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2. Charakteristika školy
2. 1. Úplnost a velikost školy
Škola je zřízena pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (s více vadami). Je
školou úplnou - poskytuje komplexní vzdělávání na 1. a 2. stupni. Vzdělávání v současnosti
probíhá v 10 třídách v budově v Prostějově na adrese Tetín 1 a ve třech třídách střední školy
ve Výšovicích. V oblasti základního vzdělávání poskytujeme vzdělávání ve třídách základní
školy, základní školy praktické a základní školy speciální (včetně rehabilitačního programu).
Výchovně-vzdělávací péče je poskytována ve školní družině, v pravidelné zájmové činnosti
(kroužky: keramický, pěvecký - muzikoterapie, práce s počítačem), práce logopedické
poradny, poradna pro děti s porušeným autistickým spektrem, poradna pro prevenci sociálně
patologických jevů, poradna profesionální orientace a nepravidelná zájmová činnost.
Škola má kapacitu:
 základní škola 56 žáků z toho 34 základní škola a základní škola praktická, 35
základní škola speciální
 mateřská škola 5 dětí
 praktická škola jednoletá 6 žáků a dvouletá 12 žáků
Každý žák má vypracovaný individuální vzdělávací plán a tak lze vzdělávat v jedné
třídě žáky základní školy i základní školy praktické. Ke všem žákům školy se přistupuje zcela
individuálně.
Škola je umístěna v těsné blízkosti centra města, je snadno dostupná městskou
hromadnou dopravou ze zastávky Brněnská. Vzhledem k naplněnosti autobusů MHD žáky
jiných škol není možné přepravovat v pravidelných linkách děti na vozíčcích. Žáci ze
vzdálených míst okresu a z jiných okresů jsou do školy a ze školy dopravováni sociálním
automobilem školy nebo automobilem partnerské organizace OS LIPKA. U školy je také
dostatek parkovacích míst (přímo v ulici Tetín, v atriu školy, případně u komunikace na
Brněnské ulici).

2. 2. Vybavení školy
Vybavení školy: (materiální, prostorové, technické, hygienické)
a) Materiální vybavení
Škola má k dispozici široké spektrum didaktických pomůcek (učebnic, pracovních
sešitů, metodických příruček, výukových CD, videokazet, DVD, filmů, knih, ap.),
sportovního nářadí a náčiní, hudební nástroje (klavír, elektronické klávesy, kytary, sadu
orffových melodických a rytmických nástrojů), keramická pec, podpůrné rehabilitační
pomůcky (vertikalizační fixační stojany, polohovací židle Aris, chodítka, relaxační bazény s
kuličkami, polohovací pomůcky, ap.). Každá třída má svůj televizor současně s
videorekordérem a DVD přehrávačem, dva počítače, tiskárnu nebo scanner, nově je zřízena
relaxační místnost Snoezelen, vybavenou cvičnou kuchyni, vybavené školní dílny, školní
pozemek, cvičebnu, keramickou dílnu, součástí školy je oddychový kout na školní zahradě.
Každá třída je vybavena prostorem pro výuku (lavicemi s individuálně nastavitelnou a
zvedací deskou, židlemi nastavenými podle velikosti žáků a bezprašnou tabulí pro psaní
fixem). Každá třída je vyzdobena didaktickými obrázky z oblasti aktuálně probíraného učiva i
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nástěnkami s výrobky žáků, všechny místnosti jsou barevně vymalované. V každé třídě je
také relaxační koutek s kobercem a polštářky a dostatkem materiálu pro volnočasové aktivity,
v řadě tříd jsou i válendy nebo postýlky pro odpočinek dětí a žáků, ribstoly, v některých
třídách jsou rotopedy ap.
b) Prostorové vybavení
Škola využívá polovinu budovy Tetín 1. Druhou polovinu využívá OS LIPKA.
Pro střední školu jsou prostory ve Výšovicích.
Škola má k dispozici :
- 10 tříd v Prostějově a tři třídy ve Výšovicích
- školní dílnu (pro práci se dřevem, kovem a dalšími materiály)
- cvičnou kuchyni (pro vyučování vaření a domácích prací)
- tělocvičnu-cvičebnu (vybavení: žíněnky, ribstoly, gymnastické míče, overbaly,
rotopedy, posilovací přístroje, trampolína, apod., tělesná výchova může probíhat i na
nedalekém dětském hřišti na sídlišti Tylova ul. - Brněnská)
- relaxační místnost pro multisenzorickou výchovu tzv. „Snoezelen“
- jídelnu (obědy a svačinky dovážíme z vedlejší školy)
- výdejnu stravy
- keramickou dílnu
- školní pozemek
- zahradu s oddechovým koutem
- 2 kanceláře
- šatny jsou umístěny ve vestavných skříních na chodbách
- cvičný byt ve Výšovicích, který slouží k nácviku sebeobsluhy a vedení domácnosti
Prostory školy odpovídají didaktickým, hygienickým a estetickým požadavkům.
Informační a komunikační technologie budou vyučovány v kmenových třídách na počítačích
určených pro žáky a současně v externích prostorech (v počítačové učebně ve Výšovicích,
kde je k dispozici 12 počítačů).
c) Technické vybavení
Vybavení výpočetní technikou již odpovídá Standardu ICT. Každá třída je vybavena
dvěma počítači, z nichž jeden je určen pro pedagoga a jeden pro žáky. Každý počítač je
připojen k síti a poskytuje neomezený přístup k internetu. K dispozici pro prezentaci při
výuce je také dataprojektor, promítací plátno a interaktivní tabule. Každá stanice má
nainstalován balík kancelářských aplikací MS Office a celou řadu výukových programů. Žáci
mají možnost pracovat s dotykovými monitory a senzorovými klávesnicemi.
Učitelé mají prostor pro přípravu na vyučování a další administrativní práce ve svých
kmenových učebnách.
Prostor pro udržování osobní hygieny je umožněn ve třídách v koutku s umyvadlem a
ručníky a na sociálním zařízení, k dispozici jsou dvě sprchy.
d) Hygienické vybavení
Prostor pro udržování osobní hygieny je umožněn v dostatečném množství sociálních
zařízení vybavených umyvadly, papírovými ručníky, mýdly ap. K dispozici jsou sprchy v
každém nadzemním podlaží, kde je i dostatečné množství WC včetně bezbariérových.
Udržování duševní hygieny umožní nově otevřená relaxační multisenzorická místnost
tzv. „Snoezelen“.
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2. 3. Charakteristika vzdělávaných žáků
Cílovou skupinou žáků jsou žáci s mentálním postižením, autismem a vícečetným
postižením, u kterých je indikováno zařazení do speciálního režimu vzdělávání. V praktické
škole jednoleté se vzdělávají žáci s různou mírou závažnosti zdravotního postižení. Zdravotní
způsobilost žáka ke vzdělávání v odborných činnostech a oborech je posouzena odborným
lékařem. Na základě jeho doporučení jsou na žáka stanoveny požadavky tak, aby důsledně
respektovaly jejich individuální zvláštnosti, zdravotní stav a specifické problémy vyplývající
z povahy a stupně postižení. Každý žák má vypracovaný individuální vzdělávací plán.
Praktická škola jednoletá je určena žákům se středně těžkým mentálním postižením,
případně lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením, kteří
ukončili:
 povinnou školní docházku v základní škole samostatně zřízené pro žáky se
zdravotním postižením,
 povinnou školní docházku v základní škole speciální,
 povinnou školní docházku, ale nezískali základní vzdělání ani základy
vzdělání,
 základní vzdělání v základní škole a z vážných zdravotních důvodů, které jsou
v kombinaci s mentálním postižením, se nemohou vzdělávat na jiném typu
školy.
Vzdělávání se ukončuje závěrečnou zkouškou, dokladem o dosažení stupně vzdělání
je vysvědčení o závěrečné zkoušce. Závěrečná zkouška v oborech vzdělání, v nichž se
dosahuje stupně střední vzdělání, se skládá z ústní teoretické zkoušky z odborných předmětů a
z praktické zkoušky z odborných předmětů. Obsah a organizace závěrečné zkoušky se řídí
platnými předpisy.

2. 4. Charakteristika pedagogického sboru
Charakteristika pedagogického sboru (velikost sboru, kvalifikovanost)
V současnosti splňují všichni pedagogové kvalifikační předpoklady pro přímou
výchovnou činnost ve škole zřízené pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami podle
zákona 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících.
Na škole působí tito specializovaní pracovníci: ředitel, 3 zástupci ředitele, výchovný
poradce, metodik prevence sociálně patologických jevů, poradce pro žáky s poruchou
autistického spektra, koordinátor-metodik ICT, koordinátor ŠVP, školní logoped, školní
psycholog, 3 vedoucí metodických sdružení.
Všichni pedagogičtí pracovníci se dále vzdělávají. Absolvovali kurzy informační
gramotnosti v rámci SIPVZ, s programem Bakaláři, účastní se řady školení a odborných
konferencí zaměřených na rozšiřování znalostí a vědomostí v oblasti speciální pedagogiky,
pedagogiky a psychologie a jednotlivých předmětů. Všichni pracovníci jsou pravidelně
proškolováni v oblasti Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a v oblasti
poskytování První pomoci, získávání financí z ESF ap.
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2. 5. Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce
Mezi dlouhodobé projekty se řadí především akce, při kterých dochází ke kontaktům s
intaktní (běžnou) populací a maximálně možnou integrací zdravotně postižených do běžné
společnosti. Patří mezi ně především akce:
 „Kluci holky, pojďte mezi nás“ – společná výuka s dětmi z „klasických“ škol
 setkání se sportovci – basketbalisté, tenisté
 pravidelné zapojení rodičů žáků do práce zájmových kroužků
 každým rokem se účastníme sportovního dopoledne ve spolupráci se ZŠ E. Valenty v
Prostějově
 pořádají se také pravidelná kulturní vystoupení a prezentace školy u přátel a sponzorů
školy
 škola pravidelně dojíždí na hipoterapii do HELIOS Mostkovice
 ve škole je prováděna canisterapie 1x týdně
 každoročně žáci stráví den na dopravním hřišti
 každoročně sponzorujeme mládě mravenečníka v ZOO Olomouc na Svatém Kopečku
 pravidelně se účastníme divadelních představení v divadle i ve škole
 každoročně se pořádá dobročinná aukce, jejíž výnos se využívá ve prospěch školy
 podle podmínek škola vydává svůj časopis „Vlaštovka“
 spolupráce s MH TESCO při veřejné sbírce, stálá výstava prací žáků a informace o
škole na nástěnce v TESCU
 sociální automobil ve spolupráci s firmou KOMPAKT,s.r.o. Poděbrady
 v oblasti mezinárodní spolupráce se škola angažuje hlavně vypracováváním projektů
na získání finančních prostředků z fondů Evropské unie
 spolupráce s obcí Výšovice na Projektu HANDICAP – chráněné bydlení, rehabilitace,
střední škola, ap.
 výměna zkušeností s pedagogy a žáky z Rakouska, Itálie, Švédska, Dánska
 účast a vystoupení na Mezinárodním hudebním festivalu

2.6. Spolupráce s rodiči a jinými subjekty
Spolupráce s rodiči probíhá každodenně při pravidelných kontaktech s pedagogy a na
společných třídních schůzkách, kde mají možnost vznášet náměty k práci školy:
 4x ročně a dle potřeby jsou svolávána celoškolní setkání rodičů, kde jsou seznámeni s
plánem práce, výroční zprávou, rozpočtem ap.
 rodičům je nabízena účast v zájmových kroužcích, která se velmi osvědčuje a rodiči je
využívána
 rodiče organizují pro žáky školy akce
 zastoupení rodičů ve Školské radě
Škola spolupracuje se všemi institucemi místní správy a samosprávy, obzvláště s:
 Městským úřadem v Prostějově
 Krajským úřadem Olomouckého kraje
 obcí Výšovice
Spolupráce s dalšími organizacemi:
 spolupráce s Občanským sdružením LIPKA, které naší škole poskytuje služby
rehabilitace a klinické logopedie, svozu a rozvozu dětí a žáků do školy a ze školy
 pravidelně se scházíme s žáky ZŠ E. Valenty v Prostějově
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spolupráce se středními školami: SZŠ Prostějov, RG Prostějov, CMG Prostějov, SPŠO
Prostějov, SOU obchodní Prostějov při zajišťování humanitárních veřejných sbírek,
humanitární aukce ap.
PF UP Ol, SPGŠ Přerov, VOŠPS a SPGŠ Kroměříž, FF UP Ol, PF MU Brno,
CARITAS Olomouc, RG Prostějov, LF UP Ol, Střední škola sociální péče a služeb
Zábřeh, SPGŠ Boskovice, SZŠ Prostějov, CMG Prostějov – studenti vykonávají na
naší škole průběžnou a dlouhodobou praxi
CREDO Olomouc, Uničov – výměna zkušeností a vzájemné stáže
Úřad práce Prostějov, veřejná služba
ZOO Olomouc, adoptivní smlouva na mravenečníka čtyřprstého

3. Charakteristika ŠVP
3.1 Zaměření školy
Naše škola poskytuje vzdělávání pro žáky se zdravotním postižením s těžkým stupněm
mentálního postižení, souběžným postižením více vadami a autismem, kteří ukončili základní
vzdělávání v základní škole speciální podle vzdělávacího programu určeného pro tuto skupinu
žáků. Praktická škola jednoletá doplňuje a rozšiřuje žákům teoretické i praktické dovednosti
získané v průběhu povinné školní docházky. Za předpokladu respektování individuálních
zvláštností a schopností žáků je vzdělávací proces zaměřen na rozvoj komunikačních
dovedností a dosažení nejvyšší možné míry samostatnosti a nezávislosti na péči druhých
osob. Poskytuje přípravu na osvojení manuálních dovedností a jednoduchých činností
využitelných v oblastech praktického života, které absolventům usnadní integraci do
společnosti.
Vzdělávání našich žáků praktické školy jednoleté se vyznačuje těmito specifiky:
 pro každého žáka se vypracovává individuální vzdělávací plán, který je zcela
přizpůsoben možnostem a schopnostem žáka, garantuje individuální přístup a v
případě potřeby je konzultován se školským poradenským zařízením
 ve třídách je nízký počet žáků
 učivo je výrazně redukováno podle možností a schopností každého žáka, volí se
individualizované pedagogické prostředky
 vzdělávání je úzce propojeno s další speciálně pedagogickou a rehabilitační péčí
(fyzioterapie, klinická a školní logopedie, spolupráce se školním psychologem,
pravidelná účast na hipoterapii, canisterapii)
 dochází ke spolupráci s dalšími odborníky (s lékaři, psychology, sociálními
pracovníky apod.)
 výuka je přizpůsobována aktuálnímu zdravotnímu stavu a charakteru postižení
jednotlivých žáků – po konzultaci se školským poradenským zařízením dochází k
přizpůsobování obsahu a didaktických prostředků
Vzhledem k výše uvedeným specifikům se ve vzdělávání zaměříme na tyto priority:
 poskytování maximální možné speciálně pedagogické podpory
 vzdělávání by mělo vést ke kompenzaci handicapu
 vzdělávání by mělo vést k překonání problémů, které způsobuje zdravotní postižení
 je třeba umožňovat maximální možný kontakt s většinovou populací, spolupráci s
majoritními základními školami v regionu (pravidelné návštěvy, pořádání společných
kulturních a sportovních akcí), budeme pořádat dny otevřených dveří a informovat
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veřejnost o našich aktivitách pomocí hromadných vzdělávacích prostředků, vlastních
internetových stránek a školního zpravodaje
vzdělávání by mělo vést k integraci a maximálnímu zařazení do života společnosti,
žák by měl být co možná nejsamostatnější a nezávislý, pomocí pracovního vyučování
a dalších předmětů podporovat budoucí profesionální orientaci
je třeba klást důraz na podporu komunikace, sebeobsluhy a celkové nezávislosti
je třeba podporovat multidisciplinární spolupráci s dalšími odborníky a školskými
poradenskými zařízeními (spolupráce na IVP, konzultace výjimek ve vzdělávání a
užití specifických didaktických prostředků)
je třeba podporovat blízkou komunikaci s rodinou a dohlížet na propojení školního
vzdělávání a práce v domácím prostředí pomocí pravidelných třídních schůzek a
informování pomocí internetu a elektronické pošty
vzdělávání musí probíhat v klidném prostředí s motivačními a stimulačními prvky
je třeba využívat nejmodernějších vyučovacích metod a technik, které budou
podporovat aktivitu žáků a podporovat jejich nezávislost
výuka musí být v maximální možné míře podporována pomocí informačních a
komunikačních technologií (využití prezentační techniky a softwaru, využití
výukových programů a speciálně upraveného hardwaru – dotykové a senzorické
klávesnice, dotykové monitory)
výuka musí probíhat v úzké spolupráci s mimoškolními a zájmovými aktivitami (zejm.
se zájmovými kroužky a dalšími mimoškolními aktivitami sportovního a kulturního
charakteru)

