vlastní identitu 

 vyjádřit své přání a potřeby 

 respektovat společenské normy, konvence a tradice 

 

Naučit žáky správně pracovat s jejich emocemi a city 

 vnímat a tolerovat přítomnost blízkých lidí 

 vyjádřit pozitivní citový vztah k druhým lidem adekvátním způsobem 

 přijímat projevy pozitivních citů od ostatních lidí 

 vyjádřit radost, pocit spokojenosti 

 eliminovat prvky problémového chování 

 vytvářet příležitosti k činnostem, které přinášejí radost a uspokojení 

 práce s negativními emocemi (pláč, smutek…) 

 

Rozvíjet pozornost, vnímavost a poznání 

 aktivně či pasivně spolupracovat při stimulacích a terapiích 

 osvojit si elementární vědomosti a dovednosti 

3.3  Výchovné a vzdělávací strategie 

Výchovné a vzdělávací strategie představují společně uplatňované postupy, metody a formy 

práce, které vedou k naplnění vzdělávacích cílů a tím k utváření klíčových kompetencí. 

Snažíme se o dosažení elementárních klíčových kompetencí na úrovni, která je pro žáky 

dosažitelná, zejména o maximální možnou míru samostatnosti a o přenesení naučených 

dovedností do praktického života. Elementárních klíčových kompetencí žáci dosahují s 

různou mírou dopomoci druhé osoby. Tyto kompetence jsou rozvíjeny po celou dobu školní 

docházky.   

Postupy, metody a formy jsou voleny s přihlédnutím ke stupni a druhu postižení žáků a s 

ohledem na aktuální zdravotní a psychický stav. Je důsledně uplatňován individuální přístup 

k jednotlivým žákům. Nacvičované dovednosti jsou denně procvičovány a opakovány tak, 

aby došlo k jejich upevnění. Žáci jsou k činnosti vhodně motivováni. Jsou pravidelně střídány 

činnosti pracovní a relaxační.  

Hodnocení probíhá v průběhu činnosti po jednotlivých krocích, je vyzdvižena pozitivní 

stránka tak, aby žáci byli motivováni k další činnosti. 

U žáků s poruchou autistického spektra jsou respektovány zásady metodiky strukturovaného 

učení. 

Výchovné a vzdělávací strategie školy, které vedou k naplňování vzdělávacích cílů a utváření 

klíčových kompetencí, jsou uplatňovány všemi pedagogy.  
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KLÍČOVÉ KOMPETENCE VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE 

KOMPETENCE K UČENÍ 

Žák: 

 rozumí jednoduchým pojmům, 
znakům a symbolům nebo 
piktogramům a je schopen je 
užívat 

 pozná tiskací písmena 

 napodobuje různé pohyby a 
činnosti 

 používá učební pomůcky 

 je schopen soustředit pozornost 

 

 respektujeme žákovy individuální možnosti a 
schopnosti k učení 

 při učení vedeme žáky k využívání všech 
smyslů  

 používáme jednotný jazyk přizpůsobený 
potřebám žáka 

 podporujeme žáky v porozumění a užívání 
jednoduchých pojmů, symbolů, znaků a 
piktogramů 

 vedeme žáky k využívání vhodných učebních 
pomůcek 

 rozvíjíme pozornost žáka a kvalitu jeho 
soustředění 

 při učení dbáme na klidnou atmosféru a na 
pozitivní zpětnou vazbu 

 podporujeme u žáků spontánní chuť k učení 

 snažíme se cíleně vytvářet takové situace, 
v nichž má žák radost z učení, umožňujeme 
mu zažít úspěch 

 učíme žáky nápodobě (činnosti, pohyb, 
chování) 

 snažíme se u žáků rozvíjet takové schopnosti, 
pomocí kterých si mohou osvojit tvary 
hůlkového písma 

 vedeme žáky k aktivní komunikaci v procesu 
učení 

 žákům poskytujeme dostatek času pro 
zpracování nových informací 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

Žák: 

 řeší známé situace na základě 
nápodoby 

 chápe a plní jednoduché pokyny 

 orientuje se v čase 

 orientuje se v okolním prostředí 

 překonává pocity strachu 

 dokáže vyjádřit své potřeby 

 vedeme výuku tak, aby si žáci uvědomovali 
souvislosti 

 vytváříme podmínky pro řešení známých 
situací na základě opakování a nápodoby 

 učíme žáky problémy řešit samostatně, 
případně je podporujeme slovním 
doprovodem 

 snažíme se naučit žáky nenechat se odradit 
nezdarem 

 žáky s omezenou hybností a komunikačními 
schopnostmi podporujeme ve vyjádření 
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jejich problémů (bolest, únava, hlad…) 

 otevřeností a atmosférou důvěry učíme žáky, 
že na problémy nejsou sami a mohou 
požádat o pomoc 

 snažíme se u žáků odbourávat pocity strachu 
(z doteků, činností, situací, zvuků, pohybu, 
předmětů…)  

 učíme žáky orientaci ve třídě, škole a okolí 

 umožňujeme žákům orientovat se v čase 
s využitím názorných pomůcek 

 vedeme žáky k rozpoznání a předcházení 
nebezpečí a k zafixování správného jednání 
v případě vlastního ohrožení  

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ 

Žák: 

 poznává známé osoby a 
komunikuje s nimi 

 zná a reaguje na své jméno 

 dokáže vyjádřit souhlas či 
nesouhlas 

 vyjadřuje své pocity, potřeby a 
nálady 

 dokáže pozdravit a reagovat na 
pozdrav vhodným způsobem 

 rozumí jednoduchým sdělením 

 

 

 

 individuálně volíme a rozvíjíme vhodnou 
formu komunikace (orální, augmentativní, 
alternativní) 

 podporujeme žáky při dorozumívání a 
navazování přátelských vztahů s druhými 
osobami 

 zvolenou formu komunikace se snažíme 
přenést do rodinného prostředí 

 podporujeme žáky ve vyjádření souhlasu či 
nesouhlasu, ve vyjádření potřeb, pocitů a 
nálad 

 učíme žáky pozorně naslouchat a rozvíjíme 
jejich slovní zásobu (aktivní, pasivní) 

 učíme porozumět obsahu jednoduchých 
sdělení  

 žáky vedeme k tomu, aby si zapamatovali své 
jméno a adekvátně reagovali na oslovení 

 žáky učíme používat vhodný pozdrav a reakci 
na něj 

 učíme žáky poznávat blízké a známé osoby 

 podporujeme přátelské vztahy ve třídách i 
mezi třídami, vedeme žáky k respektování 
komunikačních bariér a odlišností 

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ 

Žák: 

 uvědomuje si svoji osobu 

 zná osoby ze svého nejbližšího 
okolí 

 učíme žáky uvědomovat si svoji tělo a osobu 

 učíme žáky rozlišovat blízké a neznámé 
osoby a vhodně na ně reagovat 

 podporujeme u žáků navazování kontaktů a 
komunikaci 
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 rozlišuje pohlaví osoby  

 dokáže navázat kontakt a 
dorozumívat se s okolím 

 spolupracuje s ostatními 

 chová se zdrženlivě k neznámým 
osobám 

 

 

 učíme žáky rozlišovat pohlaví osob 

 posilujeme schopnost tolerovat blízkost 
jiných lidí, být v kolektivu, navazovat 
vhodným způsobem sociální kontakt  

 podporujeme vzájemnou pomoc žáků, 
vytváříme situace, kdy se žáci vzájemně 
potřebují a berou ohled na druhé 

 žákovi vždy přesně objasňujeme, zač je 
chválen či kárán 

 posilujeme sociálně vhodné chování žáků a 
snažíme se eliminovat problémové chování 

KOMPETENCE PRACOVNÍ 

Žák: 

 samostatně či s dopomocí zvládá 
úkony sebeobsluhy a základy 
osobní hygieny 

 pozná a používá předměty denní 
potřeby 

 rozlišuje a manipuluje s předměty 
různých vlastností 

 je schopen při práci použít různé 
pracovní postupy 

 podporujeme co největší samostatnost a 
zapojení do osobní hygieny a sebeobsluhy 

 učíme žáky znát a používat předměty denní 
potřeby 

 seznamujeme žáky s předměty různých 
velikostí, tvarů a materiálů 

 rozvíjíme u žáků hrubou a jemnou motoriku, 
úchop a účelnou manipulaci s předměty 

 učíme žáky jednoduchým praktickým 
činnostem a technikám nebo se na nich 
podílet 

 podporujeme žáky v radosti z dokončeného 
úkolu, snahu vždy pochválíme 

 učíme žáky dodržování pracovních postupů 

 respektujeme rychlost učení a pracovní 
tempo žáků  

 

3.4 Zabezpečení výuky  

Vzhledem k závažnosti a různým kombinacím postižení žáků základní školy speciální je nutný 

individuální přístup ke každému žákovi a zajištění komplexní péče. K rozvoji celé osobnosti 

jsou využívány speciálně pedagogické metody (reedukace, edukace, kompenzace, 

rehabilitace) i alternativní metody výuky, práce v konceptu ucelené rehabilitace. 

 

V rámci komplexní péče je žákům školy poskytována: 

 logopedická péče 

 specifický přístup k žákům s PAS 

 zraková stimulace 

 fyzioterapie (ve spolupráci s nestátním zdravotnickým zařízením) 

 doplňkové terapie - canisterapie, hiporelaxace, ornitoterapie 
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Při plánování a realizaci vzdělávacího procesu je nutné vycházet z konkrétního zjištění 

speciálně vzdělávacích potřeb žáků.  

3.4.1 Logopedická péče 

V rámci logopedické péče pracuje s žáky logoped. Vždy vychází ze základní diagnózy, 

aktuálního zdravotního stavu a emocionálně - volního rozpoložení žáka. Plně respektuje 

verbální věk žáka a jeho individuální specifické potřeby. Je realizována individuální formou. 

 

Cíle logopedické péče 

 stimulace motoriky mluvidel, 

 prolomení komunikační bariéry u žáků, 

 změna, zmírnění či eliminování příčiny narušeného vývoje řeči u žáků, 

 péče o správný vývoj komunikace - verbální i neverbální,  

 terapie narušeného vývoje řeči, 

 vedení žáků k všestranné a účinné komunikaci. 

 

Organizace a časová dotace logopedické péče 

Do individuální logopedické péče jsou žáci zařazeni na základě doporučení speciálního 

pedagoga. Časová dotace logopedické péče je upravena pro jednotlivé žáky podle 

individuálních potřeb a zdravotního stavu žáka a s ohledem na organizační možnosti školy.  

 

Struktura logopedické péče 

Logopedická péče je realizována individuálně, prolíná se také celým výchovně - vzdělávacím 

procesem. 

 

Hodnocení logopedické péče 

Žáci jsou hodnoceni podle svých individuálních pokroků v souladu s hodnotícím řádem školy. 

Individuální logopedická péče je hodnocena v rámci rozumové výchovy. 

3.4.2  Specifický přístup k žákům s PAS 

U žáků s poruchou autistického spektra je vzhledem k různé míře autistické symptomatiky, 

různé míře mentálního postižení a dalším přidruženým poruchám (smyslové postižení, 

tělesné postižení) je nezbytný individuální přístup. 

Při práci s těmito žáky je uplatňována metodika strukturovaného učení. Základem je 

strukturalizace prostoru a činností a vizuální podpora, jejichž forma je vždy závislá na míře 

autistické symptomatiky, stupni mentální retardace a z toho vyplývající úrovni porozumění. 

Strukturu a vizuální podporu od sebe nelze oddělit, vždy se vzájemně doplňují a ovlivňují. 

Vytvoření struktury poskytuje dítěti pocit jistoty, zklidnění a podporuje u něj samostatnost 

při plnění úkolů i při běžném pohybu. 

 

Cíle péče o žáky s poruchami autistického spektra 

 zlepšení adaptability, 
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 zvýšení samostatnosti, 

 vytváření základních komunikačních dovedností s využíváním systémů AAK, 

 rozvoj receptivní složky řeči, 

 navazování sociálních kontaktů adekvátním způsobem, 

 vytváření a upevňování vhodných způsobů chování, 

 orientace v prostoru, 

 orientace v čase (práce s režimem dne), 

 nácvik výběru s vizuální oporou. 

 

Organizace a časová dotace péče o žáky s poruchami autistického spektra 

Péče o žáky s poruchou autistického spektra je realizována v průběhu celého výchovně 

vzdělávacího procesu v prostorách kmenové třídy i při aktivitách mimo třídu, školu. Zásady 

metodiky strukturovaného učení jsou dodržovány všemi pedagogy, kteří s těmito žáky 

pracují při všech činnostech a ve všech vyučovacích předmětech. 

 

Struktura péče o žáky s poruchami autistického spektra 

Učitelé školy pravidelně spolupracují s SPC a s Asociací pomáhající lidem s autismem (APLA).  

Nezbytnou součástí práce s žáky s poruchou autistického spektra jsou: 

 

 struktura prostoru na úrovni školy i třídy - vytvoření míst pro sebeobslužné činnosti, 

pro pracovní a relaxační činnosti, místa jsou zvýrazněna barevně nebo označena 

symboly dle úrovně porozumění, 

 struktura času - vytvoření denních režimů -  dle úrovně porozumění daného žáka, 

 struktura činností - strukturované uspořádání úkolu, aby bylo zřejmé, jakým 

způsobem bude žák pracovat a jak dlouho bude splnění úkolu trvat, 

 dodržování pravidla systému práce zleva doprava a shora dolů, 

 vytvoření procesuálních schémat (zejména pro sebeobslužné činnosti), 

 vedení a vyhodnocování záznamů nežádoucího chování (ve spolupráci se sociální 

službou), 

 zaměření výchovně vzdělávacího procesu na sociální vývoj, komunikaci (s využitím 

AAK),  samostatnost, představivost, 

 reflexe - zjišťování porozumění mluvené řeči, 

 spolupráce (a znalost problematiky) všech vyučujících s třídním učitelem, úzká 

spolupráce s rodinou, 

 vytváření modelových situací pro podporu samostatnosti, 

 učení možnosti volby, 

 generalizace - přenášení naučených vzorců chování, jednání do dalšího sociálního 

prostředí. 

 

Hodnocení péče o žáky s poruchami autistického spektra 

Vzhledem k tomu, že metodika strukturovaného učení je dodržována při všech činnostech ve 

všech předmětech a všemi pedagogy, kteří s žáky pracují, jsou individuální pokroky žáků 
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dosažené specifickým přístupem hodnoceny v rámci jednotlivých předmětů v souladu s 

hodnotícím řádem školy. 

 

3.4.3 Zraková stimulace  

Do této speciálně pedagogické péče jsou zařazováni žáci individuálně, podle rozhodnutí 

speciálního pedagoga a instruktora zrakové stimulace. 

Stimulace probíhá individuálně v místnosti pro zrakovou stimulaci a v místnosti s PC pro 

zrakovou stimulaci. 

 

Cíle zrakové stimulace 

 využití zraku v co nejvyšší možné míře v závislosti na druhu a stupni postižení, 

 rozvoj všech kompenzačních smyslů k dosažení maximální možné míry samostatnosti, 

 zapojení žáka do běžného života. 

 

Organizace a časová dotace zrakové stimulace 

Individuální zraková stimulace u žáků probíhá v rámci časové dotace smyslové výchovy. 

Tento předmět je v učebním plánu zakotven po celou dobu plnění jejich povinné školní 

docházky. Individuální zraková stimulace probíhá v místnosti pro zrakovou stimulaci a 

v místnosti s PC pro zrakovou stimulaci. Časová dotace individuální zraková stimulace pro 

jednotlivé žáky je upravena podle individuálních potřeb a zdravotního stavu žáka a s 

ohledem na organizační možnosti školy. 

 

Struktura zraková stimulace 

Důraz je kladen na: 

 rozvíjení zrakového vnímání, 

 rozvíjení sluchového vnímání, 

 rozvíjení hmatového vnímání, 

 rozvíjení čichového a chuťového vnímání, 

 prostorovou a směrovou orientaci. 

Učitelé školy pravidelně spolupracují s instruktorem zrakové stimulace ze Střediska rané 

péče.  

 

Hodnocení zrakové stimulace 

Žáci jsou hodnoceni podle jejich individuálních pokroků v souladu s hodnotícím řádem školy. 

Individuální zraková stimulace je hodnocena v rámci smyslové výchovy. 

3.4.4  Fyzioterapie 

Do péče fyzioterapeuta jsou zařazováni žáci s trvalými odchylkami tělesného vývoje, tělesné 

stavby a zdravotního stavu. Jsou to především žáci s různými formami dětské mozkové 

obrny, s vrozenými nebo získanými vadami pohybového aparátu, smyslovými vadami, 

nervovými a neuropsychickými chorobami, autismem. Je realizována individuální formou. 
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Cíle fyzioterapie 

 zmírnit důsledky zdravotního oslabení, 

 uvolnit svalové kontraktury, 

 protáhnout a posílit jednotlivé svalové skupiny, 

 působit na zmírnění svalové nerovnováhy, 

 zlepšit svalovou sílu, rychlost, obratnost, vytrvalost a rovnováhu, 

 rozvíjet pohybovou koordinaci a prostorovou orientaci, 

 snažit se o samostatný pohyb, 

 pozitivně ovlivnit vadné držení těla a hybné stereotypy, 

 osvojit používání kompenzačních pomůcek, 

 zabezpečit fyziologické nastavení pohybového aparátu polohováním, 

 zvládat podle pokynů nebo s dopomocí přípravu na pohybovou činnost, 

 reagovat na základní pokyny a povely k osvojované činnosti, 

 zlepšovat tělesnou zdatnost a celkový pohybový projev, 

 udržet úroveň pohybových schopností, 

 dosáhnout kladného postoje k pohybovým aktivitám, 

 zlepšit jemnou motoriku ruky a její funkci, 

 podpořit celkový rozvoj žáka. 

 

Organizace a časová dotace fyzioterapie 

Fyzioterapie probíhá ve spolupráci s nestátním zdravotnickým zařízením – Centra BAZALKA, 

o.p.s. - v rámci časové dotace rehabilitační tělesné výchovy, časová dotace pro jednotlivé 

žáky je upravena podle individuálních potřeb a zdravotního stavu žáka a s ohledem na 

organizační možnosti školy. 

