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2. Charakteristika školy
2.1 Úplnost a velikost školy
Škola při centru Arpida je jeho součástí a je umístěna v krajském městě České Budějovice mezi sídlišti Vltava a Máj, přičemž se nachází
v sousedství chráněné oblasti jihočeských rybníků. Dostupnost školy je velmi dobře zprostředkována díky MHD. Pravidelná doprava některých
žáků do školy a zpět je též zajišťována ve spolupráci s ČMP (českou maltézskou pomocí) České Budějovice, o.p.s. V areálu centra Arpida je též
zřízeno parkoviště pro jeho klienty a návštěvníky.
Práce škol a školských zařízení při centru Arpida je integrální součástí komplexní péče, kterou poskytuje centrum Arpida dětem, mládeži a
dospělým lidem s tělesným (motorickým), mentálním a kombinovaným postižením v duchu uceleného systému rehabilitace.
Dle rejstříku škol sdružuje škola:
• mateřskou školu
• základní školu
• základní školu praktickou
• základní školu speciální včetně rehabilitačního vzdělávacího programu
• praktickou školu jednoletou
• praktickou školu dvouletou
• speciálně pedagogické centrum
• přípravný stupeň základní školy speciální
• stanici zájmových činností
• školní družinu
• školní jídelnu
Celková kapacita školy je pro:
• předškolní vzdělávání 30 dětí
• základní vzdělávání 92 žáků
• střední vzdělávání 12 žáků
Praktická škola jednoletá je plně organizovaná a je určená pro žáky, kteří ukončili vzdělávání na základní škole speciální.
S praktickou školou jednoletou spolupracují Denní stacionář pro dospělé a Sociálně terapeutické dílny, kam mohou žáci před vyučováním
nebo po něm docházet.
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Speciálně pedagogické centrum zajišťuje odbornou péči (psychologickou, speciálně pedagogickou a sociální) dětem a žákům s tělesným a
kombinovaným postižením a to v souladu s vyhláškou č. 72/2005 Sb. v aktuálním znění, zejména s vyhláškou č. 197/2016.
Služby školní jídelny jsou učeny dětem, žákům, žákům a zaměstnancům škol při centru Arpida. Školní jídelna pracuje dle vnitřního řádu
školní jídelny a to v souladu s ustanoveními příslušných aktuálních předpisů.
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2.2 Vybavení školy
Škola je součástí moderně vybaveného areálu centra Arpida zabývajícího se rehabilitací osob se zdravotním postižením a má tedy k dispozici
všechny technické, materiální i personální prostředky, kterými centrum Arpida disponuje.
Počet tříd praktické školy jednoleté se může každý rok měnit podle počtu nově zařazených žáků a druhu tělesného a kombinovaného
postižení jednotlivých žáků. Každá je vybavena bezbariérově. Dále má škola k dispozici prostory, které slouží pro chod celého centra Arpida.
Jsou to především tělocvična, rehabilitační bazén, arteterapeutický ateliér, počítačová místnost s osobními PC připojenými na vnitřní síť i
internet, sesterna, místnost s velkým krbem sloužící též pro výuku hudební výchovy, místnosti patřící školní družině, místnost pro uskladnění
učebních pomůcek, a další vhodné vnitřní a vnější prostory centra Arpida. Nelze opomenout školní jídelnu, která slouží nejen pro stravování
žáků, dětí, zaměstnanců, případně klientů, kteří jsou na pobytu v centru Arpida. Školní jídelna slouží též jako místnost pro jejich společná
setkávání. K dispozici jsou též dva prostorné výtahy a dvě plošiny. Samozřejmostí je dostatečné množství bezbariérových veřejných toalet. V
přízemí jsou (s dostačujícím počtem pisoárů a kabinek) jedny veřejné WC pánské, jedny dámské a jedny určené zejména pro klienty a
zaměstnance zařízené též pro zabezpečení dalších hygienických potřeb klientů. V jednotlivých částech prvního patra a v dalších prostorách centra
Arpida jsou také zařízeny bezbariérové veřejné toalety.
Značný přínos a vliv na práci školy mají též další školská zařízení, která jsou dle zařazení v rejstříku škol nedílnou součástí Mateřské školy,
Základní školy a Praktické školy při centru Arpida, o.p.s. (viz výše).
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2.3 Charakteristika vzdělávaných žáků
Praktická škola jednoletá je určena žákům s mentálním postižením, autismem a vícečetným 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 vzdělávání na základní škole a z vážných zdravotních důvodů, které jsou v kombinaci s mentálním postižením, se nemohou
vzdělávat na jiném typu školy.
Praktickou školu jednoletou při centru Arpida navštěvují žáci s mentálním a tělesným postižením. Jedná se o nejrůznější formy dětské
mozkové obrny (DMO). Nejčastějšími přidruženými postiženími DMO jsou mentální retardace, epilepsie a popřípadě i smyslová (často zraková)
postižení. Dále se zde setkáme se žáky s neuromuskulárními a svalovými onemocněními, ale i ortopedickými a jinými postiženími.
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2.4 Charakteristika pedagogického sboru
V souladu se základními principy činnosti centra Arpida je od všech odborných pracovníků, a tedy i od pedagogických pracovníků,
vyžadovaná vysoká odbornost a lidský rozměr při poskytovaní odborné péče.
U všech učitelů se tedy předpokládá vysokoškolské vzdělání v oboru speciální pedagogika, a to jako oborové studium nebo jako rozšiřující
studium již dosaženého vysokoškolského pedagogického vzdělání, které odpovídá požadavkům stanoveným zákonem 563/2004 Sb. V aktuálním
znění. Preferované znalosti jsou z oblastí somatopedie, psychopedie, logopedie.
Členy pedagogického sboru jsou dále asistenti pedagoga, jejichž vzdělání odpovídá požadavkům stanoveným zákonem 563/2004 Sb., § 20.
Učitelé a asistenti pedagoga jsou zároveň osobními asistenty, kteří zajišťují sebeobslužné úkony žáků. Osobní asistenti nejsou zaměstnanci
pouze školy, ale zajišťují sociální služby v rámci centra Arpida, v souladu se zákonem 108/2006 Sb. o sociálních službách v aktuálním znění.
Stav a kvalifikovanost pedagogických pracovníků škol a školských zařízení:
• učitelé, všichni mají vystudovaný obor se speciálně-pedagogickým zaměřením
• asistenti pedagoga, všichni splňují předepsanou kvalifikaci
• spolupráce se speciálními pedagogy (SPC)
• osobní asistenti, kteří jsou k dispozici škole
• všichni učitelé a asistenti pedagoga absolvovali též akreditovaný kurz pro osobní asistenty
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2.5 Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce
Škola, jako integrální součást centra Arpida, spolupracuje nebo spolupracovala s domácími i zahraničními partnery.
S rehabilitačním centrem KERPAPE v Bretani, jehož součástí je též speciální škola pro žáky s tělesným postižením, byly dlouhodobě
realizovány zejména výměnné pobyty dětí a žáků obou škol. Součástí recipročních výměnných pobytů byly velmi úspěšné vernisáže výstav
dětských obrázků, divadelní a filmová představení, kulturní vystoupení, česko-francouzské večery.
Významné projekty byly realizovány též s Kinderdorf St. Isidor v Leondingu (odborné zařízení CMB Linz, kde je též speciální škola pro
žáky s tělesným postižením) a to sice projekt Meander I. a Meander II. na bázi Phare CBC a Interreg III. A. Opět byly realizovány výměnné
pobyty dětí s rodiči, workshopy, výměnné exkurze učitelů a odborných pracovníků a v neposlední řadě mezinárodní symposium (Rakousko,
SRN a ČR) realizované v roce 2005 v Linci pod patronací hornorakouského hejtmana Dr. J. Pühringera na téma „Stützpunkt Familie –
Fundament erfolgreicher Integration“.