Prevence sociálně patologických jevů na škole
Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachycovat rizikové faktory
v chování žáků, vychovává žáky k zdravému životnímu stylu a vede k rozvoji osobnostních
rysů dětí, je při ní uplatňována řada forem a metod působení na jednotlivce i skupiny dětí.
Pomoc v případě jakýchkoliv problémů mohou žáci kdykoliv vyhledat u školního
psychologa nebo u svých třídních učitelů. Také rodiče mají možnost obrátit se s dotazy,
informacemi nebo žádostmi o pomoc na školního psychologa.
Škola stanovila tato pravidla:
Minimální preventivní program je zaměřen na prevenci sociálně patologických jevů, k
nimž patří např.: kouření, alkoholismus, drogová závislost, gamblerství, promiskuita ve
spojení s nemocí AIDS, rasismus, intolerance, šikana a záškoláctví.
Cíl:














výchova dětí a mládeže ke zdravému životnímu stylu, k zodpovědnosti ke zdraví,
osobní a duševní hygieně, výživě, pohybové aktivitě
osvojení pozitivního sociálního chování
rozvoj osobnosti – komunikace, sociální dovednosti
informace o působení návykových látek na organismus
rozvoj dovedností vedoucí k odmítání všech forem sebedestrukce
rozvoj dovedností vedoucí k potlačení agresivity
vhodné využívání volného času žáků
poskytování informací z oblasti prevence společně s nácvikem sociálních dovedností
v rámci vzdělávacího procesu – Rv, Ov, Tv, Vv, Pč
využívání skupinových forem práce, pěstování mezilidských vztahů – práva dítěte
právní aspekty sociálně patologických jevů
poradenská činnost
prevence je směrována do několika oblastí:
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o vyučování
o volnočasové aktivity - kroužky
o jednorázové akce - besedy, exkurze, soutěže
o spolupráce s PPP, SPC
o spolupráce s rodiči na třídních schůzkách i mimo ně
Společné části jsou:
Charakteristika školy
Charakteristika ŠVP
Hodnocení a autoevaluace

3.2 Výchovné a vzdělávací strategie směřující k plnění klíčových
kompetencí
Škola směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí ke konci vzdělávání
stanovených RVP pro obor vzdělání Praktická škola dvouletá těmito postupy:
Dosažení úrovně klíčových kompetencí je zcela individuální podle vlastních
schopností a v rámci možností každého žáka.
a) Kompetence k učení
Klíčové kompetence

Výchovné a vzdělávací strategie

Žáci budou upevňovat a prohlubovat znalosti
a dovednosti z matematiky, českého jazyka a
společenskovědních základů.
Žáci se budou učit vyhledávat a zpracovávat
informace.
Žáci se budou seznamovat s různými
činnostmi a technikami za pomoci
aktivizačních metod.
Žáci budo motivováni k prohlubování a
využívání získaných poznatků, např. na
úřadech.
Žáci budou vedeni k dodržování a dalšímu
zájmu o oblast zdravého životního stylu.

V rámci výuky všech předmětů se bude
prolínat výuka matematiky, českého jazyka a
společenskovědních základů.
Budeme vést žáky k samostatnému a
aktivnímu zpracovávání informací.
V rámci výuky budeme zařazovat různé
aktivizační metody.
Budeme u žáků pravidelně prohlubovat a
využívat získané poznatky z různých oblastí
života.
Při všech činnostech budou žáci vedeni
k dodržování zdravého životního stylu.

b) Kompetence k řešení problémů
Klíčové kompetence

Výchovné a vzdělávací strategie

Žáci si budou osvojovat strategie k řešení
jednotlivých cvičení.

Budeme zařazovat různé metody práce ve
kterých budeme žáky učit řešení jednotlivých
cvičení.
Žáci se budou učit vnímat různé problémové Při řešení problémů budeme u žáků
situace (rozpoznat a pochopit problém, hledat podporovat vnímání, rozpoznání a pochopení
způsoby řešení).
problémů.
Žáci se učí řešit zátěžové situace (rozpoznat
Budeme žáky informovat o možných rizicích
ohrožení své osoby a přivolat pomoc).
a hledání účinné pomoci.
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c) Kompetence komunikativní
Klíčové kompetence

Výchovné a vzdělávací strategie

Žáci se učí spisovně a srozumitelně
vyjadřovat ústní i písemnou formou (příp.
jinou alternativní formou)
Žáci se učí správně a výstižně formulovat své
myšlenky.
Žáci se učí naslouchat druhým a dodržovat
pravidla diskuse.

V rámci všech předmětů budeme podporovat
slovní i písemné vyjadřování, případně jiné
alternativní formy.
Budeme u žáků podporovat vyjadřování
vlastních myšlenek při jednání s okolím.
Budeme vést žáky k tomu, aby dokázali
dodržovali pravidla diskuse a naslouchali
druhým.
Budeme u žáků podporovat a rozvíjet
komunikaci,

Žáci se učí vzájemné komunikaci s druhými,
sdělování pocitů.

f) Kompetence sociální a personální
Klíčové kompetence
Žáci jsou vedeni k vzájemné pomoci a
spolupráci.
Žáci se učí ovládat svoje jednání a chování
tak, aby byla dodržena pravidla slušného
chování.
Žáci se budou učit respektovat a vážit si sebe
i ostatních (např. soupeře ve sportu).
Žáci se učí pracovat samostatně i ve skupině,
vzájemně si pomáhat.
Žáci se učí ohleduplnosti na pracovišti a
snaží se o co nejlepší kvalitu své práce.
Žáci se učí jak se chovat v kritické situaci,
učí se uplatňovat získané dovednosti a
postupy.

Výchovné a vzdělávací strategie
Budeme zařazovat práci ve dvojici či malých
skupinách.
Budeme u žáků podporovat dodržování
pravidel slušného chování a nácvik
sebeovládání.
Budeme u žáků podporovat zdravé
sebevědomí a zároveň je učit respektovat
druhé.
Budeme žáky vést k samostatné práci i ke
spolupráci při jednotlivých pracovních
činnostech.
Budeme zařazovat práci u které bude kladen
důraz na ohleduplnost, spolupráci a vysokou
kvalitu práce.
Budeme u žáků podporovat schopnost
obrany vůči nežádoucím jevům z okolního
prostředí a v kritických situacích.
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d) Kompetence občanské
Klíčové kompetence
Žáci si osvojují základní práva a povinnosti
občanů, práva a povinnosti členů rodiny.
Žáci se učí respektovat společenské normy.
Žáci jsou vedeni k dodržování zdravého
životního stylu a ochraně zdraví svého i
zdraví druhých.
Žáci jsou vedeni k uvědomění si vlivu
dopadu lidské činnosti na životní prostředí.
Žáci jsou vedeni k ochraně životního
prostředí, k ekologickému vedení
domácnosti.

Výchovné a vzdělávací strategie
Budeme žáky průběžně seznamovat s jejich
základními právy a povinnostmi.
Budeme učit žáky respektovat společenské a
morální norrmy.
Budeme podporovat osvojování znalostí
z oblasti zdravého životního stylu.
Budeme podporovat osvojování znalostí o
životním prostředí, zaměříme se zejména na
vliv dopadu lidské činnosti na životní
prostředí.
Žáci se budou učit ekologickému a
ekonomickému vedení domácnosti.

e) Kompetence pracovní
Klíčové kompetence

Výchovné a vzdělávací strategie

Žáci si osvojují základní pracovní dovednosti
a postupy.
Žáci se učí vytvářet si pozitivní vztah
k manuálním činnostem.

Budeme žáky seznamovat se základními
pracovními postupy jednotlivých činností.
Budeme všemi pracovními cvičeními
podporovat pečlivost, důslednost a
především pozitivní vztah k práci.
Žáci si osvojují zásady bezpečnosti a ochrany Budeme žáky průběžně seznamovat
zdraví při práci.
s pravidly bezpečnosti práce a ochrany
zdraví.
Žáci se učí být zodpovědní za svou práci,
Budeme u žáků vytvářet pocit zodpovědnosti
trpělivosti při práci nad zadaným úkolem.
za vlastní práci.
Žáci si na modelových situacích nacvičují
Při všech pracovních činnostech budeme
komunikaci.
žáky podporovat v komunikaci.
Žáci jsou seznámeni s možností využití
Budeme žáky seznamovat se strukturou
poradenských a zprostředkovatelských
institucí, které nabízejí poradenství a sociální
služeb.
pomoc.
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f) Kompetence odborné
Klíčové kompetence
Žáci budou dodržovat zásady bezpečnosti
práce a budou znát a dodržovat zásady
hygieny práce a požární předpisy
Žáci se budou podílet na tvorbě bezpečného
pracovního prostředí a používat ochranné
pracovní prostředky.
Žáci se budou seznamovat s normami a
pracovními předpisy, budou umět pracovat
samostatně či podle instrukcí druhé osoby,
budou dodržovat stanovené technologické
postupy
Žáci podle svých možností a podle druhu
výrobků budou volit vhodné materiály,
technické vybavení a pomůcky.
Žáci budou neustále kontrolovat a hodnotit
kvalitu své odvedené práce, na případné
nedostatky budou upozorňovat vyučujícího.
Žáci budou hodnotit vlastní výkon, jeho
kvalitu i kvantitu.
Žáci budou při veškerých činnostech brát
ohled na životní prostředí, šetrně nakládat
s energiemi a surovinami.

Výchovné a vzdělávací strategie
Žáci se budou učit respektovat a dodržovat
bezpečnostní a požární předpisy a znát hlavní
zásady hygieny práce.
Budeme žáky seznamovat s významem
bezpečného pracovního prostředí a
důležitostí ochrany zdraví
Při různých příležitostech budeme
podporovat samostatnou práci i práci podle
instrukcí další osoby za předpokladu
dodržení technologického postupu a
výrobních norem.
Budeme vést žáky k tomu, aby byli schopni
sami nebo s dopomocí volit vhodné suroviny
pro jednotlivé druhy výrobků.
Budeme seznamovat žáky s významem
kvality práce jako nejdůležitějším nástrojem
konkurenceschopnosti.
Budeme vést žáky k sebehodnocení a
k výkonům odpovídajícím jejich možnostem.
Budeme zařazovat úkoly a praktická cvičení,
při kterých budeme brát ohled na životní
prostředí a na efektivní hospodaření.

g) Kompetence odborné podle zaměření školy na výrobu perníků
Klíčové kompetence
Žáci se budou učit trpělivosti, pečlivosti a
zodpovědné práci při pečení perníků.
Žáci se budou učit efektivně hospodařit se
surovinami při pečení perníků a ručních
pracích.
Žáci budou pracovat v souladu
s technologickými postupy a sledovat změny
v technologiích i způsobech zdobení perníků
Žáci budou vedeni k dodržování osobní
hygieny a hygieny práce v průběhu pečení
perníků i dalších činnostech..

Výchovné a vzdělávací strategie
Budeme podporovat maximální
samostatnost, trpělivost a pečlivost při
veškerých ručních pracích.
Budeme podporovat efektivní hospodaření
se všemi potřebnými surovinami na výrobu
perníků.
Budeme seznamovat žáky s různými
novinkami v oblasti technologických postupů
při pečení perníků.
Budeme žáky seznamovat s pravidly hygieny
práce a důsledně kontrolovat dodržování
těchto zásad.
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3. 3 Zabezpečení vzdělávání žáků s kombinací postižení
Výuka žáků s kombinovaným postižením je v ŠVP zajištěna individuálním pojetím
očekávaných výstupů a přizpůsobeným obsahem učiva všech předmětů.

3.4 Začlenění průřezových témat
Škola zahrnula do svého školního vzdělávacího programu tato dvě průřezová témata:
 Osobnostní a sociální výchova
 Člověk a svět práce
Všechna průřezová témata jsou využita jako integrativní součást obsahu vzdělávacích
předmětů.
A) OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
OSOBNOSTNÍ ROZVOJ
a) Rozvoj schopností poznávání
Pokrytí předmětem:
Český jazyk a literatura, Matematika, Informační a komunikační technologie,
Společenskovědní základy, Hudební a dramatická výchova, Rodinná výchova, Práce
v domácnosti, Pečení perníků a ruční práce
Integrace ve výuce:
Ročník
Předmět
1. ročník
Český jazyk a literatura
1. ročník
Český jazyk a literatura
1. ročník
Český jazyk a literatura
1. ročník
Matematika
1. ročník
Matematika
1. ročník
Informační a komunikační
technologie
1. ročník
Společenskovědní základy
1. ročník
Společenskovědní základy
1. ročník
Společenskovědní základy
1. ročník
Společenskovědní základy
1. ročník
Hudební a dramatická
výchova
1. ročník
Hudební a dramatická
výchova
1. ročník
Hudební a dramatická
výchova
1. ročník
Hudební a dramatická
výchova
1. ročník
Rodinná výchova
1. ročník
Práce v domácnosti
1. ročník
Práce v domácnosti
1. ročník
Pečení perníků a ruční práce
1. ročník
Pečení perníků a ruční práce
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Učební blok
Jazyková výchova
Komunikační a slohová výchova
Literární výchova
Čísla a početní operace
Geometrie
Informační a komunikační technologie
Místo kde žijeme
Lidé kolem nás
Lidé a čas
Rozmanitost přírody
Vokální a instrumentální činnosti
Hudebně poslechové činnosti
Hudebně pohybové činnosti
Dramatická výchova
Základní vybavení domácnosti
Provoz a údržba domácnosti
Příprava pokrmů
Pečení perníků
Ruční práce

b) Sebepoznání a sebepojetí
Pokrytí předmětem:
Český jazyk a literatura, Výtvarná výchova, Výchova ke zdraví, Zdravotní tělesná výchova,
Rodinná výchova
Integrace ve výuce:
Ročník
Předmět
Učební blok
1. ročník
Český jazyk a literatura
Jazyková výchova
1. ročník
Výtvarná výchova
Výtvarná výchova
1. ročník
Výchova ke zdraví
Rizika ohrožující zdraví
1. ročník
Výchova ke zdraví
Zdraví a jeho ochrana
1. ročník
Výchova ke zdraví
Podpora zdraví
1. ročník
Zdravotní tělesná výchova
Činnosti podporující korekce zdravotního
oslabení
1. ročník
Zdravotní tělesná výchova
Speciální cvičení
1. ročník
Rodinná výchova
Osobní hygiena

c) Seberegulace a sebeorganizace
Pokrytí předmětem:
Společenskovědní základy,Výchova ke zdraví, Tělesná výchova, Zdravotní tělesná výchova,
Rodinná výchova,
Integrace ve výuce:
Ročník
Předmět
1. ročník
Společenskovědní základy
1. ročník
Výchova ke zdraví
1. ročník
Výchova ke zdraví
1. ročník
Tělesná výchova
1. ročník
Zdravotní tělesná výchova
1. ročník
1. ročník
1. ročník
1. ročník

Učební blok
Lidé kolem nás
Zdravý způsob života
Rizika ohrožující zdraví
Činnosti ovlivňující zdraví
Činnosti podporující korekce zdravotního
oslabení
Speciální cvičení
Mezilidské vztahy
Sexuální dospívání
Osobní hygiena

Zdravotní tělesná výchova
Rodinná výchova
Rodinná výchova
Rodinná výchova
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d) Psychohygiena
Pokrytí předmětem:
Informační a komunikační technologie, Výtvarná výchova, Hudební a dramatická výchova,
Výchova ke zdraví,Tělesná výchova, Zdravotní tělesná výchova, Rodinná výchova,
Integrace ve výuce:
Ročník
Předmět
1. ročník
Informační a komunikační
technologie
1. ročník
Hudební a dramatická
výchova
1. ročník
Zdravotní tělesná výchova
1. ročník
Rodinná výchova
1. ročník
Rodinná výchova
1. ročník
Rodinná výchova
1. ročník
Výtvarná výchova
1. ročník
Výchova ke zdraví
1. ročník
Výchova ke zdraví
1. ročník
Výchova ke zdraví
1. ročník
Výchova ke zdraví
1. ročník
Tělesná výchova

Učební blok
Informační a komunikační technologie
Hudebně pohybové činnosti
Všeobecně rozvíjecí pohybové činnosti
Vztahy a komunikace v rodině
Formy náhradní rodinné péče
Těhotenství, péče o dítě
Výtvarná výchova
Zdraví a jeho ochrana
Zdravý způsob života
Rizika ohrožující zdraví
Zdravý způsob života
Činnosti ovlivňující zdraví