 

Struktura fyzioterapie  

Jsou využívány všechny dostupné metody a formy práce, podle typu a míry postižení žáka: 

 pasivní protahování a uvolňování zkrácených svalových skupin, 

 posilování ochablých svalových skupin, 

 aktivní protahování svalů s tendencí ke zkracování, 

 reflexní lokomoce dle prof. Václava Vojty, 

 senzomotorická stimulace a cvičení na míčích, 

 senzomotorická stimulace na labilních plochách, rytmická stabilizace, 

 cvičení s náčiním, 

 cvičení koordinační, 

 cvičení dechová a relaxační, 

 cvičení rytmická, 

 nácvik správných pohybových stereotypů (s kompenzačními pomůckami) 

 pasivní korekce polohováním, 

 míčkování. 
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Hodnocení fyzioterapie  

Žáci jsou hodnoceni podle jejich individuálních pokroků v souladu s hodnotícím řádem školy. 

Fyzioterapie je hodnocena v rámci předmětu rehabilitační tělesná výchova. 

3.4.5 Zprostředkované terapie (canisterapie, hiporelaxace, ornitoterapie) 

Při jednotlivých animoterapiích se terapeut se vždy řídí aktuálním zdravotním stavem žáka. 

Zákonní zástupci podepisují souhlas s prováděním terapií u svého dítěte. 

Canisterapie 

Do terapie jsou zařazeni žáci podle rozhodnutí speciálního pedagoga a canisterapeuta. 

 

Cíle canisterapie 

 rozvoj smyslového vnímání, 

 rozvoj rozumových schopnosti,  

 rozvoj pohybových dovedností,   

 rozvoj citových schopností, 

 rozvoj pracovních dovedností, 

 rozvoj psychosociálních oblasti, 

 rozvoj komunikačních dovedností. 

 

Organizace a časová dotace canisterapie 

Při realizaci canisterapie škola spolupracuje s občanským sdružením Hafík. Canisterapie 

probíhá individuální a kolektivní formou v rámci časové dotace smyslová výchova. Časová 

dotace pro jednotlivé žáky je upravena podle individuálních potřeb a zdravotního stavu žáka 

a s ohledem na organizační možnosti školy. 

 

Struktura canisterapie 

 polohování, 

 relaxace, 

 uvolnění svalových spasmů, 

 zlepšení dýchání, 

 stimulace k aktivnímu pohybu, 

 práce s očním kontaktem, 

 útlum mimovolných pohybů, 

 rozvíjení emočního a citového prožívání,  

 odbourávání strachu. 

 

Hodnocení canisterapie 

Žáci jsou hodnoceni podle jejich individuálních pokroků v souladu s hodnotícím řádem školy. 

Fyzioterapie je hodnocena v rámci předmětu rehabilitační tělesná výchova. 
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Hiporelaxace 

Do terapie jsou zařazeni žáci podle rozhodnutí speciálního pedagoga a hipoterapeuta. 

 

Cíle hiporelaxace 

 rozvoj pohybových dovedností,   

 rozvoj smyslového vnímání, 

 rozvoj rozumových schopnosti,  

 rozvoj citových schopností, 

 rozvoj pracovních dovedností, 

 rozvoj psychosociálních oblasti, 

 rozvoj komunikačních dovedností. 

 

Organizace a časová dotace hiporelaxace 

Při realizaci hiporelaxace škola spolupracuje s občanským sdružením Koníček. Hiporelaxe 

probíhá individuální formou v rámci časové dotace rehabilitační tělesná výchova. Časová 

dotace pro jednotlivé žáky je upravena podle individuálních potřeb a zdravotního stavu žáka 

a s ohledem na organizační možnosti školy. 

 

Struktura hiporelaxace 

 rozvíjení motoriky, 

 relaxace, 

 zlepšení dýchání, 

 stimulace k aktivnímu pohybu, 

 rozvíjení emočního a citového prožívání,  

 posílení sebedůvěry, 

 posílení samostatnosti, 

 rozvoj obratnosti, 

 odbourávání strachu. 

 

Hodnocení hiporelaxace 

Žáci jsou hodnoceni podle jejich individuálních pokroků v souladu s hodnotícím řádem školy. 

Hiporelaxace je hodnocena v rámci předmětu rehabilitační tělesná výchova. 

 

Ornitoterapie 

Využití papouška v terapii je zatím méně obvyklou a méně rozšířenou formou zooterapie. Do 

terapie jsou zařazeni žáci podle rozhodnutí speciálního pedagoga a hipoterapeuta. 

 

Cíle ornitoterapie 

 rozvoj smyslového vnímání, 

 rozvoj rozumových schopnosti,  

 rozvoj citových schopností, 

 rozvoj psychosociálních oblasti, 
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 rozvoj komunikačních dovedností. 

 

Organizace a časová dotace ornitoterapie 

Při realizaci ornitoterapie škola spolupracuje s občanským sdružením Koníček. ornitoterapie 

probíhá individuální  a kolektivní formou v rámci časové dotace smyslové výchova. Časová 

dotace pro jednotlivé žáky je upravena podle individuálních potřeb a zdravotního stavu žáka 

a s ohledem na organizační možnosti školy. 

 

Struktura ornitoterapie 

 rozvíjení motoriky, 

 stimulace k aktivnímu pohybu, 

 rozvíjení emočního a citového prožívání,  

 posílení sebedůvěry, 

 rozvoj koncentrace, 

 odbourávání strachu. 

 

Hodnocení ornitoterapie 

Žáci jsou hodnoceni podle jejich individuálních pokroků v souladu s hodnotícím řádem školy. 

Ornitoterapie je hodnocena v rámci předmětu smyslová výchova. 
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4. TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU 
 

VZDĚLÁVACÍ OBLAST PŘEDMĚT 

1. stupeň 2. stupeň 

ročník 

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

Člověk a komunikace 
Rozumová výchova 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Řečová výchova 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Člověk a jeho svět Smyslová výchova 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

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

Výtvarná výchova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Člověk a zdraví 

Pohybová výchova 

a rehabilitační 

cvičení 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Prvky Bazální 

stimulace 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Člověk a svět práce Pracovní výchova 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Disponibilní časová dotace 2 hodiny každý ročník obou stupňů  

Týdenní časová dotace  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Celková povinná časová 

dotace 

 
 

 

Disponibilní hodiny jsou jednotlivým žákům individuálně přiřazovány k vybraným oborům či 

předmětům. Toto přiřazení je uvedeno v individuálním vzdělávacím plánu žáka. 
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5. UČEBNÍ OSNOVY 

Očekávané výstupy žáka ve vzdělávacích oborech v jednotlivých ročnících jsou hodnoceny na 

základě plnění jeho individuálního vzdělávacího plánu na příslušný ročník. 

5.1  Organizace výuky, metody a postupy 

Před nástupem dítěte do školy mají rodiče možnost seznámit se s prostředím školy, třídním 

učitelem. Je jim představen systém práce a nabídka komplexní péče v centru (nabídka školy, 

sociálních služeb, nestátního zdravotnického zařízení). Rodiče mají možnost seznámit 

pracovníky se specifickými potřebami a projevy chování svého dítěte.  

První rok školní docházky klademe důraz na seznámení s novým prostředím, orientaci v něm 

a na navázání nových vztahů.  

Kolektiv žáků třídy je složen z žáků více ročníků. Jejich počet se mění v závislosti na odchodu 

a příchodu nových žáků.  

Základem práce je výchova a vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu žáka, který 

je vypracován podle školního vzdělávacího programu určeného pro žáky s těžkým mentálním 

postižením a souběžným postižením více vadami. Individuální přístup umožňuje žákovi 

optimální rozvoj jeho vědomostí, dovedností a samostatnosti v závislosti na druhu a stupni 

postižení. 

Celý vzdělávací proces probíhá v souladu s Minimálním preventivním programem školy, který 

se snaží žáky chránit před vlivy sociálně patologických jevů. A také podléhá vlivu Plánu 

environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Ten klade důraz na výchovu žáků k chování, 

které je v souladu s životním prostředím tak, aby se udržela jeho kvalita i pro budoucí 

generace. 

Ve třídě s žáky dle potřeby pracuje třídní učitel, asistent pedagoga, vychovatel a pracovníci 

sociálních služeb (osobní asistence). 

Režim ve třídě si volí třídní učitel podle aktuálního zdravotního a psychického stavu žáků. 

Není omezen zvoněním, jednotlivé činnosti přizpůsobuje aktuální situaci. Nejčastěji 

vyučování probíhá v blocích (8.15 - 10.00 a 10:30 – 12:15), podle ročníku v kombinaci s 

odpolední vyučovací hodinou (45 minut). Respektujeme zásady psychohygieny, střídají se 

činnosti pracovní a relaxační. 

Na ZŠ speciální spolu vyučovací předměty velmi úzce souvisí, vzájemně se prolínají a 

doplňují.  

Postupy, metodami a formami práce se u žáků snažíme dosáhnout naplnění vzdělávacích cílů 

a tím utvářet klíčové kompetence na úrovni, která je pro žáky dosažitelná s různou mírou 

dopomoci druhé osoby. 

K rozvoji celé osobnosti žáka jsou využívány speciálně pedagogické metody (reedukace, 

edukace, kompenzace, rehabilitace) i alternativní metody výuky. 
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U žáků s poruchou autistického spektra jsou respektovány zásady metodiky strukturovaného 

učení. U žáků se smyslovým postižením jsou dodržovány individuální pravidla komunikace. U 

žáků s epilepsií jsou při výuce respektovány specifika tohoto onemocnění. 

Úkoly žáci plní vzhledem k jejich možnostem samostatně, za pomoci další osoby (tzv. ducha) 

nebo s asistencí. 

Výuka probíhá několika způsoby:  

 frontálně v rámci celé třídy, 

 skupinově s vybranými žáky, 

 individuálně. 

 

V rámci komplexní péče je žákům školy nabízena: 

 logopedická péče, 

 rehabilitace, 

 bazální stimulace či prvky tohoto konceptu 

 zraková stimulace 

 muzikoterapie 

 doplňkové terapie - canisterapie, ornitoterapie, hipoterapie, hiporelaxace 

 formy alternativní a augmentativní komunikace (př. specifický přístup k žákům s PAS) 

 

Na vyučování navazuje činnost denního či týdenního stacionáře. Jejich aktivity pokračují 

v rozvíjení celkové osobnosti žáka.  

 

5.2 Charakteristika vzdělávacích oblastí 

5. 2. 1  Člověk a komunikace 

Do vzdělávací oblasti Člověk a komunikace patří vzdělávací obory Rozumová výchova a 

Řečová výchova. 

Obsahové, časové a organizační vymezení oboru Rozumová výchova 

Rozumová výchova je vyučována jako samostatný obor, úzce však souvisí a prolíná se všemi 

vyučovacími obory. V rámci tohoto oboru u žáků rozvíjíme komunikační dovednosti (i 

s využitím AAK), snažíme u nich vzbudit zájem a chuť poznávat svoje okolí, rozvíjíme jejich 

myšlení a paměť.  

Žáci jsou vzděláváni v souladu s Minimálním preventivním programem školy a Plánem 

enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. 

Týdenní hodinová dotace je dle platného učebního plánu. 

Obor je vyučován ve třídě, pracovně pro zrakovou stimulaci, ve třídě s PC, relaxační místnosti 

a při pobytu venku. 

Výuka probíhá v blocích, případně jako samostatná vyučovací hodina (45 minut). 
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Při výuce využíváme pro názornost všech dostupných pomůcek i praktické předměty z 

běžného života. 

Obsah oboru je rozdělen na tematické okruhy: 

 rozvíjení poznávacích schopností, 

 rozvíjení logického myšlení a paměti, 

 rozvíjení grafických schopností. 

Všechny tematické okruhy se často vzájemně prolínají a doplňují.  

U žáků s poruchami autistického spektra jsou respektovány zásady strukturovaného učení a 

struktury dne. 

Cíl oboru 

V oboru Rozumová výchova jsou žáci vedeni k: 

 uvědomování si a poznávání svého těla a své osobnosti, používání vlastního 

jména 

 rozvíjení koncentrace na určitou činnost, 

 zlepšení sebeobsluhy a péče o vlastní zdraví, 

 znalosti členů rodiny, 

 seznámení s předměty denní potřeby a jejich používání, 

 poznávání různých činností, předmětů a zvířat, 

 orientaci v prostředí a v denním časovém režimu, čase, 

 budování vztahů a orientace v nich, 

 vytváření asociací, zobecňování, konkretizace, negace, příčinné souvislosti, 

 nácvik čtení, 

 rozlišování, poznávání a třídění předmětů podle velikosti, tvaru, barev a zvuku, 

 manipulační činnnosti, rozvoj hrubé a jemné motoriky, 

 grafomotorické cvičení. 

 

Klíčové kompetence, výchovné a vzdělávací strategie  

KLÍČOVÉ KOMPETENCE VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE 

KOMPETENCE K UČENÍ 

Žák: 

 rozumí jednoduchým pojmům, 
znakům a symbolům nebo 
piktogramům a je schopen je 
užívat 

 napodobuje různé pohyby a 
činnosti 

 používá učební pomůcky 

 respektujeme žákovy individuální možnosti a 
schopnosti k učení 

 při učení vedeme žáky k využívání všech 
smyslů  

 používáme jednotný jazyk přizpůsobený 
potřebám žáka 

 podporujeme žáky v porozumění a užívání 
jednoduchých pojmů, symbolů, znaků a 
piktogramů 
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 je schopen soustředit pozornost 

 

 vedeme žáky k využívání vhodných učebních 
pomůcek 

 rozvíjíme pozornost žáka a kvalitu jeho 
soustředění 

 při učení dbáme na klidnou atmosféru a na 
pozitivní zpětnou vazbu 

 podporujeme u žáků spontánní chuť k učení 

 snažíme se cíleně vytvářet takové situace, 
v nichž má žák radost z učení, umožňujeme 
mu zažít úspěch 

 učíme žáky nápodobě (činnosti, pohyb, 
chování) 

 vedeme žáky k aktivní komunikaci v procesu 
učení 

 žákům poskytujeme dostatek času pro 
zpracování nových informací 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

Žák: 

 řeší známé situace na základě 
nápodoby 

 chápe a plní jednoduché pokyny 

 orientuje se v čase 

 orientuje se v okolním prostředí 

 

 vedeme výuku tak, aby si žáci uvědomovali 
souvislosti 

 vytváříme podmínky pro řešení známých 
situací na základě opakování a nápodoby 

 učíme žáky problémy řešit samostatně, 
případně je podporujeme slovním 
doprovodem 

 snažíme se naučit žáky nenechat se odradit 
nezdarem 

 otevřeností a atmosférou důvěry učíme žáky, 
že na problémy nejsou samy a mohou 
požádat o pomoc 

 snažíme se u žáků odbourávat pocity strachu 
(z doteků, činností, situací, zvuků, pohybu, 
předmětů…)  

 učíme žáky orientaci ve třídě, škole a okolí 

 umožňujeme žákům orientovat se v čase 
s využitím názorných pomůcek 

 vedeme žáky k rozpoznání a předcházení 
nebezpečí a k zafixování správného jednání 
v případě vlastního ohrožení  

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ 

Žák: 

 poznává známé osoby a 
komunikuje s nimi 

 podporujeme žáky při dorozumívání a 
navazování přátelských vztahů s druhými 
osobami 

 podporujeme žáky ve vyjádření potřeb, 
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 zná a reaguje na své jméno 

 vyjadřuje své pocity, potřeby a 
nálady 

 rozumí jednoduchým sdělením 

 

 

 

pocitů a nálad 

 učíme žáky pozorně naslouchat a rozvíjíme 
jejich slovní zásobu (aktivní, pasivní) 

 učíme porozumět obsahu jednoduchých 
sdělení  

 žáky vedeme k tomu, aby si zapamatovali své 
jméno a adekvátně reagovali na oslovení 

 učíme žáky poznávat blízké a známé osoby 

 podporujeme přátelského vztahy ve třídách i 
mezi třídami, vedeme žáky k respektování 
komunikačních bariér a odlišností 

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ 

Žák: 

 uvědomuje si svoji osobu 

 zná osoby ze svého nejbližšího 
okolí 

 rozlišuje pohlaví osoby  

 spolupracuje s ostatními 

 chová se zdrženlivě k neznámým 
osobám 

 

 

 učíme žáky uvědomovat si svoji tělo a osobu 

 učíme žáky rozlišovat blízké a neznámé 
osoby a vhodně na ně reagovat 

 podporujeme u žáků navazování kontaktů a 
komunikaci 

 učíme žáky rozlišovat pohlaví osob 

 posilujeme schopnost tolerovat blízkost 
jiných lidí, být v kolektivu, navazovat 
vhodným způsobem sociální kontakt  

 podporujeme vzájemnou pomoc žáků, 
vytváříme situace, kdy se žáci vzájemně 
potřebují a berou ohled na druhé 

 žákovi vždy přesně objasňujeme, zač je 
chválen či kárán 

 posilujeme sociálně vhodné chování žáků a 
snažíme se eliminovat problémové chování 

KOMPETENCE PRACOVNÍ 

Žák: 

 samostatně či s dopomocí zvládá 
úkony sebeobsluhy a základy 
osobní hygieny 

 pozná a používá předměty denní 
potřeby 

 rozlišuje a manipuluje s předměty 
různých vlastností 

 je schopen při práci použít různé 
pracovní postupy 

 podporujeme co největší samostatnost a 
zapojení do osobní hygieny a sebeobsluhy 

 učíme žáky znát a používat předměty denní 
potřeby 

 seznamujeme žáky s předměty různých 
velikostí, tvarů a materiálů 

 rozvíjíme u žáků hrubou a jemnou motoriku, 
úchop a účelnou manipulaci s předměty 

 učíme žáky jednoduchým praktickým 
činnostem a technikám nebo se na nich 
podílet 

 podporujeme žáky v radosti z dokončeného 
úkolu, snahu vždy pochválíme 

 učíme žáky dodržování pracovních postupů 



Školní vzdělávací program Světem křížem krážem – Centrum BAZALKA, ZŠ speciální a MŠ speciální, o.p.s.  26/80 

 respektujeme rychlost učení a pracovní 
tempo žáků  

 

Obsahové, časové a organizační vymezení oboru Řečová výchova 

Řečová výchova je vyučována jako samostatný obor, úzce však souvisí a prolíná všemi 

vyučovacími obory. V rámci tohoto oboru u žáků rozvíjíme komunikační dovednosti  (i 

s využitím AAK), vedeme je k vyjádření svých potřeb a pocitů, snažíme se rozšiřovat jejich 

aktivní a pasivní slovní zásobu, podporujeme je k navazování sociálních kontaktů.  