V průběhu školního roku se činnost školy ve spolupráci se stanicí zájmových činností při centru Arpida také soustředí na zapojování dětí,
žáků, rodin dětí a jejich dalších příbuzných, zaměstnanců a dalších osob do společných akcí souvisejících s tradicemi nebo společenskými
událostmi (dětský karneval, Velikonoce, vernisáže, vystoupení studentů hudební konzervatoře, mikulášská besídka, vánoční besídka a podobně).
Každý rok probíhá týdenní ozdravný pobyt žáků pod vedením pedagogických pracovníků školy.
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2.6 Spolupráce s rodiči a jinými subjekty
Škola má zvolenou šestičlennou školskou radu. Členové školské rady z řad rodičů žáků základní školy a praktické školy a dále zástupci
zřizovatele školy, se schází s ředitelem školy a centra Arpida na pravidelných poradách každý měsíc. Na těchto poradách jsou řešeny aktuální
otázky týkající se provozu školy a centra jako celku, eventuální problémy, chystané aktivity, přání a požadavky rodičů.
Jednou za čtvrt roku probíhá pedagogická rada, na kterou navazují třídní schůzky s rodiči. Spolupráce s rodiči na úrovni žák – učitel – rodič
také probíhá individuálně v průběhu celého školního roku, podle potřeb vyplývajících z výchovného a vyučovacího procesu.
Škola jako celek se svými pedagogickými zaměstnanci patří do multidisciplinárního týmu, kde spolupracuje se zdravotnickým personálem
centra Arpida (lékaři, fyzioterapeuti, ergoterapeuti, kliničtí logopedi, zdravotní sestra), sociálními pracovníky, dětskými psychology, pracovníky
v SPC a ostatními zaměstnanci centra Arpida. Tato spolupráce je velmi specifická a vychází z individuálních potřeb žáků školy (klientů centra
Arpida).
Škola spolupracuje též s řadou státních i nestátních subjektů v rámci regionu jižních Čech i v rámci ČR. Má velmi blízké vztahy se
zařízeními, která pečují o děti a mládež s tělesným a kombinovaným postižením, jejichž nedílnou součástí jsou i školy a školská zařízení (např.
JÚŠ Praha, Kociánka Brno, ÚSP Zbůch u Plzně, PROINTEPO Hradec Králové, speciální školy a SPC v rámci Jihočeského kraje a ČR, dále
Rolnička Soběslav, Domov sv. Anežky v Týně nad Vltavou, aj. )
Škola je, jako integrální součást centra Arpida, klinickým pracovištěm Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity. Studenti zde
vykonávají odbornou praxi, někteří pracovníci centra Arpida působí i jako vysokoškolští pedagogové. Pracovníky centra Arpida bylo vydáno též
několik monografií, které se staly respektovanými vysokoškolskými učebnicemi nejen v rámci JU, ale také na UK v Praze, MU v Brně, PU
v Olomouci, TU v Liberci, na OU v Ostravě aj. Vydána byla též celá řada odborných statí a článků v odborných periodicích. Pracovníci centra a
školy se aktivně zúčastňují a podílí na přípravě a realizaci odborných workshopů, seminářů a konferencí, mnohdy s mezinárodní účastí.
Velmi efektivní je dále spolupráce s ČMP České Budějovice, o.p.s., s jejíž pomocí je zajišťována pravidelná doprava dětí a žáků do škol při
centru Arpida z regionu jižních Čech.
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3. Charakteristika Školního vzdělávacího programu podle RVP pro obor vzdělání
praktická škola jednoletá
3.1 Zaměření školy
Praktická škola jednoletá plně respektuje všechny základní principy činnosti centra Arpida, z.ú., jehož je nedílnou součástí. Jsou tak
respektovány:
• základní principy křesťanské etiky (vzájemná úcta, solidarita a porozumění)
• vysoká odbornost
• lidská dimenze poskytované péče
• týmová práce při maximální osobní odpovědnosti každého pracovníka
• účinná spolupráce s rodinami klientů
• péče je zaměřena nejen na žáka s postižením, ale také na rodinu jako celek
• mezioborová spolupráce (propojení péče v oblasti výchovně vzdělávací, sociální a zdravotní)
• přirozená a nenásilná integrace (inkluze)
Respektována jsou též ustanovení Evropské sociální charty, revidované v roce 1996 a dále Madridské deklarace z roku 2002.
Cílem komplexní péče je dosažení optimálního rozvoje každého žáka při zachování každodenního kontaktu s jeho přirozeným sociálním
prostředím, tedy zejména rodinou. Rodiče žáků se zdravotním postižením tak nestojí stranou odborné péče věnované jejich dítěti, ale stávají se
významnými partnery všech odborných pracovníků, kteří o jejich děti v rámci multidisciplinárního týmu centra Arpida pečují. Zároveň dbáme na
rozvoj samostatnosti žáků s ohledem na jejich blížící se vstup do světa dospělých. Máme tím na mysli sociální dovednosti v kolektivu, na
úřadech a v cizím prostředí, vyplňování různých dotazníků a vyřizování si vlastních záležitostí.
Při tvorbě ŠVP jsme vycházeli z nutnosti přizpůsobit výuku současným podmínkám školy a možnostem našich žáků tak, jak to umožňuje
příslušný RVP.
Praktickou školu jednoletou při centru Arpida navštěvují žáci s tělesným (motorickým) a kombinovaným postižením. Jedná se o nejrůznější
formy dětské mozkové obrny (DMO). Nejčastějšími přidruženými postiženími DMO jsou mentální retardace, epilepsie a popřípadě i smyslová
(často zraková) postižení. Dále se zde setkáme se žáky s neuromuskulárními a svalovými onemocněními, ale i ortopedickými a jinými
postiženími. Nezanedbatelnou skupinu tvoří též klienti po závažných úrazech CNS (zejména kontuze mozku), po polytraumatech, apalickém
syndromu (vegetativní stav), atp.
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Je přirozené, že všechny tyto skutečnosti reflektuje jednak ŠVP, ale zároveň to klade specifické nároky nejen na učitele, asistenty pedagoga,
ale i na ostatní odborné pracovníky centra Arpida (fyzioterapeuty, ergoterapeuty, případně další terapeuty, odborné lékaře, psychology, klinické
logopedy, sociální pracovníky, osobní asistenty, atp.).
Této skutečnosti odpovídá také technické a prostorové vybavení školy a v neposlední řadě pak odborná speciálně pedagogická erudice
pedagogických pracovníků školy při centru Arpida, kteří jsou velmi důležitými členy multidisciplinárního týmu pečujícího o klienty centra (viz
výše).
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3.2 Výchovné a vzdělávací strategie na úrovni školy
Výchovné a vzdělávací strategie představují společné postupy uplatňované při výuce a školních činnostech, které vedou k utváření a rozvíjení
klíčových kompetencí žáků praktické školy jednoleté. V rámci vzdělávacího procesu jsou uplatňovány všemi pedagogy. Jsou východiskem pro
výchovné a vzdělávací strategie, které jsou vymezeny na úrovni vyučovacích předmětů.
Tyto výchovné a vzdělávací strategie reflektují specifické potřeby žáků naší školy, odlišné metody práce s těmito žáky a rozdílnou úroveň
jejich rozumových schopností.
Vzdělávací i výchovné strategie jsou přizpůsobeny fyzickým i psychickým možnostem našich žáků. Při výuce je důsledně uplatňován
individuální přístup. K aktivnímu osvojení vědomostí a dovedností využíváme moderní metody a postupy včetně speciálně-pedagogických metod
a také speciální kompenzační pomůcky. Rozvíjíme rovněž estetické cítění, žáci spoluvytváří svými výtvarnými pracemi prostředí školy a
prezentují je také na veřejnosti. Podporujeme také kontakty našich žáků se zdravými vrstevníky a s okolním světem.
Klíčové kompetence mají žákům pomáhat při získávání základů všeobecného vzdělávání a pro optimální zvládání činností, které jsou
potřebné pro zapojení do společnosti. Úroveň klíčových kompetencí získaných na praktické škole jednoleté není konečná, ale tvoří základ pro
další celoživotní učení a orientaci v každodenním praktickém životě.