SOCIÁLNÍ ROZVOJ
a) Poznávací schopnosti
Pokrytí předmětem:
Společenskovědní základy, Hudební a dramatická výchova, Rodinná výchova
Integrace ve výuce:
Ročník
Předmět
Učební blok
1. ročník
Společenskovědní základy
Rozmanitost přírody
1. ročník
Rodinná výchova
Bezpečnost v bytě
b) Mezilidské vztahy
Pokrytí předmětem:
Český jazyk a literatura,Výchova ke zdraví, Společenskovědní základy, Rodinná výchova,
Integrace ve výuce:
Ročník
Předmět
1. ročník
Český jazyk a literatura
1. ročník
Výchova ke zdraví
1. ročník
Rodinná výchova
1. ročník
Rodinná výchova
1. ročník
Rodinná výchova
1. ročník
Společenskovědní základy

Učební blok
Jazyková výchova
Vztahy mezi lidmi
Mezilidské vztahy
Vztahy a komunikace v rodině
Sexuální dospívání
Lidé kolem nás
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c) Komunikace
Pokrytí předmětem:
Český jazyk a literatura, Informační a komunikační technologie, Hudební a dramatická
výchova, Výchova ke zdraví, Rodinná výchova, Tělesná výchova
Integrace ve výuce:
Ročník
1. ročník
1. ročník
1. ročník
1. ročník
1. ročník
1. ročník
1. ročník
1. ročník
1. ročník
1. ročník
1. ročník

Předmět
Český jazyk a literatura
Český jazyk a literatura
Český jazyk a literatura
Informační a komunikační
technologie
Hudební a dramatická
výchova
Výchova ke zdraví
Rodinná výchova
Rodinná výchova
Rodinná výchova
Rodinná výchova
Tělesná výchova

Učební blok
Jazyková výchova
Komunikační a slohová výchova
Literární výchova
Informační a komunikační technologie
Dramatická výchova
Vztahy mezi lidmi
Krizová centra, linky důvěry
Vztahy a komunikace v rodině
Fungování rodiny
Úplná a neúplná rodina
Činnosti podporující pohybové učení

B) ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE
PRÁCE A ZAMĚSTNANOST
Pokrytí předmětem:
Informační a komunikační technologie, Společenskovědní základy, Rodinná výchova, Práce
v domácnosti, Pečení perníků a ruční práce
Integrace ve výuce:
Ročník
Předmět
1. ročník
Společenskovědní základy
1. ročník
Rodinná výchova
1. ročník
Rodinná výchova
1. ročník
Práce v domácnosti
1. ročník
Práce v domácnosti
1. ročník
Pečení perníků a ruční práce
1. ročník
Pečení perníků a ruční práce
1. ročník
Informační a komunikační
technologie
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Učební blok
Místo kde žijeme
Úklidové práce v domácnosti
Bezpečnost v bytě
Provoz a údržba domácnosti
Příprava pokrmů
Pečení perníků
Ruční práce
Informační a komunikační technologie

SEBEPREZENTACE
Pokrytí předmětem:
Český jazyk a literatura,výchova ke zdraví, Informační a komunikační technologie,
Společenskovědní základy,
Integrace ve výuce:
Ročník
Předmět
1. ročník
Český jazyk a literatura
1. ročník
Společenskovědní základy
1. ročník
Informační a komunikační
technologie

Učební blok
Komunikační a slohová výchova
Místo kde žijeme
Informační a komunikační technologie

4. Učební plán
4. 1. Ročníkový
Vzdělávací oblasti (okruhy)

1

Jazyk a jazyková komunikace

3

3

3

Český jazyk a literatura

3

3

3

Matematika

2

2

2

Matematika

2

2

2

Informační a komunikační technologie 1

1

1

Informační a komunikační technologie

1

1

1

Člověk a společnost

1

1

1

Společenskovědní základy

1

1

1

Umění a kultura

3

2+1

2

Hudební a dramatická výchova

ŠVP RVP

1+1 1+1

Výtvarná výchova

1

1

Člověk a zdraví

3

3

Výchova ke zdraví

1

1

Tělesná výchova (volit.)

2

Zdravotní tělesná výchova (volit.)

2

Odborné činnosti

17 12+5 12

Rodinná výchova

3

2

3

3

2

3

Práce v domácnosti

3+2 3+2

3

Pečení perníků a ruční práce

6+3 6+3

6

Celkem základní

24

24

24

Celkem disponibilní

6

6

6

Celkem v ročníku

30

30

30
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4. 2. Poznámky k učebnímu plánu
1) Obsahové vymezení a organizační podmínky
Podrobně viz Charakteristiky jednotlivých předmětů
Všechny předměty včetně Tělesné výchovy a Zdravotní tělesné výchovy jsou vyučovány
koedukovaně (společně chlapci i dívky).
2) Realizace povinných a volitelných obsahů
Povinné předměty
- Český jazyk a literatura - vyučovací předmět byl vytvořen ze vzdělávací oblasti
Jazyková komunikace a vzdělávacího okruhu Jazyková komunikace.
- Matematika - vyučovací předmět byl vytvořen ze vzdělávací oblasti Matematika a
vzdělávacího okruhu Matematika.
- Informační a komunikační technologie - vyučovací předmět byl vytvořen ze vzdělávací
oblasti Informační a komunikační technologie a vzdělávacího okruhu Informační a
komunikační technologie.
- Společenskovědní základy - vyučovací předmět byl vytvořen ze vzdělávací oblasti
Člověk a společnost a vzdělávacího okruhu Společenskovědní základy.
- Hudební a dramatická výchova - vyučovací předmět byl vytvořen ze vzdělávací oblasti
Umění a kultura a vzdělávacího okruhu Umění a kultura.
- Výtvarná výchova - vyučovací předmět byl vytvořen ze vzdělávací oblasti Umění a
kultura a vzdělávacího okruhu Umění a kultura.
- Výchova ke zdraví - vyučovací předmět byl vytvořen ze vzdělávací oblasti Člověk a
zdraví a vzdělávacího okruhu Výchova ke zdraví.
- Tělesná výchova - vyučovací předmět byl vytvořen ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví
a vzdělávacího okruhu Tělesná výchova.
- Rodinná výchova - vyučovací předmět byl vytvořen ze vzdělávací oblasti Odborné
činnosti a vzdělávacího okruhu Rodinná výchova.
- Práce v domácnosti - vyučovací předmět byl vytvořen ze vzdělávací oblasti Odborné
činnosti a vzdělávacího okruhu Práce v domácnosti.
- Pečení perníků a ruční práce - vyučovací předmět byl vytvořen ze vzdělávací oblasti
Odborné činnosti a vzdělávacího okruhu Odborné obory podle zaměření školy.
3) Volitelné předměty
Zdravotní tělesná výchova - viz níže
Zdravotní tělesná výchova
Vyučovací předmět byl vytvořen ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví a vzdělávacího oboru
Tělesná výchova.
4) Využití disponibilní dotace
Disponibilní časová dotace v rozsahu 6 hodin je využita k posílení časové dotace těchto předmětů:
Hudební a dramatická výchova – 1hodina.
Práce v domácnosti – 2 hodiny
Pečení perníků a ruční práce – 3hodiny
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5. Učební osnovy
5.1. Jazyk a jazyková komunikace
5.1.1. Český jazyk a literatura

A) Obsahové, časové a organizační vymezení
1. Obsah
Předmět Český jazyk a literatura byl vytvořen ze vzdělávací oblasti Jazyková komunikace a
vzdělávacího okruhu Jazyková komunikace. Do předmětu jsou začleněny tři tematické celky Jazyková výchova, Komunikační a slohová výchova a Literární výchova.
Seznam učebních bloků:
Jazyková výchova
Komunikační a slohová výchova
Literární výchova
2. Cílové zaměření předmětu
Cílem předmětu je vést žáky ke správnému používání spisovného jazyka v ústní i písemné
podobě, rozvíjet komunikační dovednosti žáků, obohacovat jejich slovní zásobu, vést je
k užívání jazykových dovedností v běžných životních situacích. Dále rozvíjet čtenářskou
gramotnost a zlepšovat celkový písemný projev dle schopností jednotlivých žáků.
3. Začlenění průřezových témat
Ve vyučovacím předmětu Český jazyk a literatura se realizují tyto okruhy průřezových témat:
Osobnostní a sociální výchova a Člověk a svět práce.
4. Hodnocení žáků
Žáci budou pravidelně hodnoceni slovním hodnocením v pololetí. Hodnocení známkami
v průběhu roku bude mít motivační charakter.
5. Časová dotace předmětu
Výuka je realizována v rozsahu 3 hodiny týdně.
6. Organizační vymezení
Výuka bude probíhat převážně v kmenových třídách. Budou při ní využívány didaktické
pomůcky, audiovizuální, informační a komunikační technologie. Budeme pracovat formou
jednoduchého výkladu, diskusí, rozhovorů a vytváření modelových situací. Žáci budou
pravidelně navštěvovat městskou knihovnu, kde se zúčastní připravených besed, budou se učit
půjčovat si a vracet knihy. Během roku budou navštěvovat divadelní či filmová představení,
besedy a výstavy dle nabídky.
ŠVP bude vždy individuálně upraven pro každého žáka podle jeho individuálních
možností a schopností.
B) Výchovné a vzdělávací strategie
Předmět směřuje k plnění klíčových kompetencí těmito postupy:
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Kompetence k učení:
žáci:
- osvojují si gramatiku českého jazyka
- zdokonalují si kvalitu písma
- učí se pracovat s textem
- učí se vyhledat a zpracovat informace
učitelé:
- budou žáky seznamovat s gramatickými jevy
- seznámí žáky se způsoby vyhledávání a zpracování informací
- vysvětlí žákům, jak pracovat s textem
Kompetence k řešení problémů:
žáci:
- učí se využívat učební texty, encyklopedie a slovníky
- jsou vedeni k aktivní účasti na modelových situacích (telefonování, rozhovory, přání a
pozdravy, žádost o pomoc)
- osvojují si strategie k řešení jednotlivých cvičení
učitelé:
- zadávají žákům úkoly a učí je využívat různé strategie k jejich řešení
- vytváří modelové situace a učí žáky, jak správně jednat
- učí žáky, jak a kde si vyhledat potřebné informace
Kompetence komunikativní:
žáci:
- učí se komunikaci bez zábran v běžných životních situacích
- rozšiřují si aktivní slovní zásobu
- učí se srozumitelně a spisovně vyjadřovat ústní i písemnou formou (příp. jinou
alternativní formou)
- osvojují si základy korespondence
- učí se formulování svých požadavků i naslouchání druhému, pravidlům diskuse
učitelé:
- vedou žáky ke spisovnému a srozumitelnému vyjadřování
- seznamují žáky s pravidly diskuse
- vedou žáky k tomu, aby vyjadřovali své názory a postoje
Kompetence pracovní:
žáci:
- učí se být zodpovědní za svou práci
- seznamují se s některými druhy zaměstnání
- nacvičují na modelových příkladech komunikaci na úřadech
učitelé:
- vedou žáky k trpělivosti a odpovědnosti za svou práci
- vhodnými texty je seznamují s některými druhy zaměstnání
- na modelových příkladech nacvičují komunikaci na úřadech
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C) Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

1. ROČNÍK – DOTACE:3, POVINNÝ

Jazyková výchova
výstupy

učivo

Žák by měl:
-

-

umět jednoduchou formou písemně
komunikovat
zdokonalovat úpravu psaného textu
psát dle svých možností
gramaticky správně
rozlišovat slova spisovná,
hovorová, nespisovná
rozlišovat věty, slova, slabiky
snažit se o správnou výslovnost
rozpoznat podstatná jména a
slovesa v textu
tvořit delší větné celky
orientovat se v krátkém textu
sám či s dopomocí se orientovat
v encyklopediích, slovnících a
Pravidlech českého pravopisu

-

odstraňování nedostatků
v písemném projevu
procvičování pravopisných
jevů
rozšiřování slovní zásoby a
význam slov
stavba slova, třídění slov
větná stavba a druhy vět
podstatná jména a slovesa,
jejich mluvnické kategorie
práce s textem
práce s encyklopediemi a
slovníky, orientace v nich a
vyhledávání potřebných
informací

Průřezová témata
Osobnostní a sociální výchova - Rozvoj schopnosti poznávání, Sebepoznání a
sebepojetí, Mezilidské vztahy, Komunikace

Komunikační a slohová výchova
výstupy

učivo
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Žák by měl:
-

-

porozumět jednoduchým ústním i
písemným pokynům
umět adekvátně odpovídat na
otázky ústně, s dopomocí písemnou
formou
zapamatovat si krátký text
umět s nápovědou převyprávět
zážitek
komunikovat bez zábran v běžných
životních situacích
popsat jednoduché předměty nebo
pracovní činnosti
zvládnout základní obraty
společenského styku (představit se,
rozloučit, uvítat hosta apod.)

-

-

odpovědi na otázky celou
větou
stručná reprodukce
jednoduchého textu
vypravování zážitku
základy korespondence
(psaní blahopřání, psaní
dopisu vč. adresy, pozdrav
z výletu)
popis předmětu a pracovního
postupu
požádání o informaci, podání
informace
seznamování, představování
a jiné zdvořilostní obraty
telefonování, u lékaře, na
úřadě,v obchodě, přijímací
pohovor, jiné modelové
situace (průřezové téma)

Průřezová témata
Osobnostní a sociální výchova - Rozvoj schopnosti poznávání, Komunikace
Člověk a svět práce – Sebeprezentace

Literární výchova
výstupy

učivo
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Žák by měl:
-

-

číst přiměřený text
s porozuměním
odpovídat na otázky
vztahující se k textu
zvládnout techniku tichého
čtení
vyprávět jednoduchý příběh
pomocí obrázků či s
nápovědou
umět formulovat dojmy
z četby
orientovat se v knihovně a
číst si doma pro radost
zapojit se do dramatizace
jednoduchého příběhu

-

-

-

četba kratších textů dle volby
učitele s důrazem na
porozumění textu
orientace v textu –
vyhledávání slov apod.
vyprávění na základě
obrázků (tzv. příběhy beze
slov)
řazení obrázků dle časové
posloupnosti
poslech a reprodukce
slyšeného
četba s důrazem na intonaci
četba pracovních postupů a
návodů
práce s tiskem a časopisy
pravidelné návštěvy
knihovny, orientace v ní,
půjčování knih
domácí četba knížek dle
schopností žáků
dramatizace jednoduchého
příběhu

Průřezová témata
Osobnostní a sociální výchova - Rozvoj schopnosti poznávání, Komunikace

5. 2. Matematika
5. 2. 1. Matematika

A) Obsahové, časové a organizační vymezení
1. Obsah
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Předmět Matematika byl vytvořen ze vzdělávací oblasti Matematika a vzdělávacího
okruhu Matematika. Do předmětu jsou začleněny dva tematické celky - Čísla a početní
operace a Geometrie.
Seznam učebních bloků:
Čísla a početní operace
Geometrie
2. Cílové zaměření předmětu
Cílem předmětu je poskytnout žákům základní matematické vědomosti a dovednosti,
které by mohli uplatnit zejména v praktickém životě. Důraz bude kladen na rozvoj
matematických vědomostí, dovedností a návyků i na rozvoj geometrické představivosti,
vždy s návazností na jejich uplatnění v běžných životních situacích i v odborném
vzdělávání.
3. Začlenění průřezových témat
Ve vyučovacím předmětu Matematika se realizují tyto okruhy průřezových témat:
Osobnostní a sociální výchova a Člověk a svět práce.
4. Hodnocení žáků
Žáci budou pravidelně hodnoceni slovním hodnocením v pololetí. Hodnocení známkami
v průběhu roku bude mít motivační charakter.
5. Časová dotace předmětu
Výuka je realizována v rozsahu 2 hodiny týdně.
6.Organizační vymezení
Výuka bude probíhat převážně v kmenových třídách. Budou při ní využívány didaktické
pomůcky, součástí výuky bude práce na PC. Žáci budou pracovat samostatně i ve
skupinách.
ŠVP bude vždy individuálně upraven pro každého žáka podle jeho individuálních
možností a schopností.