Žáci jsou vzděláváni v souladu s Minimálním preventivním programem školy a Plánem 

enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. 

Týdenní hodinová dotace je dle platného učebního plánu. 

Obor je vyučován ve třídě, pracovně pro zrakovou stimulaci, ve třídě s PC, relaxační místnosti 

a při pobytu venku. 

Výuka probíhá v blocích, případně jako samostatná vyučovací hodina (45 minut). 

Při výuce využíváme pro názornost všech dostupných pomůcek i praktické předměty z 

běžného života. 

Obsahem oboru je rozvíjení komunikačních dovedností. 

U žáků s poruchami autistického spektra jsou respektovány zásady strukturovaného učení a 

struktury dne. 

 

Cíl oboru 

V oboru Řečová výchova jsou žáci vedeni k: 

 stimulaci orofaciální oblasti, cvičení mluvidel,  

 rozvíjení slovní zásoby, 

 rozvíjení komunikačních dovedností, 

 dechová a fonační cvičení, správné dýchání, 

 rozvoj sluchového vnímání, 

 využívání alternativní a augmentativní komunikace, 

 práce s počítačovými programy. 

 

Klíčové kompetence, výchovné a vzdělávací strategie  

KLÍČOVÉ KOMPETENCE VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE 

KOMPETENCE K UČENÍ 

Žák: 

 rozumí jednoduchým pojmům, 
znakům a symbolům nebo 
piktogramům a je schopen je 
užívat 

 napodobuje různé pohyby a 

 respektujeme žákovy individuální možnosti a 
schopnosti k učení 

 při učení vedeme žáky k využívání všech 
smyslů  

 používáme jednotný jazyk přizpůsobený 
potřebám žáka 
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činnosti 

 používá učební pomůcky 

 je schopen soustředit pozornost 

 

 podporujeme žáky v porozumění a užívání 
jednoduchých pojmů, symbolů, znaků a 
piktogramů 

 vedeme žáky k využívání vhodných učebních 
pomůcek 

 rozvíjíme pozornost žáka a kvalitu jeho 
soustředění 

 při učení dbáme na klidnou atmosféru a na 
pozitivní zpětnou vazbu 

 podporujeme u žáků spontánní chuť k učení 

 snažíme se cíleně vytvářet takové situace, 
v nichž má žák radost z učení, umožňujeme 
mu zažít úspěch 

 učíme žáky nápodobě (činnosti, pohyb, 
chování) 

 vedeme žáky k aktivní komunikaci v procesu 
učení 

 žákům poskytujeme dostatek času pro 
zpracování nových informací 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

Žák: 

 řeší známé situace na základě 
nápodoby 

 chápe a plní jednoduché pokyny 

 překonává pocity strachu 

 dokáže vyjádřit své potřeby 

 vedeme výuku tak, aby si žáci uvědomovali 
souvislosti 

 vytváříme podmínky pro řešení známých 
situací na základě opakování a nápodoby 

 učíme žáky problémy řešit samostatně, 
případně je podporujeme slovním 
doprovodem 

 snažíme se naučit žáky nenechat se odradit 
nezdarem 

 žáky s omezenou hybností a komunikačními 
schopnostmi podporujeme ve vyjádření 
jejich problémů (bolest, únava, hlad…) 

 otevřeností a atmosférou důvěry učíme žáky, 
že na problémy nejsou samy a mohou 
požádat o pomoc 

 snažíme se u žáků odbourávat pocity strachu 
(z doteků, činností, situací, zvuků, pohybu, 
předmětů…)  

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ 

Žák: 

 poznává známé osoby a 
komunikuje s nimi 

 individuálně volíme a rozvíjíme vhodnou 
formu komunikace (orální, augmentativní, 
alternativní) 

 podporujeme žáky při dorozumívání a 
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 zná a reaguje na své jméno 

 dokáže vyjádřit souhlas či 
nesouhlas 

 vyjadřuje své pocity, potřeby a 
nálady 

 dokáže pozdravit a reagovat na 
pozdrav vhodným způsobem 

 rozumí jednoduchým sdělením 

 

 

 

navazování přátelských vztahů s druhými 
osobami 

 zvolenou formu komunikace se snažíme 
přenést do rodinného prostředí 

 podporujeme žáky ve vyjádření souhlasu či 
nesouhlasu, ve vyjádření potřeb, pocitů a 
nálad 

 učíme žáky pozorně naslouchat a rozvíjíme 
jejich slovní zásobu (aktivní, pasivní) 

 učíme porozumět obsahu jednoduchých 
sdělení  

 žáky vedeme k tomu, aby si zapamatovali své 
jméno a adekvátně reagovali na oslovení 

 žáky učíme používat vhodný pozdrav a reakci 
na něj 

 učíme žáky poznávat blízké a známé osoby 

 podporujeme přátelského vztahy ve třídách i 
mezi třídami, vedeme žáky k respektování 
komunikačních bariér a odlišností 

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ 

Žák: 

 uvědomuje si svoji osobu 

 zná osoby ze svého nejbližšího 
okolí 

 dokáže navázat kontakt a 
dorozumívat se s okolím 

 spolupracuje s ostatními 

 chová se zdrženlivě k neznámým 
osobám 

 

 

 učíme žáky uvědomovat si svoji osobu 

 učíme žáky rozlišovat blízké a neznámé 
osoby a vhodně na ně reagovat 

 podporujeme u žáků navazování kontaktů a 
komunikaci 

 posilujeme schopnost tolerovat blízkost 
jiných lidí, být v kolektivu, navazovat 
vhodným způsobem sociální kontakt  

 podporujeme vzájemnou pomoc žáků, 
vytváříme situace, kdy se žáci vzájemně 
potřebují a berou ohled na druhé 

 žákovi vždy přesně objasňujeme, zač je 
chválen či kárán 

 posilujeme sociálně vhodné chování žáků a 
snažíme se eliminovat problémové chování 

KOMPETENCE PRACOVNÍ 

Žák: 

 pozná a používá předměty denní 
potřeby 

 

 učíme žáky znát a používat předměty denní 
potřeby 

 rozvíjíme u žáků hrubou a jemnou motoriku, 
úchop a účelnou manipulaci s předměty 

 podporujeme žáky v radosti z dokončeného 
úkolu, snahu vždy pochválíme 

 respektujeme rychlost učení a pracovní 
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tempo žáků  

 

5. 2. 2  Člověk a jeho svět 

Do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět patří vzdělávací obor Smyslová výchova. 

 

Obsahové, časové a organizační vymezení oboru Smyslová výchova 

Smyslová výchova pomáhá žákům poznávat okolní prostředí prostřednictvím smyslového 

vnímání. Je vyučována jako samostatný obor, úzce však souvisí a prolíná všemi vyučovacími 

obory. Při výuce u velké části žáků využíváme prvky konceptu Bazální stimulace. 

Žáci jsou vzděláváni v souladu s Minimálním preventivním programem školy a Plánem 

enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. 

Týdenní hodinová dotace je dle platného učebního plánu. 

Obor je vyučován ve třídě, pracovně pro zrakovou stimulaci, ve třídě s PC pro zrakovou 

stimulaci, relaxační místnosti a při pobytu venku. 

Výuka probíhá v blocích, případně jako samostatná vyučovací hodina (45 minut). 

Při výuce využíváme pro názornost všech dostupných pomůcek i praktické předměty z 

běžného života. 

 

Obsah oboru je rozdělen na tematické okruhy: 

 rozvíjení zrakového vnímání, 

 rozvíjení sluchového vnímání, 

 rozvíjení hmatového vnímání, 

 rozvíjení čichového a chuťového vnímání, 

 prostorová a směrová orientace. 

Všechny tematické okruhy se často vzájemně prolínají a doplňují.  

U žáků s poruchami autistického spektra jsou respektovány zásady strukturovaného učení a 

struktury dne. 

 

Cíl oboru 

V oboru smyslová výchova jsou žáci vedeni k: 

 vnímání své osoby a osob ve svém okolí, 

 uvědomování si a vyjadřování svých potřeb, 

 seznámení se s předměty denní potřeby, 

 osvojování hygienických a stravovacích návyků, 

 vytváření základních schopností manipulace s předměty, 

 poznávání a pojmenování základních barev, 

 rozlišování pravá/levá, 

 vnímání střídání ročních období, 

 vnímání odlišností předmětů na základě jejich vlastností: barva, velikost, tvar, 

teplota, materiál, 

 rozlišování, poznávání a třídění předmětů podle velikosti, tvaru, barev a zvuku, 

 soustředěné zrakové vnímání, 
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 třídění obrázků a skutečných předmětů, 

 třídění obrázků podle obsahu, 

 vnímání, napodobování a rozlišování odlišných zvuků, 

 vnímání chuťových a pachových vlastností látek, 

 orientaci ve svém nejbližším okolí, 

 napodobování předvedených pohybů. 

 

Klíčové kompetence, výchovné a vzdělávací strategie 

 

KLÍČOVÉ KOMPETENCE VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE 

KOMPETENCE K UČENÍ 

Žák dle svých možností a schopností: 

 rozumí jednoduchým pojmům, 
znakům a symbolům nebo 
piktogramům a je schopen je 
užívat 

 používá učební pomůcky 

 je schopen soustředit pozornost 

 

 při učení rozvíjíme u žáků vnímání všemi 
smysly 

 podporujeme žáky v porozumění a užívání 
jednoduchých pojmů, symbolů, znaků a 
piktogramů, které individuálně volíme 

 nabízíme žákům vhodné učební pomůcky  

 rozvíjíme pozornost žáka a kvalitu jeho 
soustředění 

 žákům poskytujeme dostatek času pro 
zpracování smyslových vjemů 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

Žák dle svých možností a schopností: 

 orientuje se v čase 

 orientuje se v okolním prostředí 

 překonává pocity strachu 

 dokáže vyjádřit své potřeby 

 umožňujeme žákům orientovat se v čase 
s využitím názorných pomůcek 

 učíme žáky orientaci ve třídě, škole a okolí 

 snažíme se u žáků odbourávat pocity strachu 
(z doteků, činností, situací, zvuků, pohybu, 
předmětů…)  

 žáky s omezenou hybností a komunikačními 
schopnostmi podporujeme ve vyjádření 
jejich problémů (bolest, únava, hlad…) 

 vedeme žáky k rozpoznání a předcházení 
nebezpečí a k zafixování správného jednání 
v případě vlastního ohrožení  

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ 

Žák dle svých možností a schopností: 

 poznává známé osoby a 
komunikuje s nimi 

 dokáže vyjádřit souhlas či 

 individuálně volíme a rozvíjíme vhodnou 
formu komunikace  

 učíme žáky poznávat blízké a známé osoby 

 podporujeme žáky ve vyjádření souhlasu či 
nesouhlasu, ve vyjádření potřeb, pocitů a 
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nesouhlas 

 vyjadřuje své pocity, potřeby a 
nálady 

nálad 

 

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ 

Žák dle svých možností a schopností: 

 uvědomuje si svoji osobu 

 zná osoby ze svého nejbližšího 
okolí 

 dokáže navázat kontakt a 
dorozumívá se s okolím 

 spolupracuje s ostatními 

 

 

 učíme žáky uvědomovat si svoji tělo a osobu 

 učíme žáky rozlišovat blízké a neznámé 
osoby a vhodně na ně reagovat 

 podporujeme u žáků navazování kontaktů a 
komunikaci 

 posilujeme schopnost tolerovat blízkost 
jiných lidí, být v kolektivu, navazovat 
vhodným způsobem sociální kontakt  

 podporujeme vzájemnou pomoc žáků, 
vytváříme situace, kdy se žáci vzájemně 
potřebují a berou ohled na druhé 

 učíme žáka spolupracovat – asistovat - při 
sebeobsluze 

KOMPETENCE PRACOVNÍ 

Žák dle svých možností a schopností: 

 samostatně či s dopomocí zvládá 
úkony sebeobsluhy a základy 
osobní hygieny 

 pozná a používá předměty denní 
potřeby 

 rozlišuje a manipuluje s předměty 
různých vlastností 

 podporujeme co největší samostatnost a 
zapojení do osobní hygieny a sebeobsluhy 

 učíme žáky znát a používat předměty denní 
potřeby 

 seznamujeme žáky s předměty různých 
velikostí, tvarů a materiálů 

 rozvíjíme u žáků hrubou a jemnou motoriku, 
úchop a účelnou manipulaci s předměty 

 

5. 2. 3 Umění a kultura 

Do vzdělávací oblasti Umění a kultura patří vzdělávací obory Hudební výchova a Výtvarná 

výchova. 

 

Obsahové, časové a organizační vymezení oboru Hudební výchova 

Hudební výchova je vyučována jako samostatný obor, její prvky se však využívají i dalších 

oblastech vzdělávání.  Ve výuce mají žáci možnost naplnit svoji přirozenou potřebu se 

projevit. Hudební výchova má pro žáky důležitý relaxační význam, rozvíjí sluch, motoriku, 

slovní zásobu a řečové dovednosti. Přispívá k celkovému rozvoji žákovy osobnosti.  

Žáci jsou vzděláváni v souladu s Minimálním preventivním programem školy a Plánem 

enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. 

Týdenní hodinová dotace je dle platného učebního plánu. 

Obor je vyučován ve třídě, v relaxační místnosti a při pobytu venku. 

Výuka probíhá v blocích, případně jako samostatná vyučovací hodina (45 minut). 
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Při výuce využíváme běžné hudební nástroje, předměty denní potřeby a nahrávky různých 

hudebních žánrů.  

Obsahem oboru je rozvoj hudebního vnímání. 

U žáků s poruchami autistického spektra jsou respektovány zásady strukturovaného učení a 

struktury dne. 

 

Cíl oboru 

V oboru Hudební výchova jsou žáci vedeni k: 

 správnému dýchání a zlepšení výslovnosti, 

 rozvoji rytmu, 

 napodobování a rozlišování hudebních nástrojů a dalších zvuků, 

 lepšímu vnímání svého těla (hra na tělo), 

 soustředěnému poslechu , 

 rozvoji motoriky, 

 uvolnění a odpočinku, 

 spontánnímu projevu. 

  

Klíčové kompetence, výchovné a vzdělávací strategie  

KLÍČOVÉ KOMPETENCE VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE 

KOMPETENCE K UČENÍ 

Žák: 

 napodobuje různé pohyby a 
činnosti 

 používá učební pomůcky 

 je schopen soustředit pozornost 

 

 respektujeme žákovy individuální možnosti a 
schopnosti k učení 

 při učení vedeme žáky k využívání všech 
smyslů  

 používáme jednotný jazyk přizpůsobený 
potřebám žáka 

 vedeme žáky k využívání vhodných učebních 
pomůcek 

 rozvíjíme pozornost žáka a kvalitu jeho 
soustředění 

 při učení dbáme na klidnou atmosféru a na 
pozitivní zpětnou vazbu 

 podporujeme u žáků spontánní chuť k učení 

 umožňujeme žákovi zažít úspěch 

 učíme žáky nápodobě (činnosti, pohyb, 
chování) 

 snažíme se u žáků rozvíjet takové schopnosti, 
pomocí kterých si mohou osvojit tvary 
hůlkového písma 

 vedeme žáky k aktivní komunikaci v procesu 
učení 
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 žákům poskytujeme dostatek času pro 
zpracování nových informací 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

Žák: 

 řeší známé situace na základě 
nápodoby 

 chápe a plní jednoduché pokyny 

 orientuje se v čase 

 překonává pocity strachu 

 dokáže vyjádřit své potřeby 

 vedeme výuku tak, aby si žáci uvědomovali 
souvislosti 

 vytváříme podmínky pro řešení známých 
situací na základě opakování a nápodoby 

 učíme žáky problémy řešit samostatně, 
případně je podporujeme slovním 
doprovodem 

 snažíme se naučit žáky nenechat se odradit 
nezdarem 

 žáky s omezenou hybností a komunikačními 
schopnostmi podporujeme ve vyjádření 
jejich problémů (bolest, únava, hlad…) 

 umožňujeme žákům orientovat se v čase 

 otevřeností a atmosférou důvěry učíme žáky, 
že na problémy nejsou samy a mohou 
požádat o pomoc 

 snažíme se u žáků odbourávat pocity strachu 
(z doteků, činností, situací, zvuků, pohybu, 
předmětů…)   

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ 

Žák: 

 zná a reaguje na své jméno 

 dokáže vyjádřit souhlas či 
nesouhlas 

 vyjadřuje své pocity, potřeby a 
nálady 

 dokáže pozdravit a reagovat na 
pozdrav vhodným způsobem 

 rozumí jednoduchým sdělením 

 

 

 

 podporujeme žáky při dorozumívání a 
navazování přátelských vztahů s druhými 
osobami 

 podporujeme žáky ve vyjádření souhlasu či 
nesouhlasu, ve vyjádření potřeb, pocitů a 
nálad 

 učíme žáky pozorně naslouchat a rozvíjíme 
jejich slovní zásobu (aktivní, pasivní) 

 učíme porozumět obsahu jednoduchých 
sdělení  

 žáky vedeme k tomu, aby si zapamatovali své 
jméno a adekvátně reagovali na oslovení 

 žáky učíme používat vhodný pozdrav a reakci 
na něj 

 podporujeme přátelského vztahy ve třídách i 
mezi třídami, vedeme žáky k respektování 
komunikačních bariér a odlišností 

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ 

Žák:  učíme žáky uvědomovat si svoji tělo a osobu 
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 uvědomuje si svoji osobu 

 zná osoby ze svého nejbližšího 
okolí 

 dokáže navázat kontakt a 
dorozumívat se s okolím 

 spolupracuje s ostatními 

 

 

 učíme žáky rozlišovat blízké a neznámé 
osoby a vhodně na ně reagovat 

 podporujeme u žáků navazování kontaktů a 
komunikaci 

 posilujeme schopnost tolerovat blízkost 
jiných lidí, být v kolektivu, navazovat 
vhodným způsobem sociální kontakt  

 podporujeme vzájemnou pomoc žáků, 
vytváříme situace, kdy se žáci vzájemně 
potřebují a berou ohled na druhé 

 žákovi vždy přesně objasňujeme, zač je 
chválen či kárán 

 posilujeme sociálně vhodné chování žáků a 
snažíme se eliminovat problémové chování 

KOMPETENCE PRACOVNÍ 

Žák: 

 pozná předměty denní potřeby 

 rozlišuje a manipuluje s předměty 
různých vlastností 

 učíme žáky znát předměty denní potřeby 

 seznamujeme žáky s předměty různých 
velikostí, tvarů a materiálů 

 rozvíjíme u žáků hrubou a jemnou motoriku, 
úchop a účelnou manipulaci s předměty 

 podporujeme žáky v radosti z dokončeného 
úkolu, snahu vždy pochválíme 

 respektujeme rychlost učení a pracovní 
tempo žáků  

 

Obsahové, časové a organizační vymezení oboru Výtvarná výchova 

Výtvarná výchova je vyučována jako samostatný předmět, úzce však souvisí a prolíná všemi 

vyučovacími předměty. V rámci tohoto oboru u žáků rozvíjíme jejich fantazii, vztah k estetice 

a motivujeme je k pozitivnímu sebehodnocení. Snažíme se žáky vést k samostatné práci a 

osobitému vyjadřování vlastních pocitů a výtvarných záměrů. Důraz klademe na odpočinek a 

relaxaci během výtvarné tvorby. 