Kompetence k učení
Kompetence
žák by měl
• využívat vhodné metody a techniky při učení a praktických
činnostech;
• být motivován k rozšiřování a prohlubování svých vědomostí a
dovedností;
• reagovat na hodnocení ze strany druhých, přijímat radu i oprávněnou
kritiku;
• uplatňovat základní zkušenosti a postupy v pracovních činnostech.

•
•
•
•
•
•
•
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Strategie
navozujeme a udržujeme uvolněnou atmosféru, zároveň dbáme na
dodržování jasných pravidel
zapojujeme žáky v rámci školy do sociálních aktivit odpovídajícím
jejich mentálním předpokladům, kde mohou využít získané znalosti
a dovednosti
motivujeme žáky individuálně k učení a poznávání
zapojujeme do výuky motivační pomůcky podle potřeb žáků
používáme individuální formy výuky podle potřeb žáků
snažíme se, aby žáci v co nejvyšší míře využívali získané vědomosti
a dovednosti v rámci výuky i při praktických činnostech
podporujeme u žáků snahu o sebehodnocení svých výkonů

Kompetence k řešení problémů
Kompetence
žák by měl
•
• rozpoznat problémy a hledat nejvhodnější způsob řešení;
•
• řešit běžné životní situace a překážky, překonávat je přiměřeně ke
svým možnostem, případně za pomoci druhé osoby;
•
• dokázat přivolat pomoc v případě ohrožení vlastní nebo jiné osoby.
•
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Strategie
podporujeme žáky ve snaze o samostatné řešení problémů
seznamujeme žáky s možnými problémovými situacemi, se kterými
se mohou ve škole i v běžném životě setkat
snažíme se individuálním přístupem při řešení problému vzbudit
zájem žáka o jeho dokončení i přes možný počáteční neúspěch
seznamujeme žáky s možnými způsoby řešení problémových situací
a s možnostmi, kam se obrátit o pomoc

Kompetence komunikativní
Kompetence
žák by měl
• dokázat se, v rámci svých možností, srozumitelně vyjadřovat ústní,
písemnou nebo jinou alternativní formou;
• naslouchat druhým, rozumět obsahu sdělení a adekvátně na něj
reagovat;
• využívat pro komunikaci běžné informační a komunikační
prostředky;
• využívat získané komunikativní dovednosti k vytváření pozitivních
vztahů a ke spolupráci s ostatními lidmi.

Strategie
• zapojujeme žáky v rámci školy do sociálních aktivit odpovídajícím
jejich mentálním předpokladům, kde mohou využít získané znalosti
a dovednosti
• vytváříme příležitosti a situace, kdy může žák podle svých
schopností komunikovat a vyjadřovat svůj názor
• žáci mají příležitost komunikovat s ostatními zaměstnanci centra
Arpida
• snažíme se, aby si žáci své potřeby a záležitosti směřující k dalším
zaměstnancům centra Arpida vyřizovali v co nejvyšší možné míře
sami
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Kompetence sociální a personální
Kompetence
žák by měl
• vědět o svých základních právech a povinnostech a respektovat práva
a povinnosti ostatních;
• orientovat se v základních mravních hodnotách a uplatňovat základní
pravidla společenského chování;
• jednat zodpovědně vůči vlastní i druhé osobě;
• dokázat se přiměřeně chovat v krizových situacích i v situacích
ohrožujících život podle pokynů kompetentních osob a uplatňovat
osvojené dovednosti a postupy.