B) Obsahové, časové a organizační vymezení
Předmět směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí:

Kompetence k učení:
žáci:
- upevňují a prohlubují si aritmetické operace
- učí se chápat matematické postupy
- učí se aplikovat vědomosti na příkladech praktického charakteru
- rozvíjí geometrickou představivost
učitelé:
- seznamují žáky s aritmetickými operacemi
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- seznamují žáky s různými matematickými postupy
- učí je, jak aplikovat vědomosti v praktických příkladech
- vedou žáky k účelnému využívání pomůcek a výpočetní techniky
Kompetence k řešení problémů:
žáci:
- jsou vedeni k rozvoji logického myšlení
- učí se správně postupovat při řešení slovních úloh
- učí se správně třídit data podle určitých kategorií
učitelé:
- pomáhají žákům rozvíjet logické myšlení na početních příkladech
- učí žáky, jak si zvolit správné postupy při řešení slovních úloh
- učí žáky správnému třídění dat podle určitých kritérií
Kompetence sociální a personální:
žáci:
- učí se pracovat samostatně a nést za svou práci odpovědnost
- učí se pracovat ve skupině, vzájemně si pomáhat a spolupracovat při řešení problémů
učitelé:
- vedou žáci k vzájemné pomoci a spolupráci při řešení problémů
- vedou žáky k tomu, aby nesli odpovědnost za svou práci
Kompetence pracovní:
žáci :
- učí se nést za svou práci odpovědnost
- učí se podle svých možností dokončit zadanou práci
- jsou vedeni k uplatňování matematických znalostí a dovedností v běžném životě
(měření, vážení, manipulace s penězi)
učitelé:
- vedou žáky ke spolupráci a ocenění práce své i ostatních
- učí žáky jak vhodně využívat získané poznatky v běžném životě
- snaží se u žáků rozvíjet samostatnost a vytrvalost při plnění úkolů

C)Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

1. ROČNÍK – DOTACE:2, POVINNÝ

Čísla a početní operace
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výstupy

učivo

Žák by měl:
-

-

-

-

-

umět číst, zapsat a porovnávat čísla
do 20/100 dle individuálních
schopností
sčítat a odčítat pamětně do 20/100
s přechodem/bez přechodu – dle
indiv. schopností
porozumět zadání slovního úkolu
samostatně pracovat s kalkulátorem
s dopomocí změřit/zvážit předmět
vědět, co měříme, co vážíme, co
odměřujeme
umět odpočítat sumu v mincích,
samostatně/ s dopomocí zaplatit
nákup
orientovat se v čase, umět určit čas
s přesností na půlhodiny

-

základní matematické symboly
správný zápis čísel v oboru do 100
podle diktátu
porovnávání čísel
orientace na číselné ose
sčítání a odčítání v oboru do 20
práce s kalkulátorem
orientace na ploše, v prostoru a čase
(+ určování času)
jednoduché slovní úlohy
peníze (bankovky a mince), placení,
modelové situace
vážení a měření – co měříme, co
vážíme, co odměřujeme

Průřezová témata
Osobnostní a sociální výchova - Rozvoj schopnosti poznávání

Geometrie
výstupy

učivo
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Žák by měl:
-

-

poznat základní rovinné útvary
poznat prostorová tělesa
používat základní geometrické
pojmy
umět pracovat s pravítkem a
kružítkem
zdokonalovat si rýsovací
dovednosti

-

základní rovinné útvary (bod,
úsečka, přímka, čtverec, obdélník,
trojúhelník, kruh, kružnice)
rýsování rovinných útvarů, práce
s pravítkem a kružítkem
měření podle pravítka

Průřezová témata
Osobnostní a sociální výchova – Rozvoj schopnosti poznávání

5. 3. Informační a komunikační technologie
5. 3. 1. Informační a komunikační technologie

A)
B) Obsahové, časové a organizační vymezení
1. Obsah
Předmět Informační a komunikační technologie byl vytvořen ze vzdělávací oblasti
Informační a komunikační technologie a vzdělávacího okruhu Informační a komunikační
technologie. Do předmětu je zařazen jeden tematický celek – Informační a komunikační
technologie.
Seznam učebních bloků:
Informační a komunikační výchova
2.Cílové zaměření předmětu
Cílem předmětu je především osvojení si základů práce s PC a jeho základním SW
vybavením, zejména textovým a grafickým editorem a výukovými SW. Žáci se seznámí
s názvoslovím základních částí, komponentů PC a hardwaru a obeznámí se s jejich funkcemi.
Učivo se také zaměřuje na zásady bezpečnosti a rizik spojených s prací na PC. Žáci se naučí
využívat elektronickou komunikaci a využívat internet jako zdroj informací. Dále se žáci
naučí používat mobilní telefon.
3.Začlenění průřezových témat
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Ve vyučovacím předmětu Informační a komunikační technologie se realizují tyto okruhy
průřezových témat: Osobnostní a sociální výchova a Člověk a svět práce.
4.Hodnocení žáků
Žáci budou pravidelně hodnoceni slovním hodnocením v pololetí.. Hodnocení známkami
v průběhu roku bude mít motivační charakter.
5.Časová dotace předmětu
Výuka je realizována 1. hodinou týdně
6.Organizační vymezení
Předmět bude vyučován v učebně ICT. V učebně je umístěna řídící počítačová sestava pro
učitele a deset počítačových sestav. Sestava učitele zahrnuje ještě tiskárnu a scanner,
soupravu reproduktorů a webkameru. Počítače jsou zapojeny na počítačovou síť LAN a
k internetu. Každý počítač je vybaven sadou Microsoft Office.
ŠVP bude vždy individuálně upraven pro každého žáka podle jeho individuálních
možností a schopností.

C) Obsahové, časové a organizační vymezení
Předmět směřuje k plnění klíčových kompetencí těmito postupy:
a) Kompetence k učení
žáci:
- osvojují si kladný vztah k moderním technologiím
- osvojují si způsoby vyhledávání konkrétních informací na internetu
- osvojují si využívání výukových programů
učitelé:
- budou žáky seznamovat s moderními technologiemi
- budou žáky seznamovat s různými způsoby vyhledávání konkrétních informací na
internetu
- seznámí žáky s různými výukovými programy
b) Kompetence k řešení problémů
žáci:
- osvojují si strategie k řešení jednotlivých cvičení
- učí se řešit modelové problémové situace
- učí se způsoby vyhledávání co největšího počtu informací o zadaném problému
učitelé:
- zadávají žákům úkoly a učí je využívat různé strategie k jejich řešení
- vytváří modelové situace a učí žáky, jak správně jednat
- předkládají žákům různé způsoby vyhledávání potřebných informací
c) Kompetence komunikativní
žáci:
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učí se samostatně a aktivně využívat elektronickou poštu a chat
využívají elektronickou komunikaci jako kompenzační prostředek při poruchách
komunikačních schopností
- jsou vedeni k rozlišování slohového stylu formální komunikace s úřady a neformální
komunikace s přáteli
učitelé:
- vedou žáky k samostatné práci s elektronickou poštou
- vedou žáky k tomu, aby rozlišovali slohový styl formální a neformální komunikace
d) Kompetence pracovní
žáci:
- učí se trpělivosti, pečlivosti a bezpečné práci s výpočetní technikou
- jsou vedeni k rozvíjení jemné motoriky, postřehu a koncentrace
- nacvičují si psaní životopisu a vyhledávají si informace o možnostech zaměstnání
-

učitelé:
- zadávají žákům úkoly a vedou je k odpovědnosti za jejich dokončení
- podporují u žáků rozvoj jemné motoriky a koncentrace na práci
- vhodnou četbou a diskusemi přibližují žákům některá zaměstnání

D) Obsahové, časové a organizační vymezení
1. ROČNÍK – DOTACE: 1, POVINNÝ

Informační a komunikační technologie
výstupy

učivo
-

Žák by měl:
-

-

-

dodržovat pravidla bezpečné a
zdravotně nezávadné práce
s výpočetní technikou a brát ohled
na životní prostředí
pojmenovat základní části PC,
ovládat základní obsluhu PC
rozlišit programové a fyzické
vybavení počítače
být seznámen se základními pojmy
z oblasti informatiky
vytvořit složku a pojmenovat ji
psát vybraný text v textovém
editoru a s dopomocí jej upravovat
(stručný životopis)
uložit text a kopírovat jej do složky
vyhledávat zadané informace na
internetu
využívat výukové hry a programy
být seznámen s výhodami a

-

-
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zásady bezpečnosti práce a prevence
zdravotních rizik spojených
s využíváním výpočetní techniky
základní části a popis počítače (skříň
počítače, monitor, klávesnice, myš,
tiskárna)
software (programové vybavení
počítače)
operační systém
spuštění počítače, orientace na ploše,
ukončení práce na počítači
vytvoření, ukládání a odstranění
souborů
orientace na klávesnici, práce s myší
ovládací panely a nastavení
vytvoření nové složky
ukládání a kopírování souborů
nabídka start, spuštění programů dle
volby učitele
výukové programy (druhy
výukových programů, práce

-

nevýhodami komunikace přes
internet
komunikovat přes email,SKYPE,
požívat mobilní telefon a digitální
fotoaparát

-

-

-

-

s výukovými programy)
textový editor – úprava písma,
nastavení velikosti, typu a barvy
grafický editor – základní kreslící
nástroje, použití barev, tvarování
objektů, uložení kresby
tabulkový kalkulátor
internet – seznámení s možnostmi
vyhledávání informací pomocí
internetu (průřezové téma)
www stránky
e-mailová komunikace (založení
schránky, třídění pošty, adresář,
psaní dopisu, vkládání příloh)
komunikace přes Skype
sociální sítě
mobilní telefon (funkce,
obsluha,využití v praxi)
digitální fotoaparát

Průřezová témata
Osobnostní a sociální výchova – Rozvoj schopnosti poznávání, Psychohygiena,
Komunikace
Člověk a svět práce – Práce a zaměstnanost, Sebeprezentace

5. 4. Člověk a společnost
5. 4. 1. Společenskovědní základy

A) Obsahové, časové a organizační vymezení
1. Obsah
Předmět Společenskovědní základy byl vytvořen ze vzdělávací oblasti Člověk a společnost a
vzdělávacího okruhu Společenskovědní základy. Do předmětu jsou začleněny čtyři tematické
celky - Místo, kde žijeme, Lidé kolem nás, Lidé a čas, Rozmanitost přírody.
Seznam učebních bloků:
Místo, kde žijeme
Lidé kolem nás
Lidé a čas
Rozmanitost přírody
2 . Cílové zaměření předmětu
Cílem předmětu je připravit žáky pro samostatný život v rodině, případně v chráněném
bydlení. Žáci získají základní poznatky týkající se důležitých míst ve městě Prostějov,
finančního hospodaření rodiny a orientaci v základních časových údajích. Žáci získávají
základní vědomosti o podstatě a fungování společnosti a rozmanitosti přírody. Občanská
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výchova se zaměřuje na formování osobnosti žáků tak, aby jejich začleňování do společnosti
bylo co nejúspěšnější.
3. Začlenění průřezových témat
Ve vyučovacím předmětu Společenskovědní základy se realizují tyto okruhy průřezových
témat: Osobnostní a sociální výchova a Člověk a svět práce.
4.Hodnocení žáků
Žáci budou pravidelně hodnoceni slovním hodnocením v pololetí. Hodnocení známkami
v průběhu roku bude mít motivační charakter.
5.Časová dotace předmětu
Výuka je realizována 1. hodinou týdně.
6.Organizační vymezení
Výuka bude probíhat převážně v kmenových třídách a ICT učebně. Budou při ní využívány
didaktické pomůcky, audiovizuální, informační a komunikační technologie. Budeme pracovat
formou výkladu, diskusí, rozhovorů, exkurzí, přednáškou.
ŠVP bude vždy individuálně upraven pro každého žáka podle jeho individuálních
možností a schopností.

B) Obsahové, časové a organizační vymezení
Předmět směřuje k plnění klíčových kompetencí těmito postupy:
a) Kompetence k učení
žáci:
- se učí orientovat v mezilidských vztazích
- osvojují si základní znalosti o místě , kde žijí
- budou motivováni k prohlubování a využívání získaných poznatků (např. na úřadech)
učitelé:
- budou žáky seznamovat s funkcí rodiny, mezilidskými vztahy
- budou žáky seznamovat s okolím školy, bydliště
- budou vést žáky k využívání a prohlubování získaných poznatků
b) Kompetence k řešení problémů
žáci:
- osvojují si zásady domácí ekologie
- učí se orientaci v místě bydliště, školy v dopravě
- učí se způsoby jednání v různých životních situacích
učitelé:
- zadávají žákům úkoly a učí je jak se správně ekologicky chovat
- vytváří modelové situace a učí žáky, jak správně jednat a orientovat se
- seznámí žáky s tím, na koho se mají obrátit v případě problémových situací
c) Kompetence komunikativní
žáci:
- žáci se učí správně a výstižně formulovat své myšlenky
- rozvíjení slovní zásoby v oblasti společenských věd
- nácvik vyjadřování vlastních názorů a postojů, nácvik pravidel diskuse
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učitelé:
- vedou žáky ke správnému a srozumitelnému vyjadřování svých myšlenek
- seznámí žáky s novými pojmy z oblasti společenských věd
- vedou žáky k tomu, aby vyjadřovali své názory a postoje, na příkladech je učí
pravidlům diskuse
d) Kompetence občanské
žáci:
- budou vedeni ke sledování vlivu lidské činnosti
- učí se respektování společenských norem a chování ve škole, v rodině
- osvojují si základy jednání na různých úřadech
učitelé:
- zadávají žákům úkoly a vedou je k odpovědnému chování vůči životnímu prostředí
- vytváří modelové situace a učí žáky, jak správně v těchto situacích jednat
- vhodnou formou seznámí žáky se způsoby jednání na úřadech

e) Kompetence sociální a personální
žáci:
- jsou seznámeni s právy a povinnostmi a jsou vedeni k respektování práv
- jsou seznámeni se základními pravidly společenského chování
učitelé:
- seznamují žáky se základními právy a povinnostmi a vedou je k respektování práv
vlastních i práv ostatních občanů
- seznámí žáky se základními pravidly společenského chování
f) Kompetence pracovní
žáci:
- jsou seznámeni s možnostmi využití poradenských a zprostředkovatelských služeb
učitelé:
- seznamují žáky s tím, kdy a za jakých podmínek mohou využít poradenských a
zprostředkovatelských služeb
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C) Vzdělávací oblast vyučovaného předmětu
1. ROČNÍK – DOTACE: 1, POVINNÝ

Místo, kde žijeme
výstupy

učivo

Žák by měl:
-

-

-

-

zvládnout samostatnou orientaci
v okolí bydliště a školy
orientovat se v místní dopravě,
být seznámen s jízdními řády,
s dopomocí si vyhledat spoj na
internetu
seznámit se s základními
informacemi o České republice,
umět na mapě ukázat státní hranice,
znát státní symboly
vědět, kam a na koho se v případě
potřeby obrátit o pomoc při jednání

-
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škola, okolí školy
obec Výšovice (vycházka)
domov, cesta do školy a
okolní krajina
jak se dopravuji do školy,
doprava obecně
chování v dopravních
prostředcích
dopravní značky
jízdní řády ( papírové,
internetové, na zastávkách)
Česká republika – poloha na
mapě, hranice a sousední
státy

-

na úřadě
vědět, kde se nachází v místě
bydliště úřad práce a kdy se na něj
obrátit.

-

-

-

seznámit se s základními pravidly
ekologického chování a v rámci
svých možností tato pravidla
dodržovat
znát základní práva a povinnosti
svá i ostatních

-

-

státní symboly, poslech státní
hymny na CD
Ústava ČR, prezident, vláda,
ministerstva ( informativně)
občanský průkaz, průkaz
ZTP, rodné číslo
návštěva úřadu
úřad práce (informace o
možnostech zaměstnání)
poradenské a
zprostředkovatelské služby
(průřezové téma)
ochrana životního prostředí
(péče o vodu, půdu, ovzduší),
tříděný odpad, zásady
domácí ekologie
přednášky a modelové
situace
základní práva a povinnosti
občanů

Průřezová témata
Osobnostní a sociální výchova - Rozvoj schopnosti poznávání
Člověk a svět práce - Práce a zaměstnanost, Sebeprezentace

Lidé kolem nás
výstupy

učivo

Žák by měl:
-

-

-

orientovat se v rodinných
vztazích
respektovat práva svá i
práva druhých
vědět, že je členem určité
domácnosti a podílet se na
jejím fungování
rozlišovat partnerské a
přátelské vztahy
umět řešit jednoduché
konflikty vyplývající
z běžného života
osvojit si základní pravidla
společenského chování
vědět, jak se chovat při

-
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rodina, členové rodiny,
rodinná soudržnost
širší příbuzenské vztahy,
osobní rodokmen
povinnosti v rodině –
pomáháme si
rodinné tradice – proč jsou
důležité
mezilidské vztahy
(kamarádství, přátelství,
láska)
výběr životního partnera
vztahy k nemocným, starým
a handicapovaným občanům
menšiny ve společnosti
konflikty v rodině a řešení
konfliktů

setkání s cizími lidmi, kam
se obrátit o pomoc v případě
nebezpečí

-

finanční hospodaření rodiny
– příjmy a výdaje, rodinný
rozpočet + modelové situace

Průřezová témata
Osobnostní a sociální výchova – Rozvoj schopnosti poznávání, Seberegulace a
sebeorganizace, Mezilidské vztahy

Lidé a čas
výstupy

učivo

Žák by měl:
-

-

-

-

orientovat se v základních
časových údajích
umět časové údaje využívat
v praktickém životě
k orientaci během dne
znát rozvržení svých
činností během dne, umět si
věci naplánovat
rozlišovat minulost,
přítomnost, budoucnost
(blízkou i vzdálenou)
znát základní údaje o
regionu a kraji, s nápovědou
o nich vyprávět

-

-

-

Průřezová témata
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orientace v základních
časových údajích
měsíc po měsíci
kalendář
části dne a denní režim
procvičování hodin
práce např. s televizním
programem, kalendářem a
diářem
lidové tradice během roku
významné události a
historické budovy regionu
(seznámení)
vycházky s výkladem
návštěva muzea apod.