Žáci jsou vzděláváni v souladu s Minimálním preventivním programem školy a Plánem 

enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. 

Týdenní hodinová dotace je dle platného učebního plánu. 

Předmět je vyučován ve třídě, pracovně pro zrakovou stimulaci, ve třídě s PC, relaxační 

místnosti a při pobytu venku. 

Výuka probíhá v blocích, případně jako samostatná vyučovací hodina (45 minut). 

Při výuce využíváme pro názornost všech dostupných pomůcek i praktické předměty z 

běžného života. 

Obsah předmětu je rozdělen na tematické okruhy: 
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Všechny tematické okruhy se často vzájemně prolínají a doplňují.  

U žáků s poruchami autistického spektra jsou respektovány zásady strukturovaného učení a 

struktury dne. 

Cíl oboru 

V oboru Výtvarná výchova jsou žáci vedeni k: 

 samostatné práci 

 rozvoji fantazie a estetického vnímání 

 kladnému sebehodnocení 

 vyjadřování vlastních pocitů a výtvarných záměrů 

 odpočinku a relaxaci při výtvarné tvorbě 

Klíčové kompetence, výchovné a vzdělávací strategie  

KLÍČOVÉ KOMPETENCE VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE 

KOMPETENCE K UČENÍ 

Žák: 

 rozumí jednoduchým pojmům, 
znakům a symbolům nebo 
piktogramům a je schopen je 
užívat 

 pozná tiskací písmena 

 napodobuje různé pohyby a 
činnosti 

 používá učební pomůcky 

 je schopen soustředit pozornost 

 

 respektujeme žákovy individuální možnosti a 
schopnosti k učení 

 při učení vedeme žáky k využívání všech 
smyslů  

 používáme jednotný jazyk přizpůsobený 
potřebám žáka 

 podporujeme žáky v porozumění a užívání 
jednoduchých pojmů, symbolů, znaků a 
piktogramů 

 vedeme žáky k využívání vhodných učebních 
pomůcek 

 rozvíjíme pozornost žáka a kvalitu jeho 
soustředění 

 při učení dbáme na klidnou atmosféru a na 
pozitivní zpětnou vazbu 

 podporujeme u žáků spontánní chuť k učení 

 snažíme se cíleně vytvářet takové situace, 
v nichž má žák radost z učení, umožňujeme 
mu zažít úspěch 

 učíme žáky nápodobě (činnosti, pohyb, 
chování) 

 snažíme se u žáků rozvíjet takové schopnosti, 
pomocí kterých si mohou osvojit tvary 
hůlkového písma 

 vedeme žáky k aktivní komunikaci v procesu 
učení 
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 žákům poskytujeme dostatek času pro 
zpracování nových informací 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

Žák: 

 řeší známé situace na základě 
nápodoby 

 chápe a plní jednoduché pokyny 

 orientuje se v čase 

 orientuje se v okolním prostředí 

 překonává pocity strachu 

 dokáže vyjádřit své potřeby 

 vedeme výuku tak, aby si žáci uvědomovali 
souvislosti 

 vytváříme podmínky pro řešení známých 
situací na základě opakování a nápodoby 

 učíme žáky problémy řešit samostatně, 
případně je podporujeme slovním 
doprovodem 

 snažíme se naučit žáky nenechat se odradit 
nezdarem 

 žáky s omezenou hybností a komunikačními 
schopnostmi podporujeme ve vyjádření 
jejich problémů (bolest, únava, hlad…) 

 otevřeností a atmosférou důvěry učíme žáky, 
že na problémy nejsou samy a mohou 
požádat o pomoc 

 snažíme se u žáků odbourávat pocity strachu 
(z doteků, činností, situací, zvuků, pohybu, 
předmětů…)  

 učíme žáky orientaci ve třídě, škole a okolí 

 umožňujeme žákům orientovat se v čase 
s využitím názorných pomůcek 

 vedeme žáky k rozpoznání a předcházení 
nebezpečí a k zafixování správného jednání 
v případě vlastního ohrožení  

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ 

Žák: 

 poznává známé osoby a 
komunikuje s nimi 

 zná a reaguje na své jméno 

 dokáže vyjádřit souhlas či 
nesouhlas 

 vyjadřuje své pocity, potřeby a 
nálady 

 dokáže pozdravit a reagovat na 
pozdrav vhodným způsobem 

 rozumí jednoduchým sdělením 

 

 

 individuálně volíme a rozvíjíme vhodnou 
formu komunikace (orální, augmentativní, 
alternativní) 

 podporujeme žáky při dorozumívání a 
navazování přátelských vztahů s druhými 
osobami 

 zvolenou formu komunikace se snažíme 
přenést do rodinného prostředí 

 podporujeme žáky ve vyjádření souhlasu či 
nesouhlasu, ve vyjádření potřeb, pocitů a 
nálad 

 učíme žáky pozorně naslouchat a rozvíjíme 
jejich slovní zásobu (aktivní, pasivní) 

 učíme porozumět obsahu jednoduchých 
sdělení  
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  žáky vedeme k tomu, aby si zapamatovali své 
jméno a adekvátně reagovali na oslovení 

 žáky učíme používat vhodný pozdrav a reakci 
na něj 

 učíme žáky poznávat blízké a známé osoby 

 podporujeme přátelského vztahy ve třídách i 
mezi třídami, vedeme žáky k respektování 
komunikačních bariér a odlišností 

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ 

Žák: 

 uvědomuje si svoji osobu 

 zná osoby ze svého nejbližšího 
okolí 

 rozlišuje pohlaví osoby  

 dokáže navázat kontakt a 
dorozumívat se s okolím 

 spolupracuje s ostatními 

 chová se zdrženlivě k neznámým 
osobám 

 

 

 učíme žáky uvědomovat si svoji tělo a osobu 

 učíme žáky rozlišovat blízké a neznámé 
osoby a vhodně na ně reagovat 

 podporujeme u žáků navazování kontaktů a 
komunikaci 

 učíme žáky rozlišovat pohlaví osob 

 posilujeme schopnost tolerovat blízkost 
jiných lidí, být v kolektivu, navazovat 
vhodným způsobem sociální kontakt  

 podporujeme vzájemnou pomoc žáků, 
vytváříme situace, kdy se žáci vzájemně 
potřebují a berou ohled na druhé 

 žákovi vždy přesně objasňujeme, zač je 
chválen či kárán 

 posilujeme sociálně vhodné chování žáků a 
snažíme se eliminovat problémové chování 

KOMPETENCE PRACOVNÍ 

Žák: 

 samostatně či s dopomocí zvládá 
úkony sebeobsluhy a základy 
osobní hygieny 

 pozná a používá předměty denní 
potřeby 

 rozlišuje a manipuluje s předměty 
různých vlastností 

 je schopen při práci použít různé 
pracovní postupy 

 podporujeme co největší samostatnost a 
zapojení do osobní hygieny a sebeobsluhy 

 učíme žáky znát a používat předměty denní 
potřeby 

 seznamujeme žáky s předměty různých 
velikostí, tvarů a materiálů 

 rozvíjíme u žáků hrubou a jemnou motoriku, 
úchop a účelnou manipulaci s předměty 

 učíme žáky jednoduchým praktickým 
činnostem a technikám nebo se na nich 
podílet 

 podporujeme žáky v radosti z dokončeného 
úkolu, snahu vždy pochválíme 

 učíme žáky dodržování pracovních postupů 

 respektujeme rychlost učení a pracovní 
tempo žáků  
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5. 2. 4 Člověk a zdraví 

Do vzdělávací oblasti Člověk a zdraví patří vzdělávací obor Pohybová výchova a rehabilitační 

cvičení a obor Prvky Bazální stimulace.  

 

Obsahové, časové a organizační vymezení oboru Pohybová výchova a rehabilitační cvičení 

Rehabilitační tělesná výchova je vyučována jako samostatný obor, který vznikl integrací 

vzdělávacích obsahů vzdělávacích oborů Pohybová výchova a Rehabilitační tělesná výchova. 

Prolíná do ostatních vzdělávacích oblastí.  V rámci tohoto oboru u žáků rozvíjíme základní 

pohybové dovednosti a snažíme se zlepšit jejich hybnost. Rozvoj hybnosti přispívá k zlepšení 

nálady, koncentraci žáků a k rozvoji jejich rozumových schopností. 

Žáci jsou vzděláváni v souladu s Minimálním preventivním programem školy a Plánem 

enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. 

Týdenní hodinová dotace je dle platného učebního plánu. 

Předmět je vyučován ve třídě, relaxační místnosti a při pobytu venku. 

Výuka probíhá v blocích, případně jako samostatná vyučovací hodina (45 minut). 

Při výuce využíváme názorné pomůcky i předměty z běžného života. 

 

U žáků s poruchami autistického spektra jsou respektovány zásady strukturovaného učení a 

struktury dne. 

 

Cíl oboru 

V oboru Pohybová výchova a rehabilitační cvičení jsou žáci vedeni k: 

 uvědomování si vlastní osoby prostřednictvím vlastního těla, 

 tolerování cvičení a terapií a spolupráci při nich,  

 zvýšení koncentrace pozornosti, 

 odreagování a překonání únavy, 

 rozvíjení aktivní hybnosti,  

 stimulaci jednotlivých svalových skupin, odstraňování mimovolných pohybů, 

 radosti z pohybu, 

 praktickému využívání pohybových schopností a dovedností, 

 vytváření správných pohybových stereotypů.  

 

Klíčové kompetence, výchovné a vzdělávací strategie  

KLÍČOVÉ KOMPETENCE VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE 

KOMPETENCE K UČENÍ 

Žák: 

 rozumí jednoduchým pojmům, 
znakům a symbolům nebo 
piktogramům a je schopen je 
užívat 

 respektujeme žákovy individuální možnosti a 
schopnosti k učení 

 při učení vedeme žáky k využívání všech 
smyslů  

 používáme jednotný jazyk přizpůsobený 
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 napodobuje různé pohyby a 
činnosti 

 používá učební pomůcky 

 je schopen soustředit pozornost 

 

potřebám žáka 

 vedeme žáky k využívání vhodných učebních 
pomůcek 

 rozvíjíme pozornost žáka a kvalitu jeho 
soustředění 

 při učení dbáme na klidnou atmosféru a na 
pozitivní zpětnou vazbu 

 podporujeme u žáků spontánní chuť k učení 

 snažíme se cíleně vytvářet takové situace, 
v nichž má žák radost z učení, umožňujeme 
mu zažít úspěch 

 učíme žáky nápodobě (činnosti, pohyb, 
chování) 

 snažíme se u žáků rozvíjet takové schopnosti, 
pomocí kterých si mohou osvojit tvary 
hůlkového písma 

 vedeme žáky k aktivní komunikaci v procesu 
učení 

 žákům poskytujeme dostatek času pro 
zpracování nových informací 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

Žák: 

 řeší známé situace na základě 
nápodoby 

 chápe a plní jednoduché pokyny 

 orientuje se v okolním prostředí 

 překonává pocity strachu 

 dokáže vyjádřit své potřeby 

 vedeme výuku tak, aby si žáci uvědomovali 
souvislosti 

 vytváříme podmínky pro řešení známých 
situací na základě opakování a nápodoby 

 učíme žáky problémy řešit samostatně, 
případně je podporujeme slovním 
doprovodem 

 snažíme se naučit žáky nenechat se odradit 
nezdarem 

 žáky s omezenou hybností a komunikačními 
schopnostmi podporujeme ve vyjádření 
jejich problémů (bolest, únava, hlad…) 

 otevřeností a atmosférou důvěry učíme žáky, 
že na problémy nejsou samy a mohou 
požádat o pomoc 

 snažíme se u žáků odbourávat pocity strachu 
(z doteků, činností, situací, zvuků, pohybu, 
předmětů…)  

 učíme žáky orientaci ve třídě, škole a okolí 

 vedeme žáky k rozpoznání a předcházení 
nebezpečí a k zafixování správného jednání 
v případě vlastního ohrožení  
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KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ 

Žák: 

 dokáže vyjádřit souhlas či 
nesouhlas 

 vyjadřuje své pocity, potřeby a 
nálady 

 rozumí jednoduchým sdělením 

 

 

 

 podporujeme žáky ve vyjádření souhlasu či 
nesouhlasu, ve vyjádření potřeb, pocitů a 
nálad 

 učíme žáky pozorně naslouchat a rozvíjíme 
jejich slovní zásobu (aktivní, pasivní) 

 učíme porozumět obsahu jednoduchých 
sdělení  

 podporujeme přátelského vztahy ve třídách i 
mezi třídami, vedeme žáky k respektování 
komunikačních bariér a odlišností 

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ 

Žák: 

 uvědomuje si svoji osobu 

 rozlišuje pohlaví osoby  

 spolupracuje s ostatními 

 

 

 učíme žáky uvědomovat si svoji tělo a osobu 

 učíme žáky rozlišovat pohlaví osob 

 posilujeme schopnost tolerovat blízkost 
jiných lidí, být v kolektivu, navazovat 
vhodným způsobem sociální kontakt  

 podporujeme vzájemnou pomoc žáků, 
vytváříme situace, kdy se žáci vzájemně 
potřebují a berou ohled na druhé 

 žákovi vždy přesně objasňujeme, zač je 
chválen či kárán 

 posilujeme sociálně vhodné chování žáků a 
snažíme se eliminovat problémové chování 

KOMPETENCE PRACOVNÍ 

Žák: 

 samostatně či s dopomocí zvládá 
úkony sebeobsluhy a základy 
osobní hygieny 

 pozná a používá předměty denní 
potřeby 

 rozlišuje a manipuluje s předměty 
různých vlastností 

 podporujeme co největší samostatnost a 
zapojení do osobní hygieny a sebeobsluhy 

 učíme žáky znát a používat předměty denní 
potřeby 

 seznamujeme žáky s předměty různých 
velikostí, tvarů a materiálů 

 rozvíjíme u žáků hrubou a jemnou motoriku, 
úchop a účelnou manipulaci s předměty 

 učíme žáky jednoduchým praktickým 
činnostem a technikám nebo se na nich 
podílet 

 podporujeme žáky v radosti z dokončeného 
úkolu, snahu vždy pochválíme 

 respektujeme rychlost učení a pracovní 
tempo žáků  
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5. 2. 5 Člověk a svět práce 

Do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce patří vzdělávací obor Pracovní výchova.  

 

Obsahové, časové a organizační vymezení oboru Pracovní výchova 

Pracovní výchova je vyučována jako samostatný obor, souvisí a prolíná se všemi vyučovacími 

obory. V rámci tohoto oboru žáci získávají základní pracovní dovednosti a návyky a jsou 

vedeni k dodržování zásad bezpečnosti a hygieny. 

Žáci jsou vzděláváni v souladu s Minimálním preventivním programem školy a Plánem 

enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. 

Týdenní hodinová dotace je dle platného učebního plánu. 

Obor je vyučován ve třídě, ve třídě s PC, relaxační místnosti a při pobytu venku. 

Výuka probíhá v blocích, případně jako samostatná vyučovací hodina (45 minut). 

Při výuce využíváme pro názornost všech dostupných pomůcek i praktické předměty z 

běžného života. 

 

Obsah oboru je rozdělen na tematické okruhy: 

 sebeobsluha, 

 práce s drobným materiálem, 

 práce montážní a demontážní, 

 pěstitelské práce, 

 práce v domácnosti. 

 

Všechny tematické okruhy se často vzájemně prolínají a doplňují.  

U žáků s poruchami autistického spektra jsou respektovány zásady strukturovaného učení a 

struktury dne. 

 

Cíl oboru 

V oboru Pracovní výchova jsou žáci vedeni k: 

 získání základních hygienických a sebeobslužných návyků, 

 rozvoji motoriky, 

 manuální zručnosti a pracovních dovedností, 

 seberealizaci a radosti z činnosti, 

 používání pomůcek a drobného nářadí, 

 získání schopnosti některé domácí spotřebiče,  

 seznámení s jednoduchými pracovními postupy. 