Strategie
• zapojujeme žáky v rámci školy do sociálních aktivit odpovídajícím
jejich mentálním předpokladům, kde mohou využít získané znalosti
a dovednosti
• žáci mají příležitost komunikovat s ostatními zaměstnanci centra
Arpida
• snažíme se, aby si žáci své potřeby a záležitosti směřující k dalším
zaměstnancům centra Arpida vyřizovali v co nejvyšší možné míře
sami
• dbáme na dodržování základních návyků společenského chování
v průběhu vyučováni i mimo něj (svačina, oběd, přestávka)
• seznamujeme žáky s možnými nebezpečími zneužívání jejich osoby
• seznamujeme žáky s možnými riziky a pro život nebezpečnými
situacemi
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Kompetence občanské
Kompetence
žák by měl
•
• znát základní práva a povinnosti občanů, respektovat společenské
normy a pravidla soužití;
• uvědomovat si význam zdravého životního stylu, chránit své zdraví i •
zdraví druhých lidí;
• podílet se na ochraně životního prostředí a jednat v souladu se •
strategií udržitelného rozvoje;
• rozpoznat nevhodné a rizikové chování.
•
•
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Strategie
dbáme na dodržování základních návyků společenského chování
v průběhu vyučováni i mimo něj (svačina, oběd, přestávka,
mimoškolní akce)
seznamujeme žáky s reálnými situacemi běžného života a s jejich
řešením, podporujeme žáky ve snaze o samostatné řešení problémů
snažíme se, aby si žáci své potřeby a záležitosti v rámci centra
Arpida (případně i mimo centrum) vyřizovali v co nejvyšší možné
míře sami
vedeme žáky k šetrnému nakládání s používaným materiálem a
energetickými zdroji (voda, teplo)
seznamujeme žáky s možnými nebezpečnými situacemi, se kterými
se mohou ve škole i v běžném životě setkat

Kompetence pracovní
Kompetence
žák by měl
• mít osvojeny základní pracovní dovednosti, návyky a postupy pro
každodenní běžné pracovní činnosti;
• chápat význam práce a možnost vlastního zapojení do pracovního
procesu;
• plnit stanovené povinnosti, být schopen spolupráce, respektovat práci
svou i druhých;
• znát možnosti využívání poradenských a zprostředkovatelských
služeb;
• znát a dodržovat zásady bezpečnosti a hygieny práce i ochrany
zdraví při práci.

•
•
•
•
•
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Strategie
podporujeme žáky při každé vhodné příležitosti v činnostech, při
kterých si osvojují a upevňují hygienické návyky a postupy pro
běžné pracovní činnosti
snažíme se zapojovat žáky do společné práce v kolektivu
vytváříme během výuky individuální prostředí a podmínky, které
jsou vhodné pro pracovní činnosti
seznamujeme žáky s možnostmi využití různých poradenských a
zprostředkovatelských služeb
vytváříme potřebné pracovní stereotypy opakováním bezpečných
postupů při pracovních činnostech

Kompetence odborné – Dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Kompetence
žák by měl
•
• dodržovat právní předpisy z oblasti BOZP, hygienické předpisy a
předpisy požární ochrany;
•
• používat osobní ochranné pracovní prostředky podle prováděných
činností;
•
• spolupodílet se na vytváření bezpečného pracovního prostředí.
•
•
•
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Strategie
seznamujeme žáky se základními předpisy z oblasti BOZP,
hygienickými předpisy a předpisy požární ochrany
důsledně dbáme na dodržování bezpečnosti práce a zásad hygieny
při všech činnostech v rámci školy i pracovišť, na které žáci
docházejí
vedeme žáky k používání ochranných prostředků podle prováděných
činností
směřujeme žáky k osvojení bezpečných pracovních stereotypů a
postupů při pracovních činnostech
vedeme žáky k sebekontrole a zodpovědnosti za své zdraví i zdraví
ostatních osob
vytváříme podmínky jak pro individuální práci žáků podle jejich
schopností, tak i pro jejich spolupráci

Kompetence odborné – Usilovat o kvalitu své práce, výrobků a služeb
Kompetence
žák by měl
• dodržovat stanovené normy a předpisy;
• pracovat podle instrukcí nebo návodu, případně za pomoci druhé
osoby; pracovat v souladu s technologickými předpisy a uplatňovat
pracovní návyky;
• zvolit vhodné materiály, vybrat a použít správné pracovní nástroje,
pomůcky a technické vybavení podle vykonávané pracovní činnosti;
• spolupracovat při dosahovaní stanovených úkolů;
• zkontrolovat a zhodnotit kvalitu své vykonané činnosti.

•
•
•
•
•
•
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Strategie
seznamujeme žáky s podstatnými předpisy týkající se jejich práce
vedeme žáky k osvojení si bezpečných a efektivních pracovních
postupů
vytváříme příležitosti a situace, kdy si žák individuálně ověří
zvládnutí pracovních postupů s ohledem na jeho reálné schopnosti
vedeme žáky k sebekontrole a k adekvátnímu sebehodnocení při
pracovních činnostech
zapojujeme žáky podle možností do pracovních činností v rámci
centra Arpida tak, aby vnímali hodnotu a smysl své práce
vedeme žáky k tomu, aby dokázali požádat o radu či pomoc, pokud
si neví rady

Kompetence odborné – Jednat ekonomicky a v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje
Kompetence
žák by měl
• znát význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční i
společenské ohodnocení;
• posuzovat v pracovním procesu prováděné činnosti z pohledu jejich
vlivu na životní prostředí;
• nakládat s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami
s ohledem na životní prostředí.