Osobnostní a sociální výchova – Rozvoj schopnosti poznávání

Rozmanitost přírody
výstupy

učivo

Žák by měl:
-

-

-

-

porozumět pojmům živá a
neživá příroda
rozlišovat skupiny rostlin a
živočichů dle různých
kritérií
vědět, jak se postarat o
domácí zvíře
vyjmenovat některá domácí
a volně žijící zvířata
znát význam vody a
vzduchu
poznat nejznámější druhy
léčivých a jedovatých
rostlin
umět pečovat o pokojové
rostliny
znát a dodržovat zásady
domácí ekologie
porozumět pojmům
ekologie, ochrana životního
prostředí a dle vlastních
schopností přispívat
k ochraně ŽP

-

živá a neživá příroda
lidské výtvory
látky- pevné, kapalné a
plynné a jejich vlastnosti
země, přírodní živly, počasí
rostliny – byliny, dřeviny,
jedovaté, léčivé
rostliny během jednotlivých
ročních období
péče o rostliny venku a doma
živočichové – savci a ptáci
zvířata v zimě
ptáci a jejich hnízda
zvířata chovaná pro užitek
(hospodářská zvířata)
zvířata chovaná pro radost
(domácí mazlíčci)
návštěva botanické zahrady
návštěva zverimexu, ZOO
(osobně či on-line)
ochrana přírody a životního
prostředí

Průřezová témata
Osobnostní a sociální výchova – Rozvoj schopnosti poznávání, Poznávací schopnosti
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5. 5. Umění a kultura
5. 5. 1. Výtvarná výchova

A) Obsahové, časové a organizační vymezení
1. Obsah
Předmět Výtvarná výchova byl vytvořen za vzdělávací oblasti Umění a kultura a
vzdělávacího okruhu Umění a kultura.
2. Cílové zaměření předmětu
Cílem výtvarné výchovy je vybavit žáky základními vědomostmi a dovednostmi pro výuku.
Výtvarná výchova umožňuje rozvíjet a uplatnit vlastní vnímání, cítění, myšlení, fantazii.
Žák je veden k upevňování vlastních prožitků, představ. Při realizaci předmětu
upřednostňujeme vlastní výtvarný projev žáků. Rozvíjíme výtvarnou představivost a
kreativitu. Náplní výtvarné výchovy je samostatná nebo skupinová praktická výtvarná
činnost. Ve výtvarné výchově, která je založena na tvůrčím procesu, probíhá hodnocení na
individuální úrovni.
3. Začlenění průřezových témat
Ve vyučovacím předmětu výtvarná výchova se realizuje tento okruh průřezového tématu
Osobnostní a sociální výchova rozvoj soběstačnosti a samostatnosti. Mluvíme také o pojmech
kreativita, sebepoznávání, komunikace.
4. Hodnocení žáků
Žáci budou pravidelně hodnoceni slovním hodnocením v pololetí. Hodnocení známkami v
průběhu roku bude mít motivační charakter.
5. Časová dotace předmětu
V 1 .ročníku 1. hodina týdně
6. Organizační vymezení vyučovacího předmětu
Výuka bude probíhat v učebnách naší školy, v učebně výpočetní techniky. Podle charakteru
učiva bude práce kolektivní nebo samostatná.
ŠVP bude vždy individuálně upraven pro každého žáka dle jeho individuálních
možností a schopností.

B) Výchovné a vzdělávací strategie
Předmět směřuje k plnění klíčových kompetencí těmito postupy:
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a) Kompetence k učení
žáci:
- jsou vedeni k využívání poznatků v dalších výtvarných činnostech
učitelé:
- vedou žáky, aby se naučili rozumět obecně používaným termínům výtvarné oblasti
- vedou žáky k uvědomění si charakteru tvůrčích postupů i technologií
b) Kompetence komunikační
žáci:
- se zapojují do diskuse
- respektují názor jiných
učitelé:
vedou žáky k vnímání tvůrčí práce ostatních
dávají žákům prostor vlastními slovy probrat ve skupině s ostatními zadaný úkol
c) Kompetence sociální a personální
žáci:
- umí tvořivě pracovat ve skupině
- umí si vzájemně pomáhat
učitelé:
dávají žákům možnost k vytváření pozitivních představ o sobě samé, které budou
podporovat jeho samostatný rozvoj
-

motivují žáky k výměně názorů na různé přístupy k tématům
dávají žákům sebedůvěru a podle potřeby jim v činnosti pomáhají

d) Kompetence pracovní
žáci:
- osvojit si základní dovednosti při práci se štětcem a barvami
učitelé:
- vedou žáky ke správným způsobům užití materiálů, nástrojů
- umožňují žákům vzájemně si radit pomáhat
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C) Vzdělávací oblast vyučovacího předmětu
1. ROČNÍK – DOTACE: 1, POVINNÝ

Výtvarná výchova
výstupy

učivo

Žák by měl:
umět barevně vyjádřit své pocity
-umět se výtvarně vyjádřit k lidovým
tradicím, zvykům a svátkům
-uvědomit si svou představu o barvě
-osvojit si míchání barev
-umět modelovat z hlíny, plastelíny,
tvarovat papír
-zvládnout kresbu perem,dřívkem,
tuží
-umět zvládnout techniku malby
vodovými barvami,temperami, umět
míchat barvy, dokázat používat různé
druhy štětců
-umět zobrazovat vlastní fantazijní
představy
-umět uplatňovat plošné i prostorové
uspořádání linie, tvary,barvy

-

-

-

seznámení s technikou a materiály
malba a kresba (teorie barvy, teplé a
studené barvy)
barevná paleta,míchání barev (barvy
základní a doplňkové)
rozvíjení smyslové citlivosti(vliv
světla na vnímání barev,zákonitosti
míchání barev)
plastické techniky(modelování
z papíru, hlíny, plastelíny, )
tématické
práce(VÁNOCE,VELIKONOCE,
VKUSNÁ VÝZDOBA)
další výtvarné techniky založené na
fantazii a smyslovém vnímání
zdokonalování techniky kresby
výtvarné pomůcky
kresba postavy(vyjádření základních
proporcí)
přírodní motivy (živá a neživá
příroda, svět kolem nás)

Průřezová témata
Osobnostní a sociální výchova – Psychohygiena
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5.5. 2. Hudební a dramatická výchova

A) Obsahové, časové a organizační vymezení
1. Obsah
Předmět Hudební a dramatická výchova byl vytvořen ze vzdělávací oblasti Umění a kultura a
vzdělávacího okruhu Umění a kultura. Do předmětu jsou začleněny dva tematické celky –
Hudebně pohybová výchova a Dramatická výchova.
Seznam učebních bloků:
Vokální a instrumentální činnosti
Hudebně poslechové činnosti
Hudebně pohybové činnosti
Dramatická výchova
2. Cílové zaměření předmětu
Cílem předmětu je rozvíjet u žáků hudebnost a pohybovou kulturu a posilovat u nich kladný
vztah k hudbě. Výuka dále směřuje k rozvoji komunikativních schopností a tvořivého myšlení
žáků, k rozvoji emocionálního a estetického cítění a celkově podporuje a rozvíjí u žáků jejich
individuální hudební, pohybové a dramatické schopnosti.
3. Začlenění průřezových témat
Ve vyučovacím předmětu Hudební a dramatická výchova
průřezových témat: Osobnostní a sociální výchova.

se realizují tyto okruhy

4.Hodnocení žáků
Žáci budou pravidelně hodnoceni slovním hodnocením. Hodnocení známkami bude mít
motivační charakter.
5.Časová dotace předmětu
Výuka je realizována v rozsahu 2 hodiny týdně.
6.Organizační vymezení
Výuka bude probíhat převážně ve třídách. Budou při ní respektovány individuální možnosti a
schopnosti jednotlivých žáků, ze kterých se bude vycházet. V hodinách budou využívány
různé hudební nástroje, poslech hudby, zpěv a také budou zařazovány pohybové činnosti.
Součástí výuky budou také návštěvy divadelních a hudebních představení a koncertů.

ŠVP bude vždy individuálně upraven pro každého žáka podle jeho individuálních
možností a schopností.
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B) Výchovné a vzdělávací strategie
Předmět směřuje k plnění klíčových kompetencí těmito postupy:
a)Kompetence k učení
žáci:
- budou se seznamovat s termíny a symboly z oblasti hudební a dramatické výchovy
- budou se seznamovat s hudebními a dramatickými činnostmi a technikami za pomocí
aktivačních metod
učitelé:
- budou žáky seznamovat s novými termíny a symboly
- budou žáky seznamovat s významem umění v životě každého člověka
- budou s žáky pracovat pomocí aktivačních metod
b)Kompetence k řešení problémů
žáci:
- budou vedeni k soustředění se na zadaný úkol
- budou vedeni k práci podle jednoduchých instrukcí
učitelé:
povedou žáky k soustředěné práci
seznámí žáky se způsoby řešení jednoduchých dramatických situací
- povedou žáky k práci dle instrukcí
- budou žákům zadávat úkoly, které vychází z běžného života
c) Kompetence komunikativní
žáci:
- budou se učit vyjadřovat svoje emoce, pocity a nálady prostřednictvím hudby,
pohybu a hry
- budou se učit vyjadřovat pomocí mimoslovní komunikace
- budou se učit komunikovat s druhými a sdělovat jim své názory a pocity
učitelé:
- budou žáky vést k tomu, aby vyjadřovali své pocity a emoce za pomocí hudby a
dramatických činností
- budou žáky seznamovat s prostředky mimoslovní komunikace
- učí žáky, jak s druhými komunikovat o svých názorech a pocitech
d)Kompetence sociální a personální
žáci:
- učí se rozvíjet své vnímání, estetické cítění a celkový vztah k umění pomocí hudby,
pohybu a her
- budou vedeni k přiměřenému a kultivovanému vystupování
- bude u nich rozvíjeno sebeuvědomění a kladou motivací a hodnocením zvyšováno
sebevědomí za pomoci hudby a dramatu
učitelé:
povedou žáky k přiměřenému a kultivovanému vystupování
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-

pomáhají žákům zapojit se aktivně do výuky v dramatických i hudebních
vystoupeních a tím se snaží posilovat jejich sebevědomí a sebehodnocení
volbou vhodných metod a zařazováním přiměřených činností a zážitků se snaží u žáků
rozvíjet estetické cítění i pozitivní vztah k umění

C)Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu
1. ROČNÍK – DOTACE:1,+ 1 POVINNÝ

Vokální a instrumentální činnosti
výstupy

učivo

Žák by měl:
-

-

-

-

-

rozlišovat hudební a nehudební
zvuky
napodobovat některé hudební i
nehudební zvuky
rozlišit mluvený a zpívaný hlas
zazpívat jednoduché melodie nebo
písně, které budou přiměřené jeho
individuálním schopnostem
osvojit si správné pěvecké návyky a
uplatňovat pravidla hlasové
hygieny
znát a jednoduše interpretovat
vybrané lidové písně i některé
umělé písně
pokusit se o jednoduchou hudební
improvizaci

-

zpěv písní lidových
zpěv písní umělých
základní cvičení dechová, , sluchová,
artikulační
nácvik hry na jednoduché hudební
nástroje (Orffovy nástroje)
hra na tělo
rytmizace říkadel
pravidla hlasové hygieny

Průřezová témata
Osobnostní a sociální výchova - Rozvoj schopnosti poznávání
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Hudebně poslechové činnosti
výstupy

učivo

Žák by měl:
-

-

rozeznat vybrané hudební nástroje
podle zvuku
rozeznat vybrané hudební nástroje
podle tvaru
soustředit se na poslech kratších
skladeb základních žánrů
měl by rozlišovat tóny podle výšky,
síly a délky
měl by poznat rozdíl skladeb podle
tempových a rytmických změn

-

-

poslouchání a rozlišování
jednotlivých hudebních nástrojů
slavné melodie a skladby
výška, síla, délka tónu
poslech známých skladeb a nahrávek
našich i zahraničních skladatelů a
interpretů
návštěva koncertů dle nabídky
poslech hudby z CD, rádia, televize

Průřezová témata
Osobnostní a sociální výchova - Rozvoj schopnosti poznávání

Hudebně pohybové činnosti
výstupy

učivo

Žák by měl:
-

-

umět měnit pohyb podle změny
tempa a rytmu hudby
pokusit se vyjádřit hudbu pohybem
dle svých možností
osvojit si dle individuálních
možností jednoduché taneční kroky
osvojit si jednoduché hudebně
relaxační techniky

pohybové hry
jednoduché krokové variace
nácvik jednoduchých tanců
poslech relaxační hudby
základní relaxační techniky v hudbě

Průřezová témata
Osobnostní a sociální výchova - Rozvoj schopnosti poznávání, Psychohygiena
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Dramatická výchova
výstupy

učivo

Žák by měl:
- znát a snažit se dodržovat pravidla
hlasové hygieny
- pravidelně dýchat a správně držet
tělo při dýchání
- zvládnout základní mluvní
dovednosti
- rozšiřovat si slovní zásobu při
verbální komunikaci
- seznámit se s prostředky neverbální
komunikace
- rozvíjet smyslové vnímání, paměť a
pozornost
- dle svých možností se zapojit do
her
- přijímat a respektovat stanovená
pravidla hry
- osvojit si základní herní dovednosti,
snažit se do role vcítit
- zapojit se dle svých možností do
práce ve skupině při různých
jevištních situacích
- seznámit se a dle svých možností
poznat základní divadelní druhy

-

základní dramatické žánry
základní divadelní druhy (činohra,
opera, opereta, balet, muzikál)
hlasová hygiena, práce s dechem
komunikace verbální a neverbální
psychosomatické dovednosti
sociálně komunikativní dovednosti
v herních situacích
základní herní dovednosti
dramatika, dramatická situace
návštěva divadelních nebo
filmových představení, koncertů,
výstav dle nabídky

Průřezová témata
Osobnostní a sociální výchova - Komunikace, Rozvoj schopnosti poznávání
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5. 6. Člověk a zdraví
5.6. 1. Výchova ke zdraví

A) Obsahové, časové a organizační vymezení
1. Obsah
Předmět Výchova ke zdraví byl vytvořen ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví a
vzdělávacího okruhu Výchova ke zdraví.
Seznam učebních bloků:
Zdraví a jeho ochrana
Vztahy mezi lidmi
Zdravý způsob života
Podpora zdraví
Rizika ohrožující zdraví
2. Cílové zaměření předmětu
Předmět vede k ochraně zdraví a vychází z definice Světové zdravotnické organizace
(WHO) :1948 „Zdraví je stav úplné tělesné,duševní a sociální pohody a ne jen pouhá
nepřítomnost nemoci či slabosti. Být zdravý je prvním předpokladem ke štěstí, k úspěchu.
Kvalita zdravý je proměnlivá, závislá na čase a podmínkách, ve kterých žijeme. Výuka
předmětu bude posilovat vlastnosti a způsoby jednání, které jsou šetrné a prospěšné
k vlastnímu zdraví a zdravý svých nejbližších a celé společnosti.
3. Začlenění průřezových témat
Kromě vlastního vzdělávacího obsahu bude ve Výchově ke zdraví realizován i část obsahu
průřezových témat-Osobní a sociální výchova (rozvoj zdravé sebedůvěry, rozvoj
komunikačních dovedností, dodržování pravidel bezpečnosti)
4. Hodnocení žáků
Hodnocení žáků bude vycházet z dlouhodobého pozorování, budou hodnoceni pomocí
známek.
Posuzovány budou praktické úkony a teoretické vědomosti formou ústního pohovoru.
5. Časové dotace předmětu
V 1.ročníku 1 hodina týdně
6. Organizační vymezení
Výuka bude probíhat převážně v kmenových třídách. Budou při ní využívány didaktické
pomůcky, audiovizuální, informační a komunikační technologie. Budeme pracovat formou
výkladu, diskusí, rozhovorů.
ŠVP bude vždy individuálně upraven pro každého žáka dle jeho individuálních
možností a schopností
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B) Výchovné a vzdělávací strategie
Předmět směřuje k plnění klíčových kompetencí těmito postupy:
a) Kompetence k učení:
žáci:
- se učí vybírat a využívat vhodné způsoby, metody a strategie učení
učitelé:
- dávají žákům dostatek informací o podpoře zdraví a využívání v praktickém životě
- budou seznamovat žáky s problematikou zdraví
- budou vést žáky k potřebě péče o své zdraví a jeho ochraně
b) Kompetence k řešení problémů
žáci:
- se učí vnímat nejrůznější problémové situace (rozpoznat, pochopit problém, přemýšlet nad
způsobem řešení problému)
učitelé:
- vedou žáky k uvažování v souvislosti s ochranou tělesného, duševního a sociálního zdraví
c) Kompetence sociální a personální
žáci:
- se učí ovládat svoje jednání a chování tak aby dodržoval pravidla slušného chování
učitelé:
- vedou žáky k odpovědnému chování vůči sobě a ostatním
- vedou žáky ke spolupráci ve skupině
d) Kompetence komunikační
žáci:
- se budou učit strategie pomoci svým blízkým v náročných životních situacích
- se budou učit osvojit si komunikační strategie, které umožní zabránit společenským
rizikům
(prevence chorob, závislostí)
učitelé:
- vedou žáky k aktivnímu zapojení
- vedou žáky k vyjádření svých myšlenek a názorů
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C) Vzdělávací oblast vyučovaného předmětu
1.ROČNÍK- DOTACE:1, POVINNÝ