 

Klíčové kompetence, výchovné a vzdělávací strategie  

KLÍČOVÉ KOMPETENCE VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 respektujeme žákovy individuální možnosti a 
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Žák: 

 rozumí jednoduchým pojmům, 
znakům a symbolům nebo 
piktogramům a je schopen je 
užívat 

 napodobuje různé pohyby a 
činnosti 

 používá učební pomůcky 

 je schopen soustředit pozornost 

 

schopnosti k učení 

 při učení vedeme žáky k využívání všech 
smyslů  

 používáme jednotný jazyk přizpůsobený 
potřebám žáka 

 podporujeme žáky v porozumění a užívání 
jednoduchých pojmů, symbolů, znaků a 
piktogramů 

 vedeme žáky k využívání vhodných učebních 
pomůcek 

 rozvíjíme pozornost žáka a kvalitu jeho 
soustředění 

 při učení dbáme na klidnou atmosféru a na 
pozitivní zpětnou vazbu 

 podporujeme u žáků spontánní chuť k učení 

 snažíme se cíleně vytvářet takové situace, 
v nichž má žák radost z učení, umožňujeme 
mu zažít úspěch 

 učíme žáky nápodobě (činnosti, pohyb, 
chování) 

 vedeme žáky k aktivní komunikaci v procesu 
učení 

 žákům poskytujeme dostatek času pro 
zpracování nových informací 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

Žák: 

 řeší známé situace na základě 
nápodoby 

 chápe a plní jednoduché pokyny 

 orientuje se v okolním prostředí 

 překonává pocity strachu 

 dokáže vyjádřit své potřeby 

 vedeme výuku tak, aby si žáci uvědomovali 
souvislosti 

 vytváříme podmínky pro řešení známých 
situací na základě opakování a nápodoby 

 učíme žáky problémy řešit samostatně, 
případně je podporujeme slovním 
doprovodem 

 snažíme se naučit žáky nenechat se odradit 
nezdarem 

 žáky s omezenou hybností a komunikačními 
schopnostmi podporujeme ve vyjádření 
jejich problémů (bolest, únava, hlad…) 

 otevřeností a atmosférou důvěry učíme žáky, 
že na problémy nejsou samy a mohou 
požádat o pomoc 

 snažíme se u žáků odbourávat pocity strachu 
(z doteků, činností, situací, zvuků, pohybu, 
předmětů…)  

 učíme žáky orientaci ve třídě, škole a okolí 



Školní vzdělávací program Světem křížem krážem – Centrum BAZALKA, ZŠ speciální a MŠ speciální, o.p.s.  43/80 

 vedeme žáky k rozpoznání a předcházení 
nebezpečí a k zafixování správného jednání 
v případě vlastního ohrožení  

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ 

Žák: 

 poznává známé osoby a 
komunikuje s nimi 

 zná a reaguje na své jméno 

 dokáže vyjádřit souhlas či 
nesouhlas 

 vyjadřuje své pocity, potřeby a 
nálady 

 rozumí jednoduchým sdělením 

 

 

 

 individuálně volíme a rozvíjíme vhodnou 
formu komunikace (orální, augmentativní, 
alternativní) 

 podporujeme žáky při dorozumívání a 
navazování přátelských vztahů s druhými 
osobami 

 zvolenou formu komunikace se snažíme 
přenést do rodinného prostředí 

 podporujeme žáky ve vyjádření souhlasu či 
nesouhlasu, ve vyjádření potřeb, pocitů a 
nálad 

 učíme žáky pozorně naslouchat a rozvíjíme 
jejich slovní zásobu (aktivní, pasivní) 

 učíme porozumět obsahu jednoduchých 
sdělení  

 žáky vedeme k tomu, aby si zapamatovali své 
jméno a adekvátně reagovali na oslovení 

 učíme žáky poznávat blízké a známé osoby 

 podporujeme přátelského vztahy ve třídách i 
mezi třídami, vedeme žáky k respektování 
komunikačních bariér a odlišností 

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ 

Žák: 

 uvědomuje si svoji osobu 

 zná osoby ze svého nejbližšího 
okolí 

 dokáže navázat kontakt a 
dorozumívat se s okolím 

 spolupracuje s ostatními 

 chová se zdrženlivě k neznámým 
osobám 

 

 

 učíme žáky uvědomovat si svoji tělo a osobu 

 učíme žáky rozlišovat blízké a neznámé 
osoby a vhodně na ně reagovat 

 podporujeme u žáků navazování kontaktů a 
komunikaci 

 posilujeme schopnost tolerovat blízkost 
jiných lidí, být v kolektivu, navazovat 
vhodným způsobem sociální kontakt  

 podporujeme vzájemnou pomoc žáků, 
vytváříme situace, kdy se žáci vzájemně 
potřebují a berou ohled na druhé 

 žákovi vždy přesně objasňujeme, zač je 
chválen či kárán 

 posilujeme sociálně vhodné chování žáků a 
snažíme se eliminovat problémové chování 
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KOMPETENCE PRACOVNÍ 

Žák: 

 samostatně či s dopomocí zvládá 
úkony sebeobsluhy a základy 
osobní hygieny 

 pozná a používá předměty denní 
potřeby 

 rozlišuje a manipuluje s předměty 
různých vlastností 

 je schopen při práci použít různé 
pracovní postupy 

 podporujeme co největší samostatnost a 
zapojení do osobní hygieny a sebeobsluhy 

 učíme žáky znát a používat předměty denní 
potřeby 

 seznamujeme žáky s předměty různých 
velikostí, tvarů a materiálů 

 rozvíjíme u žáků hrubou a jemnou motoriku, 
úchop a účelnou manipulaci s předměty 

 učíme žáky jednoduchým praktickým 
činnostem a technikám nebo se na nich 
podílet 

 podporujeme žáky v radosti z dokončeného 
úkolu, snahu vždy pochválíme 

 učíme žáky dodržování pracovních postupů 

 respektujeme rychlost učení a pracovní 
tempo žáků  

 

5. 3  Vzdělávací obsah vzdělávacích oborů 

5. 3. 1  Rozumová výchova  

Vzdělávací oblast: Člověk a komunikace 

Vzdělávací obor: Rozumová výchova 

Tematický okruh: Rozvíjení poznávacích schopností 

Ročník: 1. - 10. 

 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY RVP UČIVO 

Žák by měl: 

 Pojmenovat části svého těla, 
případně na ně ukázat 

 Bazální stimulace - vnímání tělesného 
schématu, polohy těla 

 uvědomování si své osoby prostřednictvím 
svého těla - dotyky na různých částech těla 
spojené s oslovením, říkanky s hrou na tělo 

 rozpoznávání základních částí lidského těla - 
hlava,  krk, končetiny (včetně prstů a kloubů) 
stehno, lýtko, břicho, záda, zadek, prsa 

 rozpoznávání částí těla na obličeji - oči, pusa, 
(zuby, jazyk), nos, uši, vlasy, obočí, řasy, 
tváře, čelo, brada 

 tělesné změny během vývoje - rozdíl dítě/ 
dospělý 

 práce s intimitou vlastního těla, prevence 
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sexuálního zneužívání 

 eliminace nevhodného sebedotýkání na 
veřejných místech 

 Reagovat na oslovení jménem, znát 
své jméno 

 znalost svého jména, vnímání oslovení ve 
spojení s iniciálním dotykem 

 práce se zrcadlem 

 pohybové a sociální hry a hříčky s voláním 
jménem 

 procvičování reakcí na zavolání jménem 

 oslovování dítěte jménem při každém 
přímém kontaktu 

 Znát členy své rodiny 
 práce s fotografiemi členů rodiny - máma, 

táta, sourozenci, prarodiče 

 jména některých členů rodiny 

 rozlišování známých a neznámých lidí 

 adekvátní chování ke známým a neznámým 
lidem, zdrženlivost vůči neznámým osobám 

 Poznat své spolužáky i učitele, podle 
schopností je oslovovat jménem 

 zapojování do společných činností při práci 
ve třídě 

 oslovování žáků při společné činnosti 
jménem 

 oslovování učitelů při společné činnosti 
jménem (bez zdrobnělin) 

 společné sociální hry a hříčky s oslovováním 
jmény 

 vyjádření přátelství, pozitivních emocí vůči 
druhé osobě sociálně vhodným způsobem 

 práce s fotografiemi žáků, učitelů a dalších 
zaměstnanců 

 rozlišování pohlaví (kluk/holka) 

 Vnímat různé podněty a reagovat na 
ně 

 senzorická stimulace zaměřená na rozvoj 
všech smyslů 

 otáčení za zvukem, reakce na zvuk 

 nácvik fixace předmětu zrakem, sledování 
předmětů a obrázků 

 motivace k úchopu předmětu, manipulace s 
předměty 

 navazování očního kontaktu 

 nácvik reakcí na jednoduché verbální pokyny 

 vytváření asociací (slovo = konkrétní obsah) 

 Orientovat se ve vztazích k 
nejbližšímu okolí, denním časovém 

 vnímání přítomnosti jiných osob 

 zapojování do společných činností při práci 
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režimu, vnímat prostor ve třídě 

 navazování sociálních interakcí při 
společných činnostech, navazování interakcí 
adekvátním způsobem 

 nácvik a upevňování sociálně vhodného 
chování 

 časová orientace - práce s denním režimem, 
rozlišování částí dne, dny v týdnu, roční 
období 

 orientace ve třídě, v budově školy a jejím 
okolí 

 prostorové vztahy – nahoře/dole, před/ za,  
vedle, vevnitř, venku 

 Poznat a používat předměty denní 
potřeby, uplatňovat základní 
hygienické a sebeobslužné činnosti 

 manipulace a seznamování s předměty denní 
potřeby 

 funkce a použití předmětů denní potřeby 

 přiřazování předmětů denní potřeby k 
fotografiím/obrázkům/symbolům 

 nácvik hygienických a sebeobslužných 
dovedností 

 správné reakce na verbální pokyny při 
hygienických a sebeobslužných činnostech 

 Vnímat a uspokojovat základní životní 
potřeby, sdělit své pocity a upozornit 
na zdravotní obtíže 

 vnímání různých podnětů vlastního těla a 
reakce na ně 

 nácvik vyjádření libosti a nelibosti, 
pozitivního/ negativního pocitu z dané 
činnosti  

 nácvik výběru z konkrétních možností 

 vyjádření potřeby uspokojení základních 
životních potřeb (WC, žízeň, hlad)  

 požádání o pomoc  

 podpora vyjádření svých potřeb verbálně 
nebo s využitím AAK 

 péče o zdraví 

 příprava na návštěvu u lékaře 

 Řadit obrázky podle zadaných kritérií 

 

 práce s předměty a obrázky k tématům z 
denního života 

 výběr předmětů, obrázků podle pokynů 

 přiřazování předmětů k obrázkům 

 přiřazování, řazení a třídění předmětů a 
obrázků podle zadaných kritérií 

 

Vzdělávací oblast: Člověk a komunikace 
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Vzdělávací obor: Rozumová výchova 

Tematický okruh: Rozvíjení logického myšlení a paměti 

Ročník: 1. - 10. 

 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY RVP UČIVO 

Žák by měl: 

 Koncentrovat se na určitou činnost 
 nácvik soustředěné pozornosti 

 sledování společných činností (postupné 
prodlužování doby sledování) 

 jednoduché manipulační činnosti (postupné 
zvyšování počtu prvků) 

 pravidelné střídání relaxačních aktivit 
s aktivitami vyžadujícími koncentraci 

 Rozlišovat velikost a tvary předmětů, 
dvojic obrázků 

 manipulační činnosti s předměty různého 
tvaru, velikosti doprovázené komentářem 

 rozlišování různých předmětů, obrázků, jejich 
velikosti a tvaru 

 přiřazování předmětů k obrázkům 

 třídění předmětů, obrázků podle zadaných 
kritérií 

 zobecňování (jablka, hrušky = ovoce) a 
konkretizace (ovoce = jablka, hrušky) 

 Zvládnout složení dějových obrázků 
 vnímání dějové posloupnosti pomocí 

názorných ukázek 

 práce s obrázky – sledování popisu obrázků 

 sledování jednoduchých dějových obrázků, 
pojmy předtím/teď/potom 

 rozlišování ročních období 

 orientace v čase - denní doby, činnosti 
charakteristické pro určitou denní dobu 

 nácvik pojmů včera/dnes/zítra 

 skládání jednoduchých dějových obrázků 
podle pokynů 

 jednoduché příčinné souvislosti (příčina - 
následek) 

 Orientovat se na stránce, na řádce 

 

 nácvik práce zleva/doprava, shora/dolů 

 manipulace s předměty - mechanické řazení 
zleva/doprava, shora/dolů 

 orientace na ploše - napodobení vzoru, 
rozlišování nahoře/dole, vpravo/vlevo 

 orientace na řádku - rozlišování 
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začátek/konec 

 vyhledávání prvku na stránce 

 vyhledávání prvku na řádce 

 Číst vybraná písmena a krátká slova 

 

 vytváření asociací - slovo = konkrétné obsah 

 práce s obrázky - sledování, manipulace, 
vyhledávání, řazení 

 sociální čtení 

 pojem písmeno 

 seznámení s tvary vybraných písmen 
(hůlkové písmo) 

 globální čtení - jednoduchá krátká slova 
k tématům denního života (hůlkové písmo) 

 Opakovat slova a krátké říkanky, 
reprodukovat krátký text, vyprávět 
podle obrázku 

 poslech vyprávění podle obrázků 

 napodobování zvuků 

 opakování slov k tématům denního života 

 pojmenování předmětů na obrázcích 

 doplňování slov do říkadel 

 odpovědi na jednoduché otázky k tématům 
denního života 

 tvorba jednoduchých vět - popis činnostních 
obrázků 

 využívání systémů AAK k rozvoji 
komunikačních dovedností 

 Přiřazovat číslice počtu prvků 
 vnímání rozdílu v množství 

 manipulační činnosti - porovnávání a 
rozlišování předmětů podle různých znaků 

 vytváření základních představ o množství – 
pojmy všechno, jeden (při manipulačních 
činnostech) 

 číselná řada, počítání po jedné 

 osvojování si znalosti číslic 

 přiřazování číslic k počtu prvků a naopak 
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Vzdělávací oblast: Člověk a komunikace 

Vzdělávací obor: Rozumová výchova 

Tematický okruh: Rozvíjení grafických schopností 

Ročník: 1. - 10. 

 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY RVP UČIVO 

Žák by měl: 

 Uchopit a podržet podaný předmět 

 

 masáže dlaní a prstů 

 uchopování a podávání předmětů 

 rozvíjení různých druhů úchopů 

 jednoduchá manipulační činnost s předměty 
různých velikostí a tvarů 

 rozvíjení koordinace oko/ruka 

 

 Uchopit tužku, štětec nebo jiné psací 
náčiní 

 uvolňovací cvičení ruky, prstů 

 seznámení s psacím náčiním a jeho 
vlastnostmi 

 uchopování různých druhů psacího náčiní 
(dlaňová pastelka, trojhranný systém, využití 
násadek) 

 vytváření kresebné stopy a její sledování – 
kreslení v sypkém materiálu, čmárání na 
papír 

 Nakreslit různé druhy čar 
 uvolňovací cvičení ruky, prstů 

 vytváření a sledování kresebné stopy na 
papíře, v písku 

 spontánní grafomotorické činnosti 

 obtahování, napodobování různých druhů 
čar 

 Poznat grafickou podobu písmen 
 práce s obrázky - sledování 

 cvičení zrakové diferenciace 

 pojem „písmeno“ 

 seznámení s tvary vybraných písmen 
(hůlkové písmo) 

 manipulace s písmeny (trojrozměrné, na 
kartičkách) 

 vyhledávání určených písmen, přiřazování, 
řazení do řádku 

 Napsat několik vybraných tiskacích 
písmen a číslic 

 uvolňovací cvičení ruky, prstů 

 skládání tvarů vybraných písmen a číslic 
z různých materiálů 
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 psaní průpravných grafomotorických cviků 

 psaní tvarů vybraných písmen (hůlkové 
písmo) a číslic - obtahování, napodobování 

 Poznat základní geometrické tvary 
 manipulační činnosti s předměty různého 

tvaru 

 postupné seznámení se základními 
geometrickými tvary - kruh, čtverec, 
trojúhelník, obdélník 

 manipulační činnosti s geometrickými tvary - 
výběr, přiřazování, třídění, řazení 

 

5. 3. 2 Řečová výchova 

Vzdělávací oblast: Člověk a komunikace 

Vzdělávací obor: Řečová výchova 

Tematický okruh: Rozvíjení komunikačních dovedností  

Ročník: 1. - 10. 

 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY RVP UČIVO 

Žák by měl: 

 Reagovat na hlas a intonaci dospělé 
osoby 

 sluchová cvičení, sluchová diferenciace 

 reakce na hlas dospělé osoby 

 rozlišování intonace hlasu 

 podpora spontánního vývoje řeči - broukání,  

žvatlání, napodobování zvuků,… 

 pochopení jednoduchých verbálních pokynů 

 Snažit se o správné dýchání 
 masáže stimulující správné dýchání 

 uvědomování si vlastního dechu 

 dechová cvičení, fonační cvičení, cvičení 
mluvidel 

 nácvik správného dýchání, správného držení 
těla 

 Vyjádřit souhlas či nesouhlas -
verbálně, gesty 

 

 vyjádření libosti - nelibosti 

 vyjádření pozitivního - negativního pocitu 
z probíhající činnosti 

 vyjádření souhlasu a nesouhlasu v různých 
situacích 

 reakce a odpovědi na jednoduché otázky 

 rozvoj verbální komunikace, nácvik používání 
AAK 
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 Znát své jméno a reagovat na 
oslovení jménem 

 

 znalost svého jména, vnímání oslovení ve 
spojení s iniciálním dotykem 

 práce se zrcadlem 

 pohybové a sociální hry a hříčky s voláním 
jménem 

 procvičování reakcí na zavolání jménem 
v praktických situacích 

 oslovování dítěte jménem při každém 
přímém kontaktu 

 Znát jména nejbližších osob a 
spolužáků 

 

 zapojování do společných činností při práci 
ve třídě 

 oslovování žáků při společných činnostech 
jménem 

 oslovování učitelů při společné činnosti 
jménem (bez zdrobnělin) 

 společné sociální hry a hříčky s oslovováním 
jmény 

 navazování sociálních interakcí při 
společných činnostech 

 práce s fotografiemi rodiny 

 vhodné chování ke známým a neznámým 
osobám 

 Umět pozdravit, poděkovat - verbálně 
nebo gesty 

 

 nácvik společensky vhodných forem 
komunikace při kontaktu s jinými lidmi v 
běžných situacích 

 pozdrav při příchodu, při odchodu 

 poděkování, požádání o něco 

 sociálně vhodné chování v dalších 
prostředích (mimo kmenovou třídu) 

 navazování sociálních interakcí s využitím 
sociálních konvencí 

 rozvoj verbální komunikace, nácvik používání 
AAK 

 Sdělit svá přání a potřeby verbálním 
nebo nonverbálním způsobem 

 

 vnímání různých podnětů vlastního těla a 
porozumnění jim 

 rozvíjení slovní zásoby pasivní i aktivní 

 rozvoj verbální komunikace, nácvik AAK 

 výběr z nabídnutých možností - s vizuální 
oporou, bez vizuální opory 

 nácvik, rozvoj a upevňování komunikačních 
dovedností při navazování sociálních 
interakcí, v modelových situacích a při 
námětových hrách 
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 Využívat komunikační počítačové hry 

 

 sledování počítačových programů určených 
pro rozvoj komunikace  

 aktivní práce s vhodnými programy 

 

5. 3. 3 Smyslová výchova 

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 

Vzdělávací obor: Smyslová výchova 

Tematický okruh: Rozvíjení zrakového vnímání 

Ročník: 1. - 10. 