•
•
•
•

Strategie
zapojujeme žáky podle možností do pracovních činností v rámci
centra Arpida tak, aby vnímali hodnotu a smysl své práce
seznamujeme žáky s různými druhy zaměstnání a jejich významem
pro společnost
vhodnými prostředky žáky motivujeme ke směřování k vlastnímu
pracovnímu uplatnění
vedeme žáky k šetrnému nakládání s vodou, energií a materiály;
snažíme se se žáky třídit odpad

Kompetence odborné – Praktické činnosti
Strategie

Kompetence
•

žák by měl
• mít základní povědomí o uspořádání prodejny
• rozumět pojmu seznam věcí na nákup
• rozlišovat a určovat mince (a bankovky) podle jejich hodnoty
• zvládat obstarat menší nákup
• bezpečně obsluhovat základní spotřebiče
• dodržovat zásady společenského chování
• dodržovat základní hygienické a bezpečnostní předpisy při práci
• znát pojem první pomoc při drobném poranění a přivolat pomoc

•
•
•
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zapojujeme žáky při výuce do pracovního procesu v co nejvyšší
možné míře vzhledem k jejich možnostem
umožňujeme žákům dostatečný čas na manipulaci s mincemi a
bankovkami v rámci nákupů a při práci ve cvičné kavárně
umožňujeme žákům bezpečné ovládání základních spotřebičů
modelujeme situace, při kterých žáci trénují společenské chování