Zdraví a jeho ochrana
výstupy

učivo

Žák by měl:

-činitelé ovlivňující naše zdraví,
(životní styl, výživa, stravovací
návyky, zásady zdravého stravování)
-rizika ohrožující zdraví a jejich
prevence
(prevence poruch příjmu potravy)

- měl by znát pojem životní prostředí
- znát zásady zdravého stravování
- chránit své zdraví

Průřezová témata
Osobnostní a sociální výchova – Sebepoznání a sebepojetí, Psychohygiena

Vztahy mezi lidmi
výstupy

učivo

Žák by měl:

vztahy ve dvojici kamarádství,
přátelství,láska,partnerské vztahy,
manželství a rodičovství)
-vztahy a soužití v prostředí rodiny,
školy,
-bezpečné chování, komunikace
s vrstevníky a neznámými lidmi

- měl by podporovat dobré vztahy
s druhými osobami
-měl by se dokázat vcítit do myšlení
druhých a pochopit příčiny jejich
chování

Průřezová témata
Osobnostní a sociální výchova – Mezilidské vztahy, Komunikace
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Zdravý způsob života
výstupy

učivo

Žák by měl:

-relaxační techniky
-ochrana zdraví při různých
činnostech
-režim dne
-vymezení pojmu stres

měl by vysvětlit pojem stres
-měl by ovládat některé techniky
k překonání stresových situací
-měl by usilovat o pozitivní změny
ve svém životě související se svým
zdravím

Průřezová témata
Osobnostní a sociální výchova – Seberegulace a sebeorganizace, Psychohygiena

Podpora zdraví
výstupy

učivo

Žák by měl:

-anatomie lidského těla (základy)
-preventivní a lékařská péče
základy první pomoci (postup při
poskytování první pomoc, prevence
úrazů)

-měl by pojmenovat základní časti
těla
-měl by vysvětlit pojem stres
-měl by ovládat některé techniky
k překonání stresových situací

Průřezová témata
Osobnostní a sociální výchova – Sebepoznání a sebepojetí
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Rizika ohrožující zdraví
výstupy

učivo

Žák by měl:

nemoci a příznaky nemocí (podávání
léků, prevence onemocnění)
-čísla interaktivní 1. pomoci (tísňová
volání)
- mimořádné události ( základní
informace, povodně, havárie,
epidemie, vandalismus)

-znát příznaky nemocí, jejich
prevenci
-znát a použít důležitá telefonní čísla
-znát zásady bezpečnosti a jejich
uplatnění při práci

Průřezová témata
Osobnostní a sociální výchova – Sebepoznání a sebepojetí, Seberegulace a
sebeorganizace, Psychohygiena
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5.6. 2. Tělesná výchova

A) Obsahové, časové organizační vymezení
1.Obsah
Předmět Tělesná výchova byl vytvořen ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví a vzdělávacího
okruhu Tělesná výchova. Vysvětluje základní vztahy mezi tělesnou výchovou, sportem a
pohybovou rekreací, jejich úlohou a funkcí v životě jednotlivce a společnosti. Učivo
povinného předmětu tělesná výchova je z hlediska vývoje žáků, motorického rozvoje,
konkrétní pohybové úrovně, zájmů členěno do samostatných na sebe navazujících celků.
Seznam učebních bloků:
Adaptace na pracovní režim
Utváření pohybových dovedností, hygienické a organizační návyky
Předpoklady pro rozvoj nových pohybových dovedností pro uplatnění obratnostních
předpokladů
Nárůst zájmu o pohybové aktivity
Vyhraněné členění dívčích a chlapeckých zájmů a jejich individualizace
2. Cílové zaměření předmětu
V souladu s vývojovými předpoklady a individuálními zvláštnosti žáků směřuje vyučovací
úsilí učitele a učební činnosti žáků v tělesné výchově k tomu, aby si osvojili nové pohybové
dovednosti. Odstranění nebo alespoň zmírnění zdravotního oslabení a celkové zlepšení
zdravotního stavu. Zvládli základní hygienické a bezpečnostní zásady kladně prožívali
osvojované pohybové činnosti. Si uvědomili význam sociálních vztahů a rolí ve sportu
a ostatních pohybových aktivitách.
3. Začlenění průřezových témat
Ve vyučovacím předmětu Tělesná výchova se realizuje tento okruh průřezového tématu:
Osobní a sociální výchova (rozvoj zdravé sebedůvěry, rozvoj komunikačních dovedností,
dodržování pravidel bezpečnosti)
4. Hodnocení žáků
Žáci budou pravidelně hodnoceni slovním hodnocením v pololetí. Hodnocení známkami
v průběhu roku bude mít motivační charakter.
5. Časová dotace předmětu
V 1. ročníku 2 hodiny týdně
6. Organizační vymezení
Žáci cvičí v tělocvičně, na hřišti nebo ve volné přírodě.
ŠVP bude vždy individuálně upraven pro každého žáka dle jeho individuálních
možností a schopností.
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B)Výchovné a vzdělávací strategie
Předmět směřuje k plnění klíčových kompetencí těmito postupy:
a) Kompetence k učení:
žáci:
- formou osvojování pohybových aktivit se budou učit strategie ovládání těla a
motorického rozvoje
- formou pohybových her s pravidly se budou učit respektovat společenská i
morální pravidla
- žáci si budou utvářet celoživotní návyk udržení zdravého životního stylu, který je
založen na vyváženém zastoupení pohybových aktivit a duševní práce
učitelé:
- budou žáky učit strategie ovládání těla a motorického rozvoje
- budou žáky učit respektovat společenská i morální pravidla
- budou žáky vést k udržování zdravého životního stylu
b) Kompetence k řešení problémů:
žáci:
- se budou učit řešit problémy s ovládáním hrubé i jemné motoriky svého těla a tím
si osvojí i strategie řešení některých životních problémů
- si formou her budou osvojovat strategie řešení dalších problémů
- si budou formovat důležité volní vlastnosti (trpělivost, cílevědomost atd.) důležité
ke správnému řešení problémů
učitelé:
- budou vést žáky k řešení problémů s ovládáním jemné i hrubé motoriky těla
- budou vést žáky pomocí her zvládnout strategie při řešení problémů
- budou žáky vést ke správnému řešení problémů
c) Kompetence sociální a personální:
žáci:
- se budou učit respektovat pravidla fair-play a uplatňovat je i v osobním životě
- se budou učit respektovat a vážit si svého soupeře
- si budou rozvíjet schopnost sebeovládání
učitelé:
- budou žáky seznamovat s dodržováním pravidel fair-play a jejich uplatňováním
v osobním
životě
- budou vést žáky k respektování svého soupeře
- budou žáky seznamovat se schopností sebeovládání
d) Kompetence komunikativní
žáci:
- se budou učit navzájem komunikovat při hledání herních strategií
učitelé:
- budou žáky vést k herní strategii
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C) Vzdělávací obsah vyučovaného předmětu
1.ROČNÍK- DOTACE: 2, POVINNÝ

Činnosti ovlivňující zdraví
výstupy

učivo

Žák by měl:
-

-

-

-

zvládat přípravu na pohybovou
aktivitu
zvládat jednoduchá speciální
cvičení související s vlastním
oslabením
zvládnout se samostatně převléct do
cvičebního úboru a umýt se
mít kladný postoj k pohybovým
aktivitám
využívat základní kompenzační
techniky
dodržovat zásady bezpečnosti a
hygienické návyky při pohybových
aktivitách
udržovat úroveň pohybových
dovedností, zlepšovat pohybový
projev prostorovou orientaci podle
individuálních předpokladů

-

-

-

pohybový režim, vhodné množství
pohybu pro zdravý vývoj organismu,
vhodné oblečení, obuv, vnímání
pocitů při cvičení
příprava organismu před pohybovou
činností, základní technika cvičení,
základní cvičební polohy, uklidnění
po skončení činnosti
zdravotně zaměřené činnosti(správné
držení těla,zdravotně zaměřená
cvičení)
hygiena při Tv a pohybových
činnostech
bezpečnost při pohybových
činnostech
příležitost pro sport ve škole i mimo
školu
správné držení těla při práci vsedě,
stoje (cvičení zaměřená pro správné
držení těla)

Průřezová témata
Osobnostní a sociální výchova – Seberegulace a sebeorganizace, Psychohygiena

Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností
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výstupy

učivo

Žák by měl:
-

-

-

udržovat úroveň pohybových
dovedností, zlepšovat pohybový
projev prostorovou orientaci podle
individuálních předpokladů
dodržovat pravidla her
zvládat základní způsoby házení a
chytání míče
znát zásady správného sezení a
držení těla ve stoji
umět se připravit na turistickou akci
(s pomocí učitele)
vědět, že pobyt v přírodě patří
k nejzdravějším pohybovým
aktivitám

-

-

sportovní hry (základní sportovní
hry, držení míče jednoruč, obouruč,
manipulace s míčem)
pohybové hry motivační a
napodobivé
turistika a pobyt v přírodě (základní
pojmy spojené s vycházkou do
přírody)
oblečení pro turistiku
chování v přírodě
základní turistické a dopravní
značky
pobyt v zimní přírodě (podle
možností školy)

Průřezová témata

Činnosti podporující pohybové učení
výstupy

učivo

Žák by měl:

- smluvené povely, signály, gesta při
sportu a Tv
- chování při Tv a sportu (fair play)
-informace o pohybových činnostech

-umět reagovat na základní
pokyny,povely a gesta učitele
-rozlišit nesportovní chování

Průřezová témata
Osobnostní a sociální výchova – Komunikace
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5.6. 2.1. Zdravotní tělesná výchova

A) Obsahové, časové organizační vymezení
1. Obsah
Předmět Zdravotní tělesná výchova byl vytvořen ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví a
vzdělávacího okruhu Zdravotní tělesná výchova. Do předmětu jsou zařazeny tři tematické
celky- Činnosti podporující korekce zdravotního oslabení, Speciální cvičení, Všeobecně
rozvíjející pohybové činnosti.
Seznam učebních bloků:
Činnosti podporující korekce zdravotního oslabení
Speciální cvičení
Všeobecně rozvíjející pohybové činnosti
2.Cílové zaměření předmětu
Zdravotní tělesná výchova obsahuje následující aktivity. Činnosti a informace podporující
korekce zdravotního oslabení, speciální cvičení, všeobecně rozvíjející pohybové činnosti.
Speciální cvičení jsou zaměřena rozvoj pohybového systému. Zdravotní tělesná výchova je
součástí povinné tělesné výchovy. Specifické úkoly zdravotní tělesné výchovy vycházejí ze
základních charakteristik zdravotního oslabení žáků. Výuka je upravená vzhledem k míře a
druhu zdravotního oslabení a má ozdravný účinek. Cílem zdravotní tělesné výchovy je
odstranění nebo alespoň zmírnění zdravotního oslabení a celkové zlepšení zdravotního stavu.
3. Začlenění průřezových témat
Ve vyučovacím předmětu zdravotní tělesná výchova se realizuje tento okruh průřezového
tématu: Osobní a sociální výchova.
4. Hodnocení žáků
Žáci budou pravidelně hodnoceni slovním hodnocením v pololetí. Hodnocení známkami
v průběhu roku bude mít motivační charakter.
5. Časová dotace předmětu
V 1. ročníku 2 hodiny týdně
6. Organizační vymezení
Žáci cvičí v tělocvičně, na hřišti nebo ve volné přírodě. Žáci cvičí ve vhodném sportovním
oblečení a obuvi.
ŠVP bude vždy individuálně upraven pro každého žáka dle jeho individuálních
možností a schopností.
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B)Výchovné a vzdělávací strategie
Předmět směřuje k plnění klíčových kompetencí těmito postupy:
a) Kompetence komunikativní
žáci:
- budou vedeni ke správnému používání sportovní terminologie
učitelé:
- vedou žáky k vzájemnému naslouchání
b) Kompetence pracovní
žáci:
- budou vedeni k dodržování pravidel při sportovní činnosti
- budou vedeni ke správnému zacházení s tělocvičným náčiním
učitelé:
- vedou žáky do pracovních činností podporující zdraví
c) Kompetence sociální a personální
žáci:
- se budou učit posilovat sociální chování prostřednictvím společenských pohybových
aktivit
učitelé:
- budou žáka učit uvědomit si nevhodné chování své i druhých žáků a jeho důsledky
d) Kompetence k řešení problému
žáci:
- budou vedeni k posilování svého sebevědomí
- budou vedeni k zařazování pohybových aktivit během dne
učitelé:
- dodávají žákům sebedůvěru a podle potřeby jim v činnostech pomáhá
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C) Vzdělávací obsah vyučovaného předmětu
1.ROČNÍK- DOTACE: 2, POVINNÝ

Činnosti podporující korekce zdravotního oslabení
výstupy

učivo

Žák by měl:
-zvládat jednoduchá cvičení související
s vlastním oslabením
-znát a umět zařazovat do svého režimu
zdravotní cvičení

-vhodné podmínky pro jednotlivé druhy
cvičení
-základní cvičební polohy
-základní technika cvičení
-cvičení zaměřená na správné držení těla

Průřezová témata
Osobnostní a sociální výchova – Sebepoznání a sebepojetí

Speciální cvičení
výstupy
Žák by měl:
-zvládat jednoduchá cvičení související
s vlastním oslabením
-znát a umět zařazovat do svého režimu
zdravotní cvičení

učivo
- cvičení korektivní
-cvičení pro správné držení těla
-cvičení kompenzační
-správný dechový stereotyp

Průřezová témata
Osobnostní a sociální výchova – Sebepoznání a sebepojetí

Všeobecně rozvíjející pohybové činnosti
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výstupy
Žák by měl:

učivo
-individuální zdravotní cvičení
v
návaznosti na obsah tělesné výchovy

-provádět cvičení v souladu se
zdravotním postižením

Průřezová témata
Osobnostní a sociální výchova – Psychohygiena

5.7. Odborné činnosti
5.7. 1. Rodinná výchova

A) Obsahové, časové a organizační vymezení
1 . Obsah
Předmět byl vytvořen ze vzdělávací oblasti Odborné činnosti a vzdělávacího okruhu Rodinná
výchova. Do předmětu jsou začleněny tři tematické celky- Rodina a rodinné soužití,
Rodičovství a Domácnost.
Seznam učebních bloků:
Vztahy a komunikace v rodině
Fungování v rodině
Úplná a neúplná rodina
Formy náhradní rodičovské péče
Mezilidské vztahy
Sexuální dospívání
Těhotenství, péče o dítě
Krizová centra, linky důvěry
Základní vybavení domácnosti
Úklidové práce v domácnosti
Bezpečnost v bytě
Osobní hygiena
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2. Cílové zaměření předmětu
Cílem předmětu je připravit žáky pro samostatný život v rodině, resp. v chráněném bydlení.
Výuka směřuje k získání co největší možné samostatnosti a soběstačnosti žáků
v každodenním životě, ke snížení jejich závislosti na pomoci ostatních lidí a jejich integraci
do společnosti.
3. Začlenění průřezových témat
Osobnostní a sociální výchova
Rozvoj soběstačnosti a samostatnosti v běžných situacích denního života, utváření dobrých
Mezilidských vztahů, rozvoj zdravé sebedůvěry, upevňování vlastních postojů, řešení
zátěžových krizových situací, rozvoj komunikačních dovedností.
Člověk a svět práce
Dodržování pravidel bezpečnosti práce, plnění vlastních povinností a závazků, volba
vhodných komunikačních prostředků, zodpovědné chování v krizových situacích.
4. Hodnocení žáků
Žáci budou pravidelně hodnoceni slovním hodnocením v pololetí. Hodnocení známkami
v průběhu roku bude mít motivační charakter.
5. Časové dotace předmětu
V 1. ročníku 3 hodiny týdně.
6. Organizační vymezení
Výuka bude probíhat převážně v kmenových třídách. Budou při ní využívány didaktické
pomůcky audiovizuální, informační a komunikační technologie. Budeme pracovat formou
výkladu, diskusí rozhovorů. Pro část výuky bude využíván cvičný byt.
ŠVP bude vždy individuálně upraven pro každého žáka podle jeho individuálních
možností a schopností.