 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY RVP UČIVO 

Žák by měl: 

 Uchopit a manipulovat s předměty 
 

 masáže rukou a dlaní - využití konceptu 
Bazální stimulace a masážní techniky 

 záměrné sledování předmětů ve svém okolí 
(vnímání okolního prostoru) 

 dotýkání se a uchopování předmětů 

 záměrné uchopování předmětů  

 jednoduché manipulační činnosti - 
překládání, vkládání, atd. 

 Rozlišit tvary a barvy předmětů 
 

 záměrné sledování předmětů 

 manipulace s předměty různé barvy a tvaru 

 vnímání a rozlišování vlastností předmětů - 
geometrické tvary, základní barvy 

 Poznat, řadit, skládat a třídit 
předměty podle velikosti, barevné a 
tvarové odlišnosti 

 

 záměrné sledování předmětů 

 manipulace s předměty různé velikosti, barvy 
a tvaru 

 vnímání a rozlišování vlastností předmětů – 
velikost, tvar, barva,  

 rozlišování a přiřazování předmětů na 
základě stejné či odlišné vlastnosti 

 řazení, skládání a třídění předmětů podle 
velikosti, barvy a tvaru 

 Třídit obrázky, rozeznat reálné a 
vyobrazené předměty 

 

 záměrné sledování předmětů a obrázků 

 manipulace s předměty a obrázky 

 rozlišování konkrétních věcí a jejich 
vyobrazení na obrázku 

 přiřazování konkrétních věcí k jejich obrázku 
a naopak 

 přiřazování dvojic obrázků 
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 třídění obrázků podle obsahu 

 poznávání změn a rozdílů na obrázcích a 
skutečných předmětech 

 Poznat osoby ze svého okolí a své 
spolužáky 

 

 vnímání a tolerování osob ve svém okolí  

 vnímání jmen osob ve svém okolí a jejich 
znalost 

 záměrné navazování očního kontaktu 

 rozlišování a poznávání osob ve svém okolí  

 práce s fotografiemi 

 Rozpoznat denní dobu podle činností, 
obrázku nebo piktogramu 

 

 vnímání a rozlišování částí dne 

 respektování sledu činností během dne  

 práce s obrázky a piktogramy denních 
činností  

 rozlišování prostředí charakteristických pro 
vykonávání určitých činností 

 práce s režimem dne 

 Napodobit předvedené pohyby 
 uvědomění si vlastní osoby a svého těla - 

využití konceptu Bazální stimulace 

 tolerování doteku druhé osoby 

 zaměřování pozornosti na druhého člověka 

 spolupráce s druhou osobou při provádění 
pohybů 

 napodobování předvedených pohybů s 
dopomocí - manipulační činnosti, hra na tělo, 
pohybové hry, rytmizace, atd. 

 
Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 

Vzdělávací obor: Smyslová výchova 

Tematický okruh: Rozvíjení sluchového vnímání  

Ročník: 1. - 10. 

 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY RVP UČIVO 

Žák by měl: 

 Reagovat na své jméno, na oslovení, 
na zavolání 

 

 uvědomování si své osoby prostřednictvím 
svého těla - využití konceptu Bazální 
stimulace 

 sebepozorování v zrcadle 

 vnímání svého jména  

 reakce na oslovení jménem 

 oslovování žáka jménem při každém přímém 
kontaktu – individuálně s využitím iniciálního 
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doteku (koncept BS) 

 Poznat, rozlišit a napodobit různé 
zvuky 

 

 vnímání rozlišných zvuků ve svém okolí, 
zvukové charakteristiky různých tipů 
prostředí 

 experimentování se zvuky, jejich intenzitou 

 seznamování se s pojmy a sluchovými vjemy 
– nahlas/potichu 

 experimentovat se svým hlasem - intenzitou 
hlasu 

 uvědomování si a určování zdroje zvuku, 
přiřazování zvuk + zdroj zvuku 

 rozlišování zvuků se zrakovou kontrolou 

 tolerování zavázání očí při hře - rozlišování 
zvuků bez zrakové kontroly 

 rozvíjení sluchové paměti - hry s 
napodobováním  

 Poznat podle hlasu osoby ze svého 
okolí 

 

 vnímání a tolerování osob ve svém okolí 

 reagování na hlasy osob ve svém okolí – 
motorická reakce, verbální odezva, mimika, 
gesta, pohled 

 vnímání jmen osob ve svém okolí 

 rozeznávání osob podle hlasu se zrakovou 
kontrolou 

 tolerování zavázání očí - rozeznávání osob 
podle hlasu bez zrakové kontroly 

 Poznat a rozlišit různé zvuky a hlasy 
zvířat podle zvukové nahrávky 

 

 vnímání rozlišných zvuků ve svém okolí 

 soustředěný poslech zvukových nahrávek 

 vnímání a seznamování se s hlasy domácích 
zvířat 

 přiřazování zvířat a jejich hlasu 

 napodobování zvuků zvířat 

 poznávání zvířat podle jejich hlasu 

 Rozlišit zvuky spojené s denním 
životem a nebát se nepříjemných 
zvuků 

 vnímání zvuků běžných denních činností, 
zvukové charakteristiky různých prostředí 

 spojování zvuk + prováděná činnost 

 poznávání prováděných činností podle zvuků  

 seznamování se s nepříjemnými zvuky, jejich 
významem a jejich tolerování 
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Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 

Vzdělávací obor: Smyslová výchova 

Tematický okruh: Rozvíjení hmatového vnímání 

Ročník: 1. - 10. 

 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY RVP UČIVO 

Žák by měl: 

 Zvládat základní sebeobslužné 
dovednosti 

 zaměření pozornosti na předměty 

 seznamování se s předměty denní potřeby, 
jejich poznávání a rozlišování  

 spolupráce při provádění sebeobslužných 
činností – od pasivní k aktivní spolupráci 

 asistovaná sebeobsluha v souladu 
s konceptem BS 

 Poznat hmatem velikost, tvar a 
povrch předmětů 

 vnímání předmětů ve svém okolí 

 masáže rukou a dlaní - využití konceptu 
Bazální stimulace a masážní techniky 

 manipulace s předměty, aktivní zkoumání 
předmětů hmatem 

 rozlišování různých povrchů - měkký, tvrdý, 
hladký, drsný 

 seznamování se s velikostí, tvarem a 
povrchem předmětů  

 přiřazování předmětů na základně stejných 
vlastností  

 Třídit předměty na základě hmatu - 
podle velikosti a tvaru 

 masáže rukou a dlaní - využití konceptu 
Bazální stimulace a masážní techniky 

 zkoumání předmětů různé velikosti a tvaru 
hmatem 

 uvědomování si odlišností předmětů - 
velikost, tvar 

 třídění předmětů podle velikosti, tvaru 

 Poznat známé předměty podle hmatu 
 úchop a manipulace s předměty 

 seznamování se s vlastnostmi předmětů -
velikost, tvar, povrch 

 tolerování zavázaných očí  

 uvědomování si odlišností předmětů se 
zrakovou kontrolou 

 rozlišování vlastností předmětů – 
suché/mokré, hladké/drsné 

 rozlišování běžně používaných předmětů 
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hmatem 

 Rozlišit hmatem základní fyzikální 
vlastnosti předmětů - tvrdost, teplotu 

 seznamování se s pocity teplo/chlad 

 manipulace s předměty různé tvrdosti 

 tolerování doteků studeným a teplým 
materiálem 

 uvědomování si a rozlišování vlastností 
předmětů – tvrdý/měkký, teplý/studený 

 seznamovat se s nebezpečím - spálení, 
opaření, omrznutí 

 
Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 

Vzdělávací obor: Smyslová výchova 

Tematický okruh: Prostorová a směrová orientace 

Ročník: 1. - 10. 

 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY RVP UČIVO 

Žák by měl: 

 Vnímat prostor, rozlišit směrovou 
orientaci ve známém prostoru 

 činnosti pro rozvoj vestibulárního vnímání – 
využití konceptu Bazální stimulace 

 uvědomování si svého těla v prostoru - 
využití konceptu Bazální stimulace 

 seznamování se s okolním prostředím 

 rozlišování míst ve třídě podle činnosti, která 
se v něm odehrává 

 seznamování se s pojmy nahoře/dole, 
vpředu/vzadu 

 Orientovat se ve třídě, ve škole a 
svém nejbližším okolí 

 seznamování se s okolním prostředím - třída, 
škola 

 respektování pracovního a relaxačního místa 
ve třídě 

 orientace v širším okolí třídy, v budově školy 

 rozlišování prostředí podle činnosti, která se 
v něm odehrává - třída, jídelna, koupelna 
s WC… 

 Rozlišovat vpravo/vlevo 
 

 mechanické řazení předmětů zleva doprava, 
dodržení posloupnosti 

 seznamování se s pojmy vlevo/vpravo 

 rozlišování pravá/levá ruka 

 umisťování předmětů podle pokynu vlevo/ 
vpravo 



Školní vzdělávací program Světem křížem krážem – Centrum BAZALKA, ZŠ speciální a MŠ speciální, o.p.s.  57/80 

 Rozlišovat nahoře/dole, vedle, 
před/za 

 

 mechanické řazení předmětů shora – dolů,  
dodržení posloupnosti,  

 přiřazování podle předlohy - před/za, vedle 

 seznamování se s pojmy nahoře/dole, vedle, 
před/za  

 umisťování předmětů podle pokynu 
nahoru/dolů, vedle, před/za 

 Řadit, skládat a umístit předměty na 
určené místo podle pokynu 

 vnímání a manipulace s předměty - 
napodobení vzoru 

 porozumění jednoduchému pokynu 

 směrová orientace v řadě, ve sloupci, na 
ploše, v prostoru 

 řazení předmětů podle pojmů z okruhu 
směrové orientace na základě pokynu druhé 
osoby  

 Rozeznat roční období podle 
základních znaků 

 sledování přírody, vnímání změn v přírodě 

 práce s obrázky ročních období - 
vyhledávání, třídění 

 seznamování se znaky ročních období, 
pojmenování základních přírodních jevů 
charakteristických pro jednotlivá roční 
období 

 orientace v posloupnosti čtyř ročních období 

 
 

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 

Vzdělávací obor: Smyslová výchova 

Tematický okruh: Rozvíjení čichového a chuťového vnímání 

Ročník: 1. - 10. 

 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY RVP UČIVO 

Žák by měl: 

 Rozlišit jednotlivé chutě 
 rozvoj chuťové percepce - správné kousání a 

polykání potravy v souladu s konceptem BS 

 seznamování se a rozlišování jednotlivých 
chutí - sladký, slaný, kyselý, hořký v souladu 
s konceptem BS 

 rozlišování chutí potravin, ovoce, zeleniny, 
nápojů 

 vyjádření zhodnocení chuťového vjemu – 
chutná/nechutná 
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 Poznat předměty čichem podle vůně 
 uvědomování si svého dechu, nácvik 

správného dýchání - dechová cvičení, využití 
prvků konceptu BS 

 seznamování se a rozlišování typických vůní 
potravin, látek a předmětů  

 rozlišování běžných potravin na základě 
jejich vůně - základní potraviny a koření, 
nápoje, ovoce, zelenina 

 Rozlišit vůně a pachy 
 vnímání předkládaných vůní a pachů 

 rozlišování čichových vjemů dle libosti - voní, 
páchne 

 reakce na vůně a pachy - vyjádření 
libosti/nelibosti  

 Poznat zkažené potraviny a 
nebezpečné látky 

 vnímání předkládaných podnětů  

 seznamování se s vybranými látkami a 
uvědomování si, že některé látky jsou zdraví 
škodlivé (př. saponát, odlakovač, benzin, 
kouř) 

 rozpoznávání zkažených potravin se 
zrakovou kontrolou 

 nácvik ochranné čichové percepce 

 

5. 3. 4 Hudební výchova 

Vzdělávací oblast: Umění a kultura 

Vzdělávací obor: Hudební výchova 

Ročník: 1. - 10. 

 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY RVP UČIVO 

Žák by měl: 

 Zvládat správné dýchání, snažit se o 
správnou intonaci a melodii 

 

 uvědomování si vlastního dechu 

 kontaktní dýchání - synchronizace dechu ve 
dvojici s učitelkou 

 masáže stimulující dýchání 

 dechová cvičení při správném držení těla 

 intonační a melodická cvičení 

 spontánní vokální projevy při hrách a jiných 
činnostech 

 Rozlišovat zvuky hudebních nástrojů 

 

 vnímání a poznávání charakteristých zvukové 
různých prostředí, 

 rozvíjení sluchové citlivosti na zvuky 
nehudební povahy (přírodní jevy, činnosti, 
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zvuky ulice) 

 vnímání zvuků potřebných k orientaci 

 rozvíjení sluchové citlivosti na zvuky hudební 
povahy (zpěv, hudební nástroje, hudební 
hračky) 

 napodobování zvuků (přírodní zvuky, 
činnosti, zvuky hudebních nástrojů) 

 seznamování s hudebními nástroji 

 hry s hudebními hračkami a hudebními 
nástroji 

 doprovod přirozených pohybů jednoduchým 
nástrojem (rychle, pomalu, hlasitě, tiše) 

 rozlišování zvuků hudebních nástrojů, reakce 
daným pohybem 

 Zvládat zpěv jednoduchých písní s 
doprovodem hudebního nástroje 

 

 poslech říkadel a jednoduchých písní 

 vnímání rozdílů mezi mluveným slovem a 
zpívanou melodií 

 melodická cvičení 

 nápodoba tónů při zpěvu 

 cvičení výslovnosti - slova říkadel, písní 

 zpěv jednoduchých popěvků, melodizace 
říkadel a veršů v elementárním tónovém 
rozsahu 

 zpěv krátkých melodických úryvků, 
rytmických říkadel a jednoduchých písní  

 hudební hádanky, poznávání písní podle 
melodie 

 Doprovodit sebe i spolužáky na 
jednoduché rytmické hudební 
nástroje 

 

 experimentace se zvuky, postupné 
rozlišování, vyhledávání příjemně znějících 

 sluchové i vizuální seznámení s rytmickými 
nástroji, pokusy o rozezvučení hudebních 
nástrojů 

 hra na tělo, hra na Orffovy nástroje 

 hra na jednoduché nástroje a další dostupné 
předměty 

 vyprávění jednoduchého příběhu 
s nástrojovým doprovodem 

 doprovod zpěvu ostatních na rytmický 
hudební nástroj 

 Zvládat jednoduchá rytmická cvičení a 
pohyb podle rytmického doprovodu 

 vestibulární prkvy Bazální stimulace  

 vnímání rytmu při somatické stimulaci, 
uvolňování pohybů rukou, paží a trupu v 
souvislosti s rytmickým a melodickým 
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doprovodem  

 doprovod přirozených pohybů dětí 
jednoduchým nástrojem, zpěvem 

 pohybové improvizace dětí na říkadlo, 
popěvek, píseň, nástroj 

 posilování rytmu – rytmizace dvouslabičných 
slov 

 říkadla a popěvky spojené s pohybem na 
místě – tleskání, pleskání 

 pohybové hry s říkadly a popěvky 

 Vnímat relaxační hudbu spojenou se 
somatickou stimulací 

 

 bazální stimulace s doprovodem relaxační 
hudby 

 vnímání relaxační hudby v klidové poloze, 
během polohování 

 poslech krátké instrumentální skladby ve 
spojení s příjemnými pocity 

 poslech krátkých skladeb různého charakteru 

 soustředěný poslech s vnímáním rytmu a 
melodie 

 

5. 3. 5 Výtvarná výchova 

Vzdělávací oblast: Umění a kultura 

Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 

Ročník: 1. - 10. 

 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY RVP UČIVO 

Žák by měl: 

 Zvládat základní dovednosti pro 
vlastní tvorbu 

 

 uvolňovací cviky ruky 

 sledování grafické stopy vytvářené pohyby 
rukou na ploše v sypkém materiálu - práce s 
pískovnicí, práce s prstovými barvami - 
roztírání, otisky 

 uchopování předmětů, nácvik správného 
uchopení výtvarného náčiní, tolerování 
vedení ruky 

 experimentování s barvami - roztírání 
houbou, štětcem, zapouštění, obtisk 

 spontánní čmárání - štětcem, pastelkami, 
voskovkami atd., sledování vzniklé stopy 

 orientace na pracovní ploše - vyplňování 
plochy 
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 práce na větších formátech papíru 

 vytváření základních dovedností pro práci 
s modelovací hmotou 

 Používat na elementární úrovni 
prostředky a postupy 

 

 seznámení se základními výtvarnými 
prostředky a materiály - různé druhy barev, 
pastelek, papíru, modelovací hmoty 

 seznámení s netradičními výtvarnými 
materiály 

 uchopování pomůcek k výtvarné činnosti, 
výtvarných materiálů - manipulace s 
výtvarnými materiály, tolerování práce s nimi 

 seznámení s jednoduchými výtvarnými 
technikami a postupy 

 spolupráce při tvorbě  

 Vnímat základní vztahy mezi barvami 
(barevné kontrasty) a tvary 

 

 vnímání a rozlišování základních barev 

 experimentování s barvami - roztírání, 
zapouštění atd. 

 sledování změn barev a tvarů při aktivní práci 
s barvami, modelovací hmotou 

 Vyjádřit vlastní vjemy, představy a 
pocity 

 spolupráce při různých výtvarných 
technikách 

 samostatná volba barev 

 experimentování s výtvarným materiálem – 
spontánní tvorba 

 snaha o výtvarné vyjádření konkrétních 
předmětů 

 spontánní tvorba při hudbě 

 Uplatňovat vlastní fantazii a 
představivost při výtvarných 
činnostech 

 

 spolupráce při různých výtvarných 
technikách  

 výběr z nabídnutého výtvarného materiálu 
pro výtvarnou činnost 

 využívání výtvarných námětů opírajících se o 
emocionální zážitky - inspirace hudbou, 
pohádkou, prožitou činností 
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5. 3. 6  Pohybová výchova a rehabilitační cvičení 

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 

Vzdělávací obor: Pohybová výchova a rehabilitační cvičení 

Ročník: 1. - 10. 