3.3 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami jsou ti žáci, kteří mají přiznaná podpůrná opatření 1. až 5. stupně podle školského zákona v
aktuálním znění a vyhlášky č. 27/2016 sb. zákona.
O zařazení žáka do naší školy rozhoduje ředitel na základě žádosti rodiče či zákonného zástupce nebo zletilého žáka a na základě lékařského
doporučení a doporučení školského poradenského zařízením a posouzení výsledků přijímacího řízení.
Při vzdělávání našich žáků (žáků se zdravotním postižením a s postižením více vadami) vycházíme ze školského zákona v aktuálním znění, z
příslušných vyhlášek, zejména z vyhlášky č.27/2016 a z aktuálního RVP ZV.
Škola spolupracuje se SPC při centru Arpida, za nezbytnou považujeme spolupráci v oblasti:
• komunikace při návrhu doporučení ze strany SPC
• pomoci při vypracování individuálního vzdělávacího plánu
• přiznání vhodných podpůrných opatření ze strany SPC a jejich správného poskytování ze strany školy
• pomoci při zabezpečení potřebných kompenzačních a didaktických pomůcek
• pomoci při zajišťování odborné literatury
• psychologického a speciálně pedagogického vyšetření žáků při nástupu do naší školy i během školní docházky
• v případě potřeby poskytování psychologické a speciálně pedagogické intervence během školní docházky
Při práci s žáky dodržujeme tyto zásady:
• respektujeme individualitu a možnosti žáků
• řídíme se doporučením, které vydalo příslušné školské poradenské zařízení
• vytváříme optimální pracovní prostředí včetně vstřícné pracovní atmosféry
• zajišťujeme žákům vhodné kompenzační a didaktické pomůcky
• užíváme speciálních forem a metod při práci
• v odůvodněných případech vytváříme individuální vzdělávací plán
• dbáme na to, aby žák mohl své znevýhodnění kompenzovat jinými činnostmi
• zapojujeme žáka v co nejvyšší možné míře do všech vzdělávacích aktivit
Plán pedagogické podpory (PLPP) zpracovává škola pro žáka od prvního stupně podpůrných opatření a to na základě potřeb úprav ve
vzdělávání nebo zapojení do kolektivu. S PLPP je seznámen žák, zákonný zástupce žáka a všichni vyučující. Obsahuje popis obtíží žáka,
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stanovení cílů podpory a způsobů vyhodnocování naplňování plánu. PLPP škola vyhodnocuje naplňování cílů nejpozději po 3 měsících od
zahájení poskytování PO.
Individuální vzdělávací plán (IVP) zpracovává škola pro žáka od druhého stupně podpůrných opatření a to na základě doporučení školského
poradenského zařízení (ŠPZ) a žádosti zletilého žáka nebo zákonného zástupce. IVP vychází ze školního vzdělávacího programu (ŠVP).
Obsahuje mj. údaje o skladbě druhů a stupňů podpůrných opatření poskytovaných v kombinaci s tímto plánem. Naplňování IVP vyhodnocuje
školské poradenské zařízení ve spolupráci se školou nejméně jednou ročně.
Vzdělávání žáků se zdravotním postižením
Školu navštěvují žáci s tělesným (motorickým) a kombinovaným postižením. Jedná se často o žáky s nejrůznějšími formami dětské mozkové
obrny (DMO). Nejčastějšími přidruženými postiženími DMO jsou epilepsie, popřípadě i smyslová (často zraková) postižení. Dále naši školu
navštěvují žáci s neuromuskulárními a svalovými onemocněními, ale i ortopedickými a jinými postiženími a také žáci po závažných úrazech
CNS.
Vzdělávání žáků se zrakovým postižením
Vzdělávání žáků se samostatným zrakovým postižením v rámci naší školy cíleně neprobíhá, žáci se zrakovým postižením se vzdělávají v ZŠ
Máj 2, Miroslava Chlajna 23, České Budějovice. Pokud by nastala potřeba takového žáka u nás vzdělávat, vycházeli bychom z vyhlášky č.
27/2016.
V rámci školy a SPC při centru Arpida působí speciální pedagog tyfloped, který zabezpečuje v případě potřeby reedukační péči o žáky naší
školy s přidruženým zrakovým postižením.
Vzdělávání žáků se sluchovým postižením
Vzdělávání žáků se samostatným sluchovým postižením v rámci naší školy cíleně neprobíhá. Péči o tyto žáky zajišťuje Základní škola pro
sluchově postižené, Riegrova 1, České Budějovice. Pokud by nastala potřeba takového žáka u nás vzdělávat, vycházeli bychom z vyhlášky č.
27/2016.
V případě přidruženého sluchového postižení spolupracují pedagogové škol při centru Arpida pro zajištění odpovídající péče o naše žáky
s klinickým logopedem nestátního zdravotnického zařízení při centru Arpida.
Vzdělávání žáků s vadami řeči
Vzdělávání žáků se samostatným řečovým postižením v rámci naší školy cíleně neprobíhá. Žáci s řečovým postižením se vzdělávají ve
speciální ZŠ logopedické, Sakařova 342, Týn nad Vltavou. Pokud by nastala potřeba takového žáka u nás vzdělávat, vycházeli bychom z
vyhlášky č. 27/2016.
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Vzdělávání žáků s autismem
Vzdělávání žáků se samostatnou diagnózou autismus v rámci naší školy cíleně neprobíhá Péči o tyto žáky zajišťuje speciální ZŠ Husova 9,
České Budějovice. Pokud by nastala potřeba takového žáka u nás vzdělávat, vycházeli bychom z vyhlášky č. 27/2016.
Vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení nebo chování