B)Výchovné a vzdělávací strategie
Předmět směřuje k plnění klíčových kompetencí těmito postupy:
a)
Kompetence k řešení problémů
žáci:
- osvojují si řešení běžných denních situací souvisejících s vedením domácnosti
- učí se řešit zátěžové situace
učitelé:
- budou žáky vést k samostatnosti při řešení běžných denních situací s vedením domácnosti
- budou žáky seznamovat s řešením zátěžových situacích
b)
Kompetence komunikativní
žáci:
- se učí komunikačním dovednostem, správnému, vhodnému a srozumitelnému
vyjadřování se
v běžných i krizových situacích zejména rodinného a partnerského života, k rozpoznání,
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předcházení a řešení konfliktů
učitelé:
budou žáky vést k rozvoji komunikačních dovedností, správnému, srozumitelnému
vyjadřování v běžných, krizových situacích v oblasti rodinného a partnerského života ,
k rozpoznání, předcházení a řešení konfliktů.
c)
Kompetence občanské
žáci:
- se budou učit základní práva a povinnosti členů rodiny
- budou vedeni k dodržování zdravého životního stylu
- na modelových situacích se učí poznávat nevhodné a rizikové chování
učitelé:
- budou žáky seznamovat se základními právy a povinnostmi členů rodiny
- seznámí žáky se zdravým životním stylem
d)
Kompetence pracovní
žáci:
- si budou osvojovat základní pracovní návyky a postupy
učitelé:
- vedou žáky k dokončení zadané práce
e) Kompetence učení
žáci:
- se budou učit přijímat rady i případnou kritiku
- budou motivováni k dodržování a dalšímu zájmu o oblasti zdravého životního stylu
učitelé:
- budou žáky vést k tomu jak přijímat kritiku a hodnocení
f)Kompetence sociální a personální
žáci:
- učí se jak se chovat v kritických situacích, učí se uplatňovat životní dovednosti a postupy
učitelé:
- seznamují žáky s chováním v kritických situacích
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C)Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu
1.ROČNÍK- DOTACE: 3, POVINNÝ

Vztahy a komunikace v rodině
výstupy
Žák by měl:
-znát postavení člověka ve
společnosti a v rodině
-objasnit pojem užší a širší rodina,
pojem generace
-pochopit význam dodržování
rodinných tradic
-dodržovat pravidla soužití v rodině
-respektovat a vhodně se chovat ke
starším generacím

učivo
-pojem užší a širší rodina
- sestavení vlastního rodokmenu
-rodiče, sourozenci,prarodiče
-generační konflikty
-rodinné svátky a tradice
-modelové situace

Průřezová témata
Osobnostní a sociální výchova – Psychohygiena, Komunikace, Mezilidské vztahy

Formy náhradní rodinné péče
výstupy
Žák by měl:
-pochopit důvody náhradní
rodičovské péče
-s nápovědou vyjmenovat a vysvětlit
rozdíly ve formě náhradní rodičovské
péče

učivo
-důvody náhradní rodičovské péče
-osvojení (adopce)
-pěstounská péče
-dětské domovy

Průřezová témata
Osobnostní a sociální výchova – Psychohygiena
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Mezilidské vztahy
výstupy

učivo

Žák by měl:

-kamarádství
-přátelství
-láska
-výběr partnera, požadavky na
partnera
-modelové situace

-pochopit pravidla soužití mezi
vrstevníky
-stručně popsat rozdíl mezi
kamarádstvím, přátelství a lásku,
popsat na příkladu z vlastního
života
-uvědomit si možná rizika při výběru
partnera

Průřezová témata
Osobnostní a sociální výchova – Seberegulace a sebeorganizace, Mezilidské vztahy

Sexuální dospívání
výstupy

učivo

Žák by měl:
-znát projevy dospívání a citových
změn
- hygiena v období dospívání
-uvědomovat si možná rizika při
výběru partnera
-znát důsledky rizikového
sexuálního chování
-seznámit se s možností
antikoncepce
-vědět, na koho se obrátit v případě
potíží

-dospívání a jeho projevy
-citové změny v dospívání
-výběr partnera, požadavky na
partnera
-sexuální chování, rizikové sexuální
chování
-antikoncepce
-přerušení těhotenství
-plánované rodičovství

Průřezová témata
Osobnostní a sociální výchova – Seberegulace a sebeorganizace, Mezilidské vztahy
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Těhotenství, péče o dítě
výstupy

učivo

Žák by měl:

-plánované rodičovství
-těhotenství, změny v těhotenství
-životospráva těhotné ženy
-porod šestinedělí
-vývoj dítěte
-výživa dítě
-denní režim dítěte
-hygiena dítěte
- běžné dětské nemoci
-prevence nemocí
-ošetřování nemocného dítěte
-situační hry

-seznámit se s průběhem těhotenství
- seznámit se s vývojovými obdobími
dítěte
- umět vymyslet hru pro děti
-umět vyjmenovat některé dětské
nemoci
-umět s dopomocí poskytnout
základní péči nemocnému

Průřezová témata
Osobnostní a sociální výchova – Psychohygiena

Krizová centra, linky důvěry
výstupy
Žák by měl:
-znát zásady slušného a vhodného
chování
-přiměřeně se chovat v zátěžových
situacích
-rozpoznat situace ohrožující
bezpečnost
-vědět,kam se obrátit o pomoc
v případě
osobního ohrožení

učivo
-problémy komunikace
-problémy ve vztazích, manželství
-mezilidské konflikty
-týrání dětí
-manželská poradna
-krizová centra
-linky důvěry
-situační hry

Průřezová témata
Osobnostní a sociální výchova – Komunikace

Základní vybavení domácnosti
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výstupy

učivo

Žák by měl:
- vyjmenovat bytové prostory dle
jejich účelu
-popsat vlastní pokoj
-dle vlastních schopností navrhnout
pokoj dle vlastních představ
-umět si vyzdobit pokoj
-vědět,jak pečovat o květiny v bytě

-uspořádání bytu
-bytové prostory a jejich účel
-vybavení bytových prostor
-barvy v bytě
-bytové doplňky
-květiny v bytě
-projekt-vlastní návrh uspořádání pokoje
-návštěva prodejny nábytku a bytových
doplňků

Průřezová témata
Osobnostní a sociální výchova – Rozvoj schopnosti poznávání

Úklidové práce v domácnosti
výstupy

učivo

Žák by měl:
-udržovat pořádek v osobních věcech
-dle vlastních schopností se podílet
na úklidu společenských prostor
doma, ve škole, cvičném bytě
-bezpečně zacházet s přístroji na
úklid vhodně zvolit čistící
prostředek, bezpečně s ním zacházet

- -běžný úklid domácnosti
-harmonogram úklidových prací
-úklidové přístroje
-čistící prostředky
-praktické činnosti ve cvičném bytě
(průřezové téma)

Průřezová témata
Člověk a svět práce- Práce a zaměstnanost

Bezpečnost v bytě
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výstupy

učivo

Žák by měl:
bezpečné ukládání čistících prostředků
-bezpečné ukládání léků
-práce s elektrickými přístroji
-bezpečné zacházení s ostrými předměty
-běžná rizika v domácnosti-pád z výšky,
uklouznutí, popálení, opaření
-ošetření drobného poranění a přivolání
pomoci
-modelové situace
- (průřezové téma)

- znát běžná rizika při provozu
domácnosti a vhodným chováním jim
vhodně
předcházet
-dle svých schopností ošetřit drobné
poranění
-vědět, na koho se obrátit o pomoc

Průřezová témata
Člověk a svět práce- Práce a zaměstnanost
Osobní a sociální výchova- Poznávací schopnosti

Osobní hygiena
výstupy

učivo

Žák by měl:

- péče o tělo
-péče o pleť
-péče o vlasy
-péče o chrup
-péče o nehty
-intimní hygiena
-jednoduché kosmetické postupy (
líčení, deodoranty)

- osvojit si základní hygienické návyky
-orientovat se v prostředcích osobní
hygieny a
vhodně je používat

Průřezová témata
Osobní a sociální výchova- Sebepoznávání a sebepojetí

Fungování rodiny
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výstupy

učivo

Žák by měl:
- interpretovat základní práva a
povinnosti členů rodiny
-popsat, co kdo dělá u někoho
v rodině
-popsat, jak se sám zapojuješ
fungování rodiny

- práva jednotlivých členů v rodině
-povinnosti členů rodiny
-co kdo dělá u nás v rodině
-pomáháme si
- co umí a jak mohu pomoci já

Průřezová témata
Osobní a sociální výchova- Komunikace

Úplná a neúplná rodina
výstupy

učivo

Žák by měl:
-pochopit funkci rodiny
-stručně objasnit roli otce a roli matky
-stručně popsat typy neúplných rodin
včetně důvodů rozpadu rodiny

- funkce rodiny
-role otce, role matky při výchově
-uzavírání manželství
-konflikty v rodině
-zánik manželství
-fungování rodiny,kde chybí otec,resp.
matka
-modelové situace

Průřezová témata
Osobní a sociální výchova- Komunikace

5.7. 2. Práce v domácnosti
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A) Obsahové, časové a organizační vymezení
1. Obsah
Předmět Práce v domácnosti byl vytvořen ze vzdělávací oblasti Odborné činnosti a
vzdělávacího okruhu Práce v domácnosti. Do předmětu jsou začleněny dva tematické celky Provoz a údržba domácnosti a Příprava pokrmů.
Seznam učebních bloků:
Provoz a údržba domácnosti
Příprava pokrmů
2.Cílové zaměření předmětu
Cílem předmětu je získání základních pracovních dovedností a návyků potřebných v péči o
domácnost a přípravě jednoduchých pokrmů. Důraz je kladen na vytvoření návyků
k dodržování hygienických a bezpečnostních předpisů, ochotnou spolupráci v kolektivu.
Výuka směřuje k získání co největší soběstačnosti v běžném životě.
3.Začlenění průřezových témat
Ve vyučovacím předmětu Práce v domácnosti se realizují tyto okruhy průřezových témat:
Osobnostní a sociální výchova a Člověk a svět práce.
4.Hodnocení žáků
Žáci budou pravidelně hodnoceni slovním hodnocením v pololetí. Hodnocení známkami
v průběhu roku bude mít motivační charakter.
5.Časová dotace předmětu
Výuka je realizována 5. hodinami týdně.
6.Organizační vymezení
Výuka bude probíhat převážně ve cvičném bytě v malých pracovních skupinách a dále ve
školní cvičné kuchyni.
ŠVP bude vždy individuálně upraven pro každého žáka podle jeho individuálních
možností a schopností.

B) Výchovné a vzdělávací strategie
Předmět směřuje k plnění klíčových kompetencí těmito postupy:
a) Kompetence k učení
žáci:
- osvojují si práci podle návodu
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- osvojují si způsoby vyhledávání, zpracovávání a třídění informací
- učí se orientovat v základech údržby domácnosti a přípravy pokrmů
učitelé:
- budou žáky seznamovat s prací dle návodu, s prací podle receptu
- budou žáky seznamovat s různými způsoby vyhledávání informací (na internetu,
v kuchařských knihách apod.)
- seznámí žáky se základy provozu a údržby domácností a základy přípravy pokrmů
b) Kompetence sociální a personální
žáci:
- jsou vedeni k reálnému posuzování svých fyzických a duševních možností
- učí se odhadovat důsledky svého jednání v různých situacích
- učí se pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních činností
učitelé:
- zadávají žákům úkoly dle jejich fyzických a duševních možností a schopností
- vytváří modelové situace a učí žáky, jak správně odhadnout výsledky jejich jednání
- podněcují u žáků týmovou práci
c) Kompetence pracovní
žáci:
- učí se zvládat základní pracovní dovednosti, operace, postupy
- učí se vytvářet si pozitivní vztah k manuálním činnostem
- osvojují si zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
učitelé:
- zadávají žákům úkoly a vedou je k odpovědnosti za jejich dokončení
- vytváří u žáků pozitivní vztah k manuálním činnostem
- vedou žáky k tomu, aby dodržovali zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
požární předpisy
d) Kompetence odborné
žáci:
- učí se efektivně hospodařit s finančními prostředky, energií, odpady, vodou a čistícími
prostředky
- učí se brát ohled na životní prostředí
- jsou vedeni k zodpovědné práci podle návodu i podle instrukcí druhé osoby
- budou dodržovat zásady bezpečnosti práce a hygieny práce, požární předpisy
- budou se podílet na tvorbě bezpečného pracovního prostředí, používat ochranné
pracovní prostředky
- učí pracovat samostatně či podle instrukcí, seznámí se s pracovními normami a
předpisy, které budou dodržovat
- jsou vedeni ke kontrole vlastní práce a hodnocení kvality i kvantity odvedené práce
- učí se podle svých možností volit vhodné materiály a pomůcky pro konkrétní výrobky
učitelé:
- zadávají žákům úkoly a vedou je ke správnému hospodaření s penězi a k šetrné
spotřebě energií a vody
- vytváří u žáků pozitivní vztah k životnímu prostředí, učí je třídit odpad z domácnosti
- vedou žáky k tomu, aby dodržovali zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
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-

seznamují žáky s významem bezpečného pracovního prostředí
podněcují u žáků zájem o kvalitu práce, vedou je ke stálé kontrole vykonané práce
zadávají žákům pracovní úkoly a vedou je k tomu, aby byli schopni volit vhodné
druhy materiálů pro dané typy výrobků

e) Kompetence občanské
žáci:
- jsou vedeni k ochraně životního prostředí, k ekologickému vedení domácnosti
učitelé:
- učí žáky vést domácnost tak, aby byly dodrženy zásady ekologie domácnosti

C) Vzdělávací obsah vyučovaného předmětu
1. ROČNÍK – DOTACE:3,+ 2 POVINNÝ

Provoz a údržba domácnosti
výstupy

učivo

Žák by měl:

-

-

-

-

-

dodržovat zásady bezpečnosti
práce, hygieny práce a požární
předpisy
v péči o domácnost používat
jednoduché pracovní postupy a
techniky
znát základní vybavení obytných
místností, kuchyně a sociálního
zařízení
dodržovat zásady správného
uspořádání věcí v domácnosti
zvládnout organizaci a plánování
své práce
znát základní čistící prostředky a
bezpečně s nimi manipulovat
vybrat vhodné čistící prostředky a
zvládnout běžný úklid domácnosti
znát základní přístroje používané
v domácnosti, umět s nimi pracovat

-

-
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hygiena a bezpečnost práce
zařízení a vybavení bytu
organizace práce, jednoduché
pracovní operace a postupy
úklidové práce v domácnosti
(rozvržení domácí práce v průběhu
dne)
péče o pokojové rostliny, základy
aranžování květin a suchých vazeb
základní údržba oděvů a textilií
(symboly údržby, praní prádla
v pračce i ručně, žehlení prádla a
skládání prádla, drobné opravy
prádla)
zásady uspořádání věcí v domácnosti
odpad v domácnosti
čistící a úklidové prostředky, zásady
jejich ukládání
návštěva prodejny drogerie
obsluha a údržba domácích přístrojů

-

-

-

a zvládnout základní údržbu těchto
nástrojů
osvojit si běžnou péči o pokojové
rostliny a využívat rostliny
k výzdobě bytu
orientovat se v symbolech údržby,
zvládnout roztřídit prádlo před
praním
zvládnout vyprat prádlo, oděvy a
textilie
navštívit prodejnu drogerie
vědět, jak třídit odpad z domácnosti
znát základní vybavení domácí
dílny

-

drobné opravy v domácnosti a
údržbářské práce ( domácí dílna,
malířské práce, výměna žárovky)
(průřezové téma)

Průřezová témata
Osobní a sociální výchova- Rozvoj schopnosti poznávání
Člověk a svět práce - Práce a zaměstnanost