 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY RVP UČIVO 

Žák by měl: 

 Získat kladný vztah k motorickému 
cvičení a pohybovým aktivitám 

 

 vnímání pocitů při cvičení 

 motivační a napodobivé hry 

 pohybová cvičení s využitím tradičního a 
netradičního náčiní 

 pohybové hry s říkadly a popěvky 

 pohybové činnosti v rytmu hudby 

 Zvládat podle pokynu přípravu na 
pohybovou činnost 

 

 uvědomění si následné činnosti 

 nácvik svlékání a oblékání oděvu podle 
pokynů 

 nácvik přezouvání podle pokynů 

 udržování pořádku v osobních věcech, 
ukládání na určené místo 

 seznámení s tradičním i netradičním 
cvičebním náčiním a pomůckami 

 rozvoj úchopu - úchop staticky umístěných 
předmětů, úchop pohybujících se předmětů 

 cvičení koordinace oko - ruka 

 spolupráce při přípravě a úklidu pomůcek 

 Reagovat na pokyny a povely k dané 
pohybové činnosti 

 

 vnitřní příprava na činnost 

 základní pokyny pro změny postojů a poloh 

 nácvik motorických reakcí na pokyn 

 reakce na slovní pokyny k pohybovým 
činnostem s různými druhy náčiní 

 reakce na slovní pokyny a povely k různým 
pohybovým hrám 

 slovní pokyny k pohybovým hrám s říkadly a 
popěvky, hře na tělo, k hudebně pohybovým 
činnostem 

 Mít osvojeny základní pohybové 
činnosti, dovednosti a prostorovou 
orientaci podle individuálních 
předpokladů 

 využítí prvků Bazální stimulace 

 cvičení pro správné držení těla - posilování, 
uvolňování, 

 protahování jednotlivých svalových skupin 

 pohyb v prostoru - nácvik otáčení, lezení, 
chůze 
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pohybové hry a cvičení 

 pohybová cvičení s využitím tradičního a 
netradičního náčiní 

 základní manipulace s míčem - uchopování, 
podávání, kutálení, házení, chytání, kopání 

 pohyb podle rytmických doprovodů, 
hudebně pohybové činnosti – tanečky, 
jednoduchá rytmická cvičení 

 prostorová orientace - nácvik reakcí na 
pokyny nahoře/dole, vpravo/vlevo  

 relaxační cvičení a aktivity 

 pobyt v přírodě, vycházky, pohyb v terénu 

 Rozvíjet motoriku a koordinaci 
pohybů a poloh 

 

 nácvik různých druhů úchopu 

 tvoření špetky - přebírání, trhání, úchop 
drobných předmětů 

 uchopování a manipulace s drobným náčiním 

 pohyb s ozvučnými hračkami 

 cvičení s rehabilitačními míči a ovebally 

 základní manipulace s míčem – uchopování, 
podávání, kutálení, hod, kopání, hod na cíl 

 Snažit se o samostatný pohyb 
 motivace k cílenému pohybu 

 stimulace pohybu v prostoru, změny poloh a 
rozvíjení aktivního pohybu 

 otáčení a lezení 

 nácvik vertikalizace 

 procvičování sezení na židli a samostatného 
stoje 

 nácvik chůze - s oporou, s dopomocí, 
samostatně pohybu 

 chůze po schodech, v terénu 

 nácvik pohybu v prostoru s využitím 
kompenzačních pomůcek 

 rehabilitační cvičení  

 uvolňování spastických částí těla  

 procvičování koordinace pohybů 

 Zvládnout uvolnění a zklidnění 
organismu 

 

 relaxační cvičení 

 využití prvků Bazální stimulace 

 uvolňování organismu metodou masáží a 
hlazení 

 relaxace v míčovém bazénu 

 relaxace při hudbě 

 alternativní formy cvičení 
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5. 3. 7  Prvky Bazální stimulace 

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 

Vzdělávací obor: Prvky Bazální stimulace 

Ročník: 1. - 10. 

 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY RVP UČIVO 

Žák by měl: 

 Vnímat vlastní život 
 dodržování desatera bazální stimulace 

 masáže stimulující dýchání 

 vibrační stimulace 

 vestibulární stimulace 

 somatická stimulace 

 orofaciální stimulace 

 modulace tělesných hranic 

 Mít pocit jistoty a bezpečí 
 dodržování desatera bazální stimulace 

 vhodné polohování 

 Umět pracovat vlastním rytmem a 
rozvíjet jej 

 dodržování desatera bazální stimulace 

 masáže stimulující dýchání 

 vestibulární stimulace 

 asistovaně prováděné činnosti 

 Poznávat okolní svět 
 dodržování desatera bazální stimulace 

 vibrační stimulace 

 vestibulární stimulace 

 somatická stimulace 

 orofaciální stimulace 

 modulace tělesných hranic 

 asistovaně prováděné činnosti 

 Umět vhodně navázat vztah 
 dodržování desatera bazální stimulace 

 somatická stimulace 

 polohování, společné polohování 

 důraz na práci s dotekem 

 Chápat smysl a význam věci či 
konaných činností 

 dodržování desatera bazální stimulace 

 orofaciální stimulace 

 rituály během dne 

 komentování činností 

 Vnímat rytmus dne a rozhodovat o 
svém volném čase 

 dodržování desatera bazální stimulace 

 rituály během dne 

 orofaciální stimulace 
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 Vnímat svou autonomii a být 
zodpovědný za svůj život 

 dodržování desatera bazální stimulace 

 polohování 

 asistovaně prováděné činnosti 

 

5. 3. 8  Pracovní výchova 

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 

Vzdělávací obor: Pracovní výchova 

Tematický okruh: Sebeobsluha  

Ročník: 1. - 10. 

 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY RVP UČIVO 

Žák by měl: 

 Zvládnout základní hygienické 
návyky a sebeobslužné činnosti 
(oblékání, obouvání) 

 

 seznámení, manipulace a cílené používání 
předmětů denní potřeby 

 nácvik zvládání základních hygienických 
návyků a sebeobslužných činností - od 
pasivní spolupráce po samostatnost 

 správné reakce na verbální pokyny při 
hygienických a sebeobslužných činnostech 

 vyjádření potřeby uspokojení základních 
životních potřeb (WC, žízeň, hlad), verbálně 
nebo s využitím AAK 

 vyjádření potřeby, přání, požádání o pomoc 
verbálně nebo s využitím AAK 

 Dodržovat klid a čistotu při 
stravování 

 respektování svého místa v jídelně a 
tolerování spolužáků v jídelně 

 nácvik a upevňování sociálně vhodného 
chování při stravování 

 orofaciální stimulace  

 správné kousání a polykání potravy, aktivní 
spolupráce při stravování 

 spolupráce při úklidu stolu 

 Umět používat příbor 
 pasivní spolupráce – asistovaná lžíce 

 manipulace se lžící, držení lžíce v ruce 

 nácvik nabírání, nesení sousta do úst 

 seznámení s příborem (vidlička, nůž) 

 nácvik manipulace s vidličkou popř. nožem 

 nácvik jezení příborem 



Školní vzdělávací program Světem křížem krážem – Centrum BAZALKA, ZŠ speciální a MŠ speciální, o.p.s.  66/80 

 Udržovat pořádek ve svých věcech a 
ve svém okolí  

 respektování pracovního místa, orientace ve 
třídě 

 spolupráce při úklidu svých věcí, při úklidu po 
svačině, po pracovních činnostech 

 správná reakce na verbální pokyn  

 požádání o pomoc - verbálně nebo s využitím 
AAK 

 

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 

Vzdělávací obor: Pracovní výchova 

Tematický okruh: Práce s drobným materiálem 

Ročník: 1. - 10. 

 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY RVP UČIVO 

Žák by měl: 

 Zvládat základní manuální 
dovednosti při práci s jednoduchými 
materiály a pomůckami 

 

 uchopování předmětů z různých materiálů a 
manipulace s nimi 

 jednoduché manipulační činnosti 

 seznamování s vlastnostmi různých materiálů 
a jejich užití - papír, modelovací hmota, 
přírodniny, textil aj. 

 cílená manipulace s různými materiály a 
pomůckami 

 Vytvářet jednoduchými postupy 
různé předměty z tradičních i 
netradičních materiálů 

 

 pasivní spolupráce při zpracovávání 
vybraných materiálů jednoduchými 
technikami 

 seznámení s jednoduchými pokyny při 
pracovních postupech 

 reakce na jednoduché pokyny při pracovních 
postupech 

 dodržování a seznamování s jednoduchými 
pracovními postupy při práci s různými druhy 
materiálů 

 aktivní spolupráce při vytváření různých 
předmětů z tradičních i netradičních 
materiálů 

 Pracovat podle slovního návodu 

 

 seznámení se s jednoduchými pojmy a 
pokyny k pracovním činnostem 

 nácvik reakcí na jednoduché verbální pokyny 

 plnění jednoduchých verbálních pokynů při 
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pracovních činnostech 

 Udržovat pracovní místo v čistotě 
 orientace ve třídě - respektování pracovního 

místa 

 spolupráce při úklidu pracovního místa, 
nácvik úklidových činností ve třídě 

 

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 

Vzdělávací obor: Pracovní výchova 

Tematický okruh: Práce montážní a demontážní 

Ročník: 1. - 10. 

 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY RVP UČIVO 

Žák by měl: 

 Zvládat elementární dovednosti a 
činnosti při práci s jednoduchými 
stavebnicemi a konstruktivními 
hrami 

 

 seznámení se s různými druhy jednoduchých 
stavebnic a kostek 

 uchopování předmětů různých velikostí a 
tvarů a manipulace s nimi 

 aktivní manipulace s jednoduchými 
stavebnicemi  

 montáž, demontáž 

 konstruktivní hry - skládačky, puzzle, mozaiky 
aj. 

 

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 

Vzdělávací obor: Pracovní výchova 

Tematický okruh: Pěstitelské práce 

Ročník: 1. - 10. 

 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY RVP UČIVO 

Žák by měl: 

 Provádět pozorování přírody v 
jednotlivých ročních obdobích 

 sledování přírody, vnímání změn v přírodě 

 seznamování se znaky ročních období – 
rostliny a zvířata v jednotlivých ročních 
obdobích, změny teplot, oblečení, sezónní 
aktivity 

 práce s obrázky - vyhledávání, třídění 
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 Pěstovat, ošetřovat a pečovat o 
nenáročné pokojové i užitkové 
rostliny 

 seznamování se s různými rostlinami - 
pokojové rostliny, užitkové rostliny, okrasné 
rostliny 

 seznámení se základními pojmy - květináč, 
konvička atd. 

 seznámení se základními podmínkami pro 
pěstování nenáročných rostlin (půda, slunce, 
voda) 

 spolupráce při péči o pokojové rostliny - 
zalévání 

 spolupráce při pěstování nenáročných 
užitkových rostlin ve třídě - pažitka, jarní 
osení apod. 

 Používat podle druhu pěstitelských 
činností správné pomůcky a náčiní 

 seznámení se s pomůckami a náčiním pro 
práci na zahradě 

 nácvik úchopu a adekvátní manipulace s 
pomůckami a náčiním 

 spolupráce při jednoduchých pěstitelských 
činnostech ve třídě nebo na zahradě 

 Dodržovat zásady hygieny a 
bezpečnosti práce při práci na 
zahradě 

 seznamování se zásadami hygieny a 
bezpečnosti práce při pěstitelských pracích 
ve třídě nebo na zahradě 

 nácvik porozumění jednoduchým pokynům 
při činnostech 

 dodržování pokynů při práci 

 dodržování zásad hygieny a bezpečnosti 
práce při práci na zahradě 

 

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 

Vzdělávací obor: Pracovní výchova 

Tematický okruh: Práce v domácnosti 

Ročník: 1. - 10. 

 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY RVP UČIVO 

Žák by měl: 

 Provádět drobné domácí práce 
 seznamování s jednoduchými pomůckami 

pro úklid v domácnost a jejich funkcí 
(obrázky, názorné ukázky předmětů) 

 vnímat a sledovat domácí práce 

 spolupracovat při provádění jednoduchých 
domácích prací, při úklidu ve třídě  
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 nácvik utírání prachu, zametání, luxování, 
mytí nádobí atd. 

 Prostřít stůl pro běžné stolování 
 seznamování s předměty denní potřeby pro 

stolování 

 spolupráce při přípravě místa pro stolování  

 pomoc při úklidu nádobí po jídle 

 nácvik a upevňování sociálně vhodného 
chování 

při stolování 

 požádání o pomoc - verbálně nebo s využitím 
AAK 

 Zvládnout nákup a uložení základních 
potravin 

 seznamování se základními potravinami - 
práce s obrázky, modely - rozlišování, třídění, 
přiřazování 

 manipulační činnosti - manipulace s košíkem, 
taškou (nácvik úchopu a vkládání modelů 
potravin do košíku, do tašky) 

 seznámení s prostředím obchodu 

 nácvik společenských konvencí v obchodě 
(pozdrav, oslovení, vyjádření přání) 

 Připravit jednoduchý pokrm podle 
pokynů 

 seznamování s různými potravinami, vnímání 
jejich chutí, vůní, tvarů 

 seznamování se základním kuchyňským 
náčiním a jeho funkcí - s pomocí obrázků, 
přiřazování konkrétních věcí k obrázkům, 
manipulace s předměty 

 spolupráce při přípravě pomůcek k přípravě 
pokrmů 

 spolupráce při přípravě jednoduchého 
pokrmu 

 Dodržovat zásady hygieny a 
bezpečnosti při práci v domácnosti 

 seznamování se zásadami hygieny a 
bezpečnosti při práci v domácnosti 

 nácvik porozumění jednoduchým pokynům 
při činnostech 

 dodržování pokynů při práci 

 dodržování zásad hygieny a bezpečnosti 
práce při domácích pracích 
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6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ  

6.1 Pravidla pro hodnocení žáka 

Hodnocení žáků upravuje Vyhláška č. 48/2005 Sb. (úprava č. 454/2006Sb.), Vyhláška 

č.73/2005 Sb. 

Cílem hodnocení je poskytnout žákovi a jeho zákonným zástupcům zpětnou vazbu o tom, co 

se naučil, zvládnul, v čem se zlepšil a v čem ještě chybuje. Hodnocení by mělo vést k 

pozitivnímu vyjádření a mělo by být pro žáka motivující. Výsledek činnosti není jediným 

aspektem k hodnocení žáka, hodnocení zohledňuje i jeho zapojení do činnosti, snahu a 

zájem. 

Při hodnocení je nutné uplatňovat pedagogický takt, soustředit se na individuální pokrok 

každého žáka v daném předmětu, nesrovnávat výkony jednotlivých žáků. Učitel nehodnotí 

osobu žáka, ale konkrétní „problematiku“. Hodnocení směřuje k cíli, kterého chceme 

vyučováním dosáhnout.  

Žáci jsou hodnoceni širším slovním hodnocením. Za první pololetí škola vydává žákům výpis z 

vysvědčení, za druhé pololetí vydává formulář vysvědčení. Písemné hodnocení prospěchu 

žáka probíhá vždy za pololetí.  

Během školního pololetí probíhá hodnocení v průběhu činnosti po jednotlivých krocích, je 

vyzdvižena pozitivní stránka tak, aby žáci byli motivováni do další činnosti. Průběžné 

hodnocení je individuálně přizpůsobeno úrovni daného žáka (hmotná odměna, oblíbená 

činnost, obrázek, slovní pochvala apod.).  

6.2  Kriteria pro hodnocení žáků 

Stanovení následujících kritérií vychází z výchovných a vzdělávacích strategií školy, a tím z 

postupného naplňování klíčových kompetencí při rozvoji osobnosti každého žáka. 

 změny v chování i dovednostech dle individuálních možností žáka 

 zvládnutí výstupů jednotlivých vyučovacích předmětů v rámci individuálních 

schopností a možností žáka, individuální pokrok každého žáka v daném předmětu 

 úroveň komunikačních dovedností odpovídající úrovni postižení žáka 

 míra schopnosti navazovat sociální kontakty a adekvátní chování k druhým osobám 

 míra schopnosti orientovat se v okolním prostředí a v čase 

 schopnost vykonávat činnosti smysluplně 

 schopnost řešit problémové situace odpovídající mentální úrovni žáka 

 zvládání sebeobslužných a hygienických úkonů 

6.3 Formy ověřování vědomostí a dovedností žáků 

 pozorování žáka při činnostech  

 konkrétní pracovní dovednosti a pracovní postupy (př. sebeobsluha, výstupy z 

pracovních a výtvarných činností) 
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 ústní forma - rozhovor (odpovědi na jednoduché otázky, mluvený projev - opakování 

vět, říkadel apod., plnění pokynu na základě porozumění) 

6.4 Základní pravidla pro slovní hodnocení 

V případě širšího slovního hodnocení učitel hodnotí objektivně a individuálně osobní pokrok 

žáka, porovnávají se aktuální výsledky školní práce s předchozími.  

Při popisu činností užíváme následující: 

 

Samostatnost 
Snaha 

Pracuje Způsob provedení činnosti 

samostatně je schopen vykonat 
procvičenou činnost 
samostatně, činnost 
vykonává samostatně 
opakovaně 

aktivní 

s dohledem fyzická přítomnost učitele v 
blízkosti, učitel koriguje 
činnost při chybě (slovně, 
fyzicky), po upozornění 
případném opravení chyby 
dokončí činnost samostatně 

aktivní, s mírnými v aktivitě 

se slovním vedením slovní pokyny jsou pro 
vykonání činnosti nezbytné, 
bez nich činnost  
nevykoná, se slovním 
vedením vykonává činnost 
samostatně  
bez pomoci  

aktivní pouze se 
systematickým pobízením 

s pomocí pomoc je poskytována ve 
formě gesta, navedení ruky, 
předvedení činnosti se 
slovním doprovodem  

aktivní v malém rozsahu se 
soustavným pobízením 

se systematickou pomocí je nutný dohled a časté 
korigování chyb - slovně s 
fyzickým zásahem, navedení 
ruky při začátku i v průběhu 
činnosti, je nutná fyzická 
spolupráce – podání 
předmětu do ruky, přidržení 
ruky při činnosti apod. 

aktivní v minimálním rozsahu 
se soustavným pobízením 

s přímým fyzickým vedením činnost vykonává s 
kompletním vedením, 
činnost vykonává pasivně 

pasivní  

 
Při hodnocení žáků s PAS přihlížíme k těmto aspektům:  

 práce ve strukturovaném prostředí, 

 vizualizace, 

 denní režim,  
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 užívání tranzitních karet, 

 kódované úlohy.  