Při práci s žáky se specifickými poruchami učení a chování
• seznámíme s poruchou žáka všechny pedagogy, kteří s ním pracují
• v případě potřeby vypracujeme individuální vzdělávací plán na základě doporučení školského poradenského zařízení
• zajistíme žákovi potřebné pomůcky
• při hodnocení těchto žáků vycházíme z doporučení školského poradenského zařízení
• seznámíme spolužáky s rozdílným způsobem hodnocení
• klademe reálné cíle, postupně zvyšujeme nároky, krokujeme úkoly
• utváříme přehledné a strukturované prostředí, řád, srozumitelnou komunikaci, určujeme přesná pravidla
• podporujeme snahu, oceníme i sebemenší zlepšení výkonu, poskytujeme zpětnou vazbu
• dodržujeme časté přestávky a střídání pracovního tempa
• snažíme se navodit příjemnou a klidnou atmosféru při práci
• umožňujeme a vyhledáváme činnosti, ve kterých může být žák úspěšný
zařazujeme relaxační cvičení
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3.4 Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných
Za nadaného žáka se podle vyhlášky č. 27/2016 považuje především žák, který při adekvátní podpoře vykazuje ve srovnání s vrstevníky
vysokou úroveň v jedné či více oblastech rozumových schopností, v pohybových, manuálních, uměleckých nebo sociálních dovednostech.
Za mimořádně nadaného žáka se podle této vyhlášky považuje především žák, jehož rozložení schopností dosahuje mimořádné úrovně při
vysoké tvořivosti v celém okruhu činností nebo v jednotlivých oblastech rozumových schopností, v pohybových, manuálních, uměleckých nebo
sociálních dovednostech.
Cílem obohacování učiva je učivo prohloubit, rozšířit a doplnit o další informace, ale také stimulovat procesy objevování a vyhledávání
dalších souvislostí a vazeb, které učivo nabízí. Škola zprostředkuje žákovi přístup ke studijním materiálům a informačním zdrojům. Obohacující
výuka může probíhat také mimo kmenovou třídu ve vyšším ročníku v předmětu, kde se projevuje mimořádné nadání žáka. Nadaný žák se rovněž
může zapojit do různých sdružení pro zájmové vzdělávání ve škole nebo mimo školu. Žákům mohou být zadávány náročnější samostatné úkoly
k probíranému učivu, nadaní žáci mohou řešit náročné problémové úlohy nebo projekty, mohou být pověřováni vedením a řízením skupin
spolužáků, mohou být zapojováni do soutěží a reprezentovat školu.
Plán pedagogické podpory (PLPP) zpracovává škola pro nadaného žáka od prvního stupně podpůrných opatření a to na základě potřeb
úprav ve vzdělávání nebo zapojení do kolektivu. S PLPP je seznámen žák, zákonný zástupce žáka a všichni vyučující. Obsahuje popis obtíží
žáka, stanovení cílů podpory a způsobů vyhodnocování naplňování plánu. PLPP škola vyhodnocuje naplňování cílů nejpozději po 3 měsících od
zahájení poskytování PO.
Individuální vzdělávací plán (IVP) zpracovává škola pro mimořádně nadaného žáka od druhého stupně podpůrných opatření a to na
základě doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ) a žádosti zletilého žáka nebo zákonného zástupce. IVP vychází ze školního
vzdělávacího programu (ŠVP). Obsahuje mj. údaje o skladbě druhů a stupňů podpůrných opatření poskytovaných v kombinaci s tímto plánem.
Naplňování IVP vyhodnocuje školské poradenské zařízení ve spolupráci se školou nejméně jednou ročně.
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3.5 Začlenění průřezových témat praktické školy jednoleté
Průřezová témata Člověk a životní prostředí, Výchova demokratického občana jsou realizována jako projekty..
Projekt vytvořený na základě průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova
Vybrané tematické okruhy: Sociální rozvoj - Poznávací schopnosti, Mezilidské vztahy, Komunikace
Obsahový vztah k vyučovacím předmětům: Společenskovědní základy
Průřezové téma je zpracováno jako projekt pro všechny žáky praktické školy jednoleté při centru Arpida, kterého se aktivně účastní v rámci
příprav i během jeho vyvrcholení, spočívajícím v jednodenní společné akci. Realizaci celého projektu koordinuje jeden konkrétně vybraný
pedagogický pracovník za spoluúčasti ostatních zaměstnanců praktické školy jednoleté a praktické školy dvouleté, případně ostatních
zaměstnanců centra Arpida. Časový plán příprav i konání vlastní akce je domluven na pedagogické poradě na začátku školního roku, nejdéle
však do konce září.
Projekt vytvořený na základě průřezového tématu Člověk a životní prostředí
Vybrané tematické okruhy: Vztah člověka k prostředí
Obsahový vztah k vyučovacím předmětům: Společenskovědní základy
Průřezové téma je zpracováno jako projekt pro všechny žáky praktické školy jednoleté při centru Arpida, kterého se aktivně účastní v rámci
příprav i během jeho vyvrcholení, spočívajícím v jednodenní společné akci. Realizaci celého projektu koordinuje jeden konkrétně vybraný
pedagogický pracovník za spoluúčasti ostatních zaměstnanců praktické školy jednoleté a praktické školy dvouleté, případně ostatních
zaměstnanců centra Arpida. Časový plán příprav i konání vlastní akce je domluven na pedagogické poradě na začátku školního roku, nejdéle
však do konce září.