Příprava pokrmů
výstupy

učivo

Žák by měl:
hygiena a ochrana zdraví při
přípravě pokrmů
- zařízení kuchyňského pracoviště,
základní kuchyňský inventář
- zásady zdravé výživy, časové
rozdělení stravy v průběhu dne
- nejčastější úrazy v kuchyni a jejich
prevence
- první pomoc, důležitá telefonní čísla
- zásady správného stolování
- promyšlený nákup potravin
- skladování potravin
- tepelná úprava pokrmů
- pokrmy studené kuchyně
- příprava nápojů
průřezové téma
-

-

-

dodržovat zásady hygieny a
ochrany zdraví při přípravě pokrmů
používat pracovní oděv a ochranné
pracovní pomůcky a dbát na svůj
zevnějšek
bezpečně ovládat kuchyňské
spotřebiče a zařízení
orientovat se v základním vybavení
kuchyně
uplatňovat správné zásady stolování
a osvojit si společenské chování u
stolu
připravit jednoduché pohoštění a
nápoj
připravit podle receptury
jednoduchý pokrm teplé kuchyně
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-

-

znát nejčastější příčiny úrazů
v kuchyni, při drobném poranění
poskytnout první pomoc
znát důležitá telefonní čísla a při
vážném poranění přivolat pomoc

Průřezová témata
Osobní a sociální výchova- Rozvoj schopnosti poznávání
Člověk a svět práce - Práce a zaměstnanost

5.7. 3. Pečení perníků a ruční práce

A) Obsahové, časové a organizační vymezení
1. Obsah
Předmět Pečení perníků a ruční práce byl vytvořen ze vzdělávací oblasti Odborné činnosti
jako další odborné zaměření podle profilace školy. Do předmětu jsou začleněny dva tematické
celky - Pečení perníků a Ruční práce.
Seznam učebních bloků:
Pečení perníků
Ruční práce
2. Cílové zaměření předmětu
Cílem předmětu je získání základních pracovních dovedností a návyků potřebných v ručních
pracích a při pečení perníků. Prostřednictvím výuky je žák veden k tomu, aby se
zdokonaloval v odborných znalostech, vyměňoval si a získával informace týkající se oboru,
dovedl o nich diskutovat a vhodným způsobem své znalosti a dovednosti prezentoval.
3. Začlenění průřezových témat
Ve vyučovacím předmětu Pečení perníků a ruční práce se realizují tyto okruhy průřezových
témat: Osobnostní a sociální výchova a Člověk a svět práce.
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4.Hodnocení žáků
Žáci budou pravidelně hodnoceni slovním hodnocením v pololetí. Hodnocení známkami
v průběhu roku bude mít motivační charakter.
5.Časová dotace předmětu
Výuka je realizována 9. hodinami týdně
6.Organizační vymezení
Předmět Pečení perníků a ruční práce bude vyučován především ve cvičném bytě. Tematický
celek Pečení perníků bude vyučován ve školní cvičné kuchyni, která je k tomuto účelu plně
vybavena. Teoretická část učiva může být vyučována i v kmenových učebnách, všechny
praktické činnosti jednotlivých tematických okruhů budou vyučovány ve cvičném bytě.
ŠVP bude vždy individuálně upraven pro každého žáka podle jeho individuálních
možností a schopností.

B)Výchovné a vzdělávací strategie
Předmět směřuje k plnění klíčových kompetencí těmito postupy:
a) Kompetence k učení
žáci:
- osvojují si pozitivní vztah k učení a vzdělávání
- osvojují si způsoby vyhledávání, zpracovávání a třídění informací, práci podle návodu
- učí se orientovat v pečení perníků a ručních pracích
učitelé:
- seznámí žáky s různými technikami učení
- budou žáky seznamovat s různými způsoby vyhledávání informací (na internetu,
v kuchařských knihách apod.)
- seznámí žáky se základy pečení perníků a ručními pracemi
b) Kompetence sociální a personální
žáci:
- jsou vedeni k posilování svého sebevědomí na základě poznání svých výkonů
- učí se respektovat pravidla práce ve dvojici či malé skupině
- učí se ohleduplnosti na pracovišti a co nejvyšší kvalitě společné práce
učitelé:
- zadávají žákům úkoly a pomáhají posilovat sebevědomí žáků
- vytváří modelové situace a učí žáky, jak správně pracovat ve dvojicích či malých
skupinách
- podněcují u žáků ohleduplnost, vedou žáky ke kvalitní práci
c) Kompetence pracovní
žáci:
- učí se mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti, být připraveni na měnící
se pracovní podmínky
- učí se koncentraci na práci, dokončení rozpracovaného výrobku
- osvojují si zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
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učitelé:
- zadávají žákům úkoly a připravují je na měnící se pracovní podmínky
- vedou žáky k tomu, aby byli schopni dokončit výrobek či pracovní operaci
- vedou žáky k tomu, aby dodržovali zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
požární předpisy
d) Kompetence odborné podle zaměření školy na výrobu perníků
žáci:
- učí se chápat kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména
- učí se hospodárně využívat materiál a energii při pečení perníků i dalších pracích
- jsou vedeni k dodržování osobní hygieny a hygieny práce v průběhu všech pracovních
činností

učitelé:
- zadávají žákům úkoly a vedou je ke kvalitní práci
- vytváří u žáků pozitivní vztah k životnímu prostředí, učí je hospodárně využívat
materiál a energii
- vedou žáky k tomu, aby dodržovali zásady osobní hygieny a hygieny při práci

C) Vzdělávací obsah vyučovaného předmětu
1.

ROČNÍK – DOTACE:6,+ 3, POVINNÝ

Pečení perníků
výstupy

učivo

Žák by měl:

-

-

dodržovat zásady bezpečnosti a
hygieny práce
používat pracovní oděv a ochranné
pracovní pomůcky
mít základní vědomosti o historii
perníkařství
znát základní suroviny pro přípravu
perníkového těsta
připravit a zadělat těsto na perníky
vědět jak upravit a tvarovat těsto na
perníky
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bezpečnost a ochrana zdraví při
práci a požární ochrana, hygiena
práce
pracovní oděv a ochranné pracovní
pomůcky
historie perníkářství
základní suroviny pro přípravu
perníkového těsta
pracovní pomůcky a pečící zařízení
příprava a zadělání těsta
odležení, úprava a tvarování těsta

-

-

zvládnout sám nebo s dopomocí
pečení perníků
-

osvojit si základy zdobení perníky
vědět co je to konečná úprava
perníků

(tvarování pomocí formiček a
pomocí šablony)
pečení perníků
základy zdobení perníků
konečná úprava hotových perníků
- průřezové téma

Průřezová témata
Osobnostní a sociální výchova - Rozvoj schopnosti poznávání
Člověk a svět práce - Práce a zaměstnanost

Ruční práce
výstupy

učivo

Žák by měl:
-

dodržovat zásady bezpečnosti a
hygieny práce
používat pracovní oděv a ochranné
pracovní pomůcky
znát některé druhy materiálů
používaných v košíkářství
umět oplést košík dvěma pruty
uvést základní typy oděvů
zvládnout základní druhy stehů
znát některé druhy oděvních
materiálů
umět pracovat s různými druhy
přírodních materiálů
umět pečovat o pokojové rostliny
znát zásady praní prádla v pračce a
umět prát prádlo ručně
umět složit vyžehlené prádlo
zvládnout základní techniku
vyšívání a háčkování

-

-

-

-
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bezpečnost a ochrana zdraví při
práci a hygiena práce
pracovní oděv a ochranné pracovní
pomůcky
základy košíkářství
kultura odívání (vývoj oděvu,
základní typy oděvů, rozdělení
oděvů)
ruční šití (pomůcky pro šití, základní
druhy ručních stehů, přišívání
knoflíků)
základní rozdělení oděvních
materiálů
práce s různými druhy materiálů,
(batikování, savení textilií, barvení
hedvábných šátků, výrobky ze
slaného těsta, keramika )
sběr a sušení bylin
péče o pokojové rostliny (zalévání,
hnojení)

-

osvojit si základy úklidu bytu
znát čistící pomůcky a zásady jejich
bezpečného ukládání v domácnosti
navštívit prodejnu drogerie
sledovat nabídku a ceny úklidových
prostředků
správně třídit odpad z domácnosti

-

-

údržba oděvů a textilií v domácnosti
(symboly údržby, praní prádla
v pračce i ručně, žehlení prádla,
skládání prádla)
základy technik s textilem a přízí
(vyšívání, háčkování, pletení)
péče o domácnost a úklid bytu (úklid
cvičného bytu)
čistící pomůcky a zásady ukládání
čistících pomůcek
návštěva prodejny drogerie,
sledování letákových akcí
odpad v domácnosti
průřezové téma

Průřezová témata
Osobnostní a sociální výchova - Rozvoj schopnosti poznávání
Člověk a svět práce - Práce a zaměstnanost

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy
6. 1. Pravidla pro hodnocení žáků
6.1. 1. Způsoby hodnocení
Žáci praktické školy jednoleté budou v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro
obor vzdělání praktická škola jednoletá hodnoceni vždy na konci pololetí celkovým slovním
hodnocením na vysvědčení.
Slovní hodnocení shrne celkový výkon žáka za celé pololetí a to v jednotlivých předmětech,
kdy v celém textu bude vyhrazen pro jeden předmět jeden odstavec. V další odstavcích je
vhodné shrnout celkové chování žáka a další aspekty ovlivňující vzdělávání v daném pololetí.
Zásady slovního hodnocení:
slovní hodnocení musí být pozitivně motivační a vystihnout všechny úspěchy, kterých bylo
dosaženo
musí objektivně popsat všechny aspekty výkonu žáka
musí být informativní – informovat o činnostech vykonávaných v průběhu pololetí
musí být v souladu s očekávanými výstupy, učivem ŠVP a vycházet z individuálního
vzdělávacího plánu stanoveného školským poradenským zařízením nebo školou
Obsah slovního hodnocení
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vyhodnocení jednotlivých předmětů po odstavcích, obsahující hodnocení očekávaných
výstupů a kritérií slovního hodnocení tohoto ŠVP
musí obsahovat další informace týkající se vzdělávání za příslušné pololetí (změny v chování,
komunikaci, sebeobsluze….., případná zvýšená absence, pochvaly apod.)
musí obsahovat výhled do budoucna a rámcový plán dalších rozvíjejících činností
v jednotlivých předmětech
Průběžné hodnocení žáků bude probíhat:
slovní motivací a pravidelným hodnocením v ústním rozhovoru s rodiči
motivační hodnocení žáků s pomocí známek.

6.1. 2. Kritéria hodnocení
Škola si stanovila tato obecná kritéria slovního hodnocení, která budou využita při slovním
hodnocení jednotlivých předmětů u žáků základní školy speciální. Tyto obecné formulace
budou využity při hodnocení jednotlivých předmětů a mohou být upraveny vzhledem
k individualitě jednotlivých žáků.
1. Motivace k zahájení činnosti
- nevyžaduje motivaci, začíná pracovat bez pobízení
- vyžaduje povzbuzení a částečnou motivaci
- pracuje pouze po výrazné motivaci a pobízení
- nereaguje na motivaci, odmítá pracovat
2. Udržení pozornosti při práci
- udrží pozornost po celou dobu činnosti
- v průběhu činnosti dochází k přerušování pozornosti
- soustředění na práci je přerušované a velmi krátké
- nedokáže se soustředit na práci
3. Vědomá kontrola práce
- pracuje cílevědomě, vnímá obsah učiva
- vnímá obsah učiva, ale vědomosti si neudrží dlouho v paměti
- částečně vnímá obsah učiva, ale v paměti ho neudrží
- nevnímá obsah učiva
4. Úroveň samostatnosti při práci
- pracuje zcela samostatně
- pracuje samostatně s částečnou asistencí
- pracuje nesamostatně, s částečnou asistencí
- pracuje nesamostatně, pouze s plným vedením dospělé osoby
5. Výsledky práce vzhledem k očekávaným výstupům
- plní učivo stanovené školními očekávanými výstupy ze ŠVP
- částečně plní učivo stanovené školními očekávanými výstupy ze ŠVP
- částečně plní pouze některé prvky učiva stanoveného očekávanými výstupy
- zatím neplní učivo stanovené školními očekávanými výstupy ze ŠVP
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6.2. Autoevaluace školy
Autoevaluace – vnitřní hodnocení školy napomáhá ke zkvalitnění a zefektivnění vzdělávání a
výchovy ve škole. Vnitřní hodnocení školy stanoví § 11 a §12 zákona č.561/2004 Sb.
(školský zákon) a vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých
záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy.
6. 2. 1. Oblasti autoevaluace
Škola se při své autoevaluace zaměří na tyto oblasti:
1) Materiální, technické, ekonomické, hygienické a další podmínky ke vzdělávání
- Materiální vybavení
- Prostorové vybavení
- Technické vybavení
- Hygienické vybavení
- Ekonomické podmínky
2) Průběh vzdělávání a výsledky vzdělávání
- obsah výchovně vzdělávací práce
- zřetel na specifické a individuální potřeby žáků
- vhodnost využívaných metod a technik
- kontrola pedagogické dokumentace
3) Školní klima a vzájemné vztahy s rodiči a místní komunitou
- úroveň spolupráce s rodiči
- možnosti vyjádření názorů rodičů
- spolupráce s rodiči při společných akcích
- účast na akcích a spolupráce s organizacemi v okolí
- názory žáků a pedagogů na práci ve škole
4) Řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických
pracovníků
- názory pedagogů a rodičů na kvalitu práce personálu a vedení školy
- úroveň kvalifikovanosti a připravenosti pedagogů na výuku
- úroveň dalšího a kvalifikačního vzdělávání pedagogických pracovníků
- celkové klima a sociální atmosféra ve škole
5) Soulad realizovaného školního vzdělávacího programu s rámcovým vzdělávacím
programem pro základní vzdělávání
- pokrytí očekávaných výstupů a učiva v individuálních vzdělávacích plánech a slovních
hodnocení žáků
- realizace ve výuce
- zápis v pedagogické dokumentaci

6.2. 1. Cíle a kritéria autoevaluace
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Cílem autoevaluace školy je zjistit aktuální informace o stavu školy a tím získat podklady pro
plánování a realizaci dalšího rozvoje školy.
Kritéria autoevaluace jsou stanovována pro jednotlivé dílčí cíle, které si škola stanovuje na
každý školní rok (jsou stanoveny v rámcovém plánu práce pro každý školní rok).

6.2. 2. Nástroje autoevaluace
1. Rozbor dokumentace školy
Průběžně jsou prováděny kontroly dokumentace školy a ukládány konkrétní úkoly
k odstranění závad
2. Rozhovory s učiteli, rodiči
5x ročně se schází pedagogická rada, průběžně(dle potřeby) se schází metodická sdružení.
Každý den před vyučováním je provedena kontrola všech tříd a pohovor s učiteli ohledně
zajištění výuky.
Všichni pedagogičtí pracovníci vypracovávají přípravy na vyučování s konkrétními cíly a
úkoly pro jednotlivé žáky.
Učitelé jsou v pravidelném kontaktu s rodiči žáků a to : osobní, telefonický, prostřednictvím
e-mailové schránky, třídních schůzek a celoškolních schůzek rodičů.
3. Dotazníky pro rodiče, žáky a učitele
Každým rokem jsou předkládány, vyhodnocovány dotazníky a jsou z nich učiněny závěry na
pedagogické radě pro zlepšení další práce.
4. Srovnávací prověrky, dovednostní testy
V jednotlivých třídách jsou prováděny kontroly, testy, prověrky, ale individuelně podle
schopností a možností žáků a jejich postižení.
5. Hospitace
Na začátku roku a v pololetí je vypracován plán kontrolní a hospitační činnosti. Z hospitací
jsou prováděny zápisy a ukládány úkoly ke zlepšení práce.

6.2. 3. Časové rozvržení autoevaluačních činností

-

hospitační činnost je prováděna v průběhu celého školního roku
sebehodnocení práce učitelů je prováděno ke konci školního roku a hodnocení
ředitelem školy je prováděno za minulý školní rok
vlastní hodnocení školy je vypracováváno na dobu dvou let a je projednáno na
pedagogické radě
jednání struktury vlastního hodnocení školy s pedagogickou radou (§ 9 vyhlášky
č.15/2005 Sb.) je provedeno na první pedagogické radě školního roku (do konce září)
projednání vlastního hodnocení školy v pedagogické radě za minulý školní rok (do
konce října)
srovnávací prověrky (průběžně celý škol. rok dle individuálních možností a schopností
žáků)
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-

dotazníky na klima ve škole (1x za rok)
průběžně: rozhovory s učiteli a žáky, zápisy z jednání školské rady
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