 

Slovní hodnocení musí splňovat zejména tato kritéria:  

  věcnost (tj. zabývá se podstatnými jevy)  

 srozumitelnost  

 úplnost (tj. nepominout žádnou podstatnou skutečnost)  

 pozitivní formulace – hodnocení by mělo motivovat žáka kladně  

 komplexnost  

 poskytovat zpětnou vazbu (zvládnutí problematiky v praxi, v běžném životě)  

 motivující a pozitivní náboj  

 uplatnění pedagogického taktu a přiměřené náročnosti  

 nesrovnávat výkony jednotlivých žáků  

 individuální přístup k hodnocení  

6.5 Sebehodnocení 

V rámci výchovně vzdělávací činnosti jsou uplatňovány prvky sebehodnocení podle 

individuálních možností žáků. Žáci by se měli učit zhodnotit a vyjádřit verbálně nebo 

neverbálně svůj podíl na činnosti. Jsou vedeni otázkami učitele, na které by se měli snažit 

reagovat. Následuje zhodnocení a shrnutí učitelem. Učitel volí formu zhodnocení 

nejvhodnější pro daného žáka. 

Rozhodující pro hodnocení je zapojení do činnosti, snaha a zájem, výsledek činnosti není 

jediných aspektem k hodnocení žáka. 

6.6 Ověřování klíčových kompetencí 

Elementárních klíčových kompetencí žáci dosahují s různou mírou dopomoci druhé osoby. 

Klíčové kompetence jsou ověřovány při všech činnostech, v modelových i praktických 

situacích v průběhu vyučovacího procesu, na akcích školy. V průběhu činností učitel sleduje 

úroveň naplnění klíčových kompetencí. Z výsledků pozorování učitel vyvodí závěr pro další 

práci se žákem. 

6.7 Hodnocení celkového prospěchu a chování 

Celkový prospěch se hodnotí těmito stupni: 

a) prospěl 

b) neprospěl 

 

Chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou se v případě použití škály klasifikační 

stupnice hodnotí na vysvědčení stupni: 

1 – velmi dobré, 2 – uspokojivé, 3 – neuspokojivé  

 

Mohou být využita také výchovná opatření – pochvaly a důtky. 
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Stupnice pochval:  

a) běžná pochvala - uděluje kdykoli kterýkoli učitel, zapisujete se do osobního sešitu žáka, ne 

do katalogového listu. 

b) pochvala třídního učitele – uděluje třídní učitel dle svého uvážení nebo na návrh jiného 

učitele, a to hlavně za dlouhodobou vynikající práci pro třídu, příkladné chování apod. 

Zapisuje se do osobního sešitu žáka a do katalogového listu žáka.  

c) pochvala ředitelky školy – uděluje ředitelka na návrh třídního učitele nebo po projednání s 

ním za významné činy (významný dobrý skutek). Zapisuje se do osobního sešitu žáka a 

katalogového listu.  

d) pochvala na vysvědčení – uděluje ředitelka školy po projednání v pedagogické radě za 

mimořádný projev občanské a školní iniciativy, za záslužný a statečný čin, za dlouhodobou 

mimořádně úspěšnou práci. Zapisuje se na vysvědčení a do katalogového listu žáka.  

 

Stupnice pokárání:  

a) běžné napomenutí - uděluje kdykoli kterýkoli učitel, zapisujete se do osobního sešitu žáka, 

ne do katalogového listu. 

b) napomenutí třídního učitele – uděluje třídní učitel, oznamuje ředitelce školy, zapisuje se 

do katalogového listu. O udělení „napomenutí třídního učitele“ informuje třídní učitel 

zákonného zástupce žáka prokazatelnou formou.  

c) napomenutí ředitelkou školy – uděluje ředitelka školy po projednání v pedagogické radě. 

Zapisuje se do katalogového listu žáka. O udělení „napomenutí ředitelkou školy“ 

informuje ředitelka školy zákonného zástupce žáka prokazatelnou formou.  

 

6.8 Hodnocení v jednotlivých předmětech  

Žáci, kteří jsou vyučováni podle schválených individuálně vzdělávacích plánů, se hodnotí podle 

dané skutečnosti, která vychází z příslušného individuálně vzdělávacího plánu. 
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7. AUTOEVALUACE 
 

7.1 Cíl autoevulace 

Cílem autoevulace je zmapování stavu ve sledovaných oblastech. Tyto informace slouží k 

zefektivnění procesu výuky, zkvalitnění ŠVP, zefektivnění práce vedení, pedagogických 

pracovníků školy, zkvalitňování prostředí a vybavenosti školy. Poskytuje zpětnou vazbu o 

kvalitě a úrovni dosažených cílů vzhledem k projektovaným cílům. Autoevaluaci vnímáme 

jako proces, který nás učí otevřenosti k názorům zúčastněných subjektů. 

Snažíme se : 

 zlepšit kvalitu vzdělání 

 získat zpětnou vazbu pro činnost školy 

 získat informace o tom, jak jsou naplňovány stanovené cíle vzdělávání 

 získat podklady pro strategické plánování a řízení 

 přispět ke stanovení priorit rozvoje školy 

 posílit spolupráci školy s rodiči 

 přispět ke zlepšení klimatu a důvěry mezi učiteli, žáky a rodiči 

 posílit sebevědomí pedagogů školy 

 

7.2 Nástroje autoevulace 

 rozbor dokumentace školy 

 rozhovory s žáky, učiteli, rodiči, veřejností 

 dotazníky pro rodiče a učitele 

 dotazníky pro praktikanty 

 sebehodnocení 

 výstupy z vlastní kontrolní a hospitační činnosti - hospitace a pozorování 

 záznamy kontrol 

 diskuse k ŠVP – červen, srpen 

 pozorování 

 zápisy z jednání Školské rady 

 zápisy z porad a pedagogických rad 

 rozbor statistických výkazů 

 účetní uzávěrky 

 záznamy z rodičovských schůzek 

 SWOT analýza 

 vnitřní audity 

 hodnotící zprávy ČŠI 
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7.3 Časové rozvržení autoevaluačních činností 

Hospitační činnost – v průběhu celého školního roku 

Sebehodnocení práce učitelů a hodnocení ředitelem školy za minulý školní rok – konec 

školního roku 

Projednání výroční zprávy školy s pedagogickou radou – září/říjen  

Projednání struktury vlastního hodnocení školy v pedagogické radě –  září šk. roku, v němž 

bude vlastní hodnocení zpracováno 

Zpracování a projednání vlastního hodnocení školy – 1x za 3 roky 

Rozhovory s žáky, rodiči, učiteli, veřejností – průběžně 

Schůzky s rodiči (v součinnosti se Sociálními službami Světluška, o.p.s.) – 2x ročně 

Rozbor záznamů z rodičovských schůzek - průběžně 

Dotazníky pro rodiče a učitele - květen 

Výstupy z jednání školské rady – průběžně 

Spolupráce s jinými subjekty 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků (hodnocení přínosu pro školu) – průběžně 

 

 

7.4 Oblasti autoevaluace sledované průběžně pověřenými pracovníky školy 

 

Autoevaluační mechanismy zprostředkovávají informace o stavu v těchto oblastech: 

 program školy, koncepce, cíle, 

 podmínky ke vzdělávání, 

 průběh vzdělávání žáků, 

 výsledky vzdělávání žáků, 

 podpora školy žákům, klima, vztahy, 

 řízení školy, 

 úroveň výsledků práce školy. 

 

 7.4.1 Program školy, koncepce, cíle 

Cíl Sledované jevy Kritéria Nástroje Termín 

kvalitní ŠVP, 

který je 

v souladu s RVP, 

vyhovuje práci 

učitelů, 

vyhovuje žákům 

dokument - ŠVP a další 

programová nabídka 

např. variabilita 

programu – dotace 

předmětů 

soulad ŠVP s RVP 

plnění ŠVP 

soulad mezi ŠVP a  

potřebami a 

podmínkami školy 

variabilita ŠVP 

práce pedagogů s 

ŠVP 

kontrola souladu ŠVP 

s RVP a skutečné 

plnění ŠVP 

hospitace 

vzájemné hospitace 

vlastní hodnocení 

učitelů 

dotazník ped. 

pracovníkům 

diskuze 

průběžně 

 

průběžně 

 

průběžně 

duben - 

květen 

květen 

 

plnění cílů dlouhodobý plán – úroveň naplňování rozbory na poradách průběžně 
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koncepčních 

záměrů rozvoje 

školy 

koncepce, strategie cílů, reálnost, 

důležitost 

dotazník ped. 

pracovníkům 

ped. rada 

aktualizace 

květen 

 

srpen/září 

září Ř 

plnění cílů 

školních 

vzdělávacích 

programů 

zaměření školy, cíle 

 

 

úroveň naplňování 

cílů, reálnost, 

důležitost 

rozbory na poradách 

dotazník ped. 

pracovníkům 

průběžně 

květen 

 

 

 

 7.4.2 Podmínky je vzdělávání 

Cíl Sledované jevy Kritéria Nástroje Termín 

zkvalitňování 

podmínek školy 

materiální, hygienické, 

psychosociální a 

organizační podmínky 

vzdělávání – prostory, 

pomůcky 

vybavenost školy 

funkčnost a 

estetická úroveň 

učeben 

kvalitní zázemí pro 

pedagogy 

kvalita podmínek 

pro jednání s rodiči 

a dalšími osobami 

ve škole 

zabezpečování 

nadstandardních 

zdrojů (granty…) 

kontrola 

rozhovor s učiteli, 

rodiči 

inventarizace 

pozorování 

diskuse 

dotazníky nebo SWOT 

analýza (zaměstnanci, 

rodiče) 

 

 

průběžně 

 

 

dle 

pokynů 

průběžně 

květen 

 

 

kvalifikovanost a 

odbornost ped. 

pracovníků, 

jejich osobní 

růst 

kvalifikovanost ped. 

pracovníků 

kvalita ped. práce 

DVPP 

kvalifikovanost 

soulad DVPP se ŠVP 

a koncepcí školy 

přenos nových 

poznatků do praxe 

pozorování 

hospitace 

sebehodnocení 

pedagogů 

rozbor na poradách 

kvalitní plán DVPP 

průběžně 

 

květen 

 

průběžně 

září Ř 
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 7.4.3 Průběh vzdělávání žáků 

Cíl Sledované jevy Kritéria Nástroje Termín 

kvalitní 

vzdělávací 

proces 

s dostatečným 

naplňováním 

cílových hodnot 

vzdělávání 

s ohledem na 

možnosti a 

potřeby žáků 

průběh vzdělávání se 

zřetelem k vytváření 

klíčových kompetencí 

u žáků 

 

 

 

 

 

uspokojování potřeb a 

využívání možností 

žáků – IVP 

 

alternativní metody 

práce a jejich rozvoj 

 

 

 

 

 

akce školy 

úroveň vytváření 

klíčových 

kompetencí u žáků 

kvalita vzdělávání  

(příprava, metody, 

organizace, klima, 

hodnocení, 

motivace, 

komunikace) 

promyšlenost cílů 

efektivita využívání 

pomůcek 

vhodné hodnocení 

žáků 

kvalita IVP, jeho 

vyhodnocování a 

využívání 

množství a kvalita 

užitých alternativ a 

terapií 

zdařilost 

přínos pro výuku 

sebehodnocení 

učitelů 

hodnocení žáků dle 

úrovně naplňování KK 

–IVP, 

výstupní hodnocení 

hospitace 

analýza ped. 

dokumentace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

diskuze 

průběžně 

 

průběžně 

 

 

2x ročně 

průběžně 

průběžně 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

po akci 

 

 

 7.4.4 Výsledky vzdělávání žáků 

Cíl Sledované jevy Kritéria Nástroje Termín 

dosahovat 

optimálních 

výchovných a 

vzdělávacích 

výsledků 

odpovídajících 

individuálním 

možnostem žáků 

a cílům 

základního 

vzdělávání 

speciálního 

dosahování cílových 

kompetencí vzdělávání 

podle ŠVP 

zvládání očekávaných 

výstupů v ŠVP a v IVP 

soulad očekávání 

rodičů a výsledků žáka 

závěrečné hodnocení 

 

 

 

 

úroveň dosažených 

kompetencí 

 

pokrok žáka 

reálnost cílů IVP 

spokojenost 

 

soulad hodnocení se 

ŠVP 

 

 

 

analýza naplňování 

vzdělávacích cílů – 

profil absolventa 

 

pozorování 

portfolia žáků 

analýza a kontrola 

školní dokumentace 

vzájemné hospitace 

výstupní hodnocení 

schůzky s rodiči 

 

průběžně 

 

 

 

průběžně 

 

 

 

 

2xročně 

2xročně 
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 7.4.5 Podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vzájemné vztahy 

Cíl Sledované jevy Kritéria Nástroje Termín 

Kvalitní 

poradenský 

systém 

kvalita poradenství 

 

kvalita poradenství, 

spokojenost rodičů 

sebehodnocení 

pozorování 

rozhovory 

průběžně 

 

Informovanost 

a její 

zkvalitňování 

přístup k informacím a 

jejich přenos 

 

přístup pracovníků 

školy a rodičů 

k potřebným 

informacím 

kvalita a aktuálnost 

prezentace na webu 

školy 

porady – diskuse 

(zápisy) 

schůzky s rodiči a 

zápisy z nich 

informační nástěnky 

 

aktualizace 

 

 

1xtýdně 

 

2xročně 

 

průběžně 

 

Rozvoj a 

zkvalitňování 

spolupráce s 

rodiči 

rodičovská iniciativa 

spolupráce se školskou 

radou 

účast rodičů na akcích 

školy 

kvalita spolupráce 
rodičů se školou 

 

spokojenost rodičů 

rozhovory 

dotazníky 

pozorování 

průběžně 

květen 

Dobré klima 

školy, prostředí 

tolerance, 

partnerství a 

důvěry 

 

 

 

 

 

 

vzájemné vztahy mezi 

školou, žáky, rodiči a 

dalšími osobami a jejich 

dopad na vzdělávání 

 

existence zřetelně 

přívětivého 

prostředí 

existence důvěry 

žáků a rodičů 

k učitelům a vedení 

školy 

existence pravidel 

chování žáků ve 

třídě a jejich 

respektování 

pozorování 

rozhovory 

dotazníky 

hospitace 

 

 

 

 

průběžně 

 

květen 

průběžně 

 

 

 

 

Akce školy jednotlivé akce, jejich 

organizace a přínos do 

výuky 

 

množství a kvalita 

akcí 

zájem o účast 

organizace 

monitoring 

hodnocení akcí 

organizátory 

fotodokumentace 

prezentace 

průběžně 

Spolupráce 

s ostatními 

subjekty – 

význam pro 

žáky 

spolupráce 

s odbornými pracovišti 

spolupráce s ostatními 

školami 

 

úroveň spolupráce 

školy s odbornými 

pracovišti – SPC… 

přínos pro učitele, 

pro žáky 

množství a kvalita 

aktivit 

 

rozhovory s učiteli 

zápisy poradenských 

pracovišť 

fotodokumentace 

 

průběžně 
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 7.4.6 Řízení školy  

Cíl Sledované jevy Kritéria Nástroje Termín 

Kvalitní, 

systémové a 

kompetentní 

řízení školy 

personalistika, DVPP 

 

 

vnitřní předpisy 

úplnost a správnost 

dokumentace 

plány 

 

 

 

kontrolní činnost -

plnění výchovně 

vzdělávacích cílů 

správnost a 

účelnost nakládání 

s prostředky 

 

řešení stížností 

 

 

 

 

organizační 

zabezpečení chodu 

školy 

 

 

 

 

kvalifikovanost 

učitelů, jejich účast 

na DVPP 

vnitřní předpisy 

odpovídající 

legislativě 

dosažení 

stanovených cílů 

odstranění 

nahodilosti v řízení 

soulad s cíli 

stanovenými ŠVP 

 

 

 

 

 

 

prošetření a náprava 

případných 

nedostatků 

fungující škola 

zabezpečení chodu 

školy s jednoznačně 

stanovenými 

kompetencemi 

jednotlivých 

pracovníků 

výběrové řízení 

plán DVPP 

 

kontrola a úprava dle 

legislativních změn 

 

kontrola 

 

 

 

hospitace 

rozhovory 

pozorování 

kontrola 

dokumentace 

rozbory 

 

rozhovory 

pozorování 

 

rozhovory 

dotazníky 

pozorování 

 

 

září 

 

průběžně 

 

 

září 

 

 

 

průběžně 

 

 

měsíčně 

 

 

 

dle 

potřeby 
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 7.4.7 Úroveň výsledků práce školy 

Cíl Sledované jevy Kritéria Nástroje Termín 

zvyšování kvality 

práce školy a její 

prezentace na 

veřejnosti 

kvalita výsledků 

vzdělávání 

 

 

 

 

 

 

 

prezentace školy 

 

 

dokument – výroční 

zpráva 

 

 

vlastní hodnocení 

zřetelnost 

zkvalitňování 

výsledků vzdělávání 

spokojenost rodičů, 

žáků 

propojení zpětné 

vazby s dalším 

rozvojem školy 

 

prezentace školy na 

veřejnosti a odezva 

 

kvalita výroční 

zprávy 

 

kvalita zpracování 

pozorování 

kontrola 

dotazník 

práce s výsledky 

hodnocení SPC 

 

 

 

 

kontroly aktualit na 

webu 

 

hodnocení výroční 

zprávy zřizovatelem a 

pedagogy 

průběžně 

 

květen 

 

 

 

 

 

 

průběžně 

 

 

ročně 

 

 

 

1xza3roky 

 

 

 

 

 