26

3.6 Způsob ukončování vzdělávání a doklad o dosaženém stupni vzdělání
Vzdělávání se ukončuje závěrečnou zkouškou; dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce. Závěrečná zkouška
v oborech vzdělání, v nichž se dosahuje stupně střední vzdělání, se skládá z ústní teoretické zkoušky z odborných předmětů a z praktické
zkoušky z odborných předmětů. Obsah a organizace závěrečné zkoušky se řídí platnými předpisy. Úspěšným ukončením vzdělávacího programu
žák získá střední vzdělání.
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4. Učební plán pro praktickou školu jednoletou
Vzdělávací oblast

Časová dotace

Vyučovací předmět

Jazyk a jazyková komunikace

Český jazyk

3

Matematika a její aplikace

Matematika

2

Informační a komunikační technologie

Informatika

1+1

Člověk a společnost

Společenskovědní základy

1

Umění a kultura

Hudební výchova

1

Výtvarná výchova

1+1

Dramatická výchova

0+1

Člověk a zdraví
Odborné činnosti

1

Výchova ke zdraví
Tělesná výchova

2+1

Rodinná výchova

3
3+2

Práce v domácnosti
Praktické činnosti (vyučovací předmět vytvořený naší školou)

6

Celkem hodin

30

Z toho disponibilní časová dotace
Poznámky k učebnímu plánu

6

Informatika, Výtvarná výchova, Dramatická výchova, Tělesná výchova
Každý z těchto předmětů je posílen o 1 vyučovací hodinu z disponibilní časové dotace.
Práce v domácnosti
Předmět je posílen o 2 vyučovací hodiny z disponibilní časové dotace.
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Používané zkratky vyučovacích předmětů:
Čj – Český jazyk
M – Matematika
I – Informatika
Sz – Společenskovědní základy
Hv – Hudební výchova
Vv – Výtvarná výchova
Dv – Dramatická výchova
Vz – Výchova ke zdraví
Tv – Tělesná výchova
Rv – Rodinná výchova
Pd – Práce v domácnosti
Pč – Praktické činnosti
Charakteristiky vyučovacích předmětů jsou uvedené v učebních osnovách.
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5. Učební osnovy pro Praktickou školu jednoletou
5.1 Český jazyk – Praktická škola jednoletá
Charakteristika vyučovacího předmětu
Vzdělávací oblast, obor a časové rozvržení:
Vyučovací předmět Český jazyk vznikl ze vzdělávací oblasti Jazyková komunikace a z pod ní zahrnutého vzdělávacího okruhu Český jazyk.
Tento vyučovací předmět má časovou dotaci 2 + 1 hodiny týdně.
Materiální, prostorové, profesní podmínky:
Výuka probíhá ve třídách se sníženým počtem žáků. Žáci mohou pracovat v odděleních, jejichž počet ve třídách je dán počtem žáků s IVP. Podle
počtu oddělení pracuje ve třídě se žáky učitel nebo učitel s asistentem pedagoga. Třídy jsou účelně vybaveny pro žáky s tělesným postižením,
k dispozici je počítač s výukovými programy a připojením na internet. Pro výuku lze též využít počítačovou místnost a třídy s interaktivní tabulí.
V průběhu vzdělávání ve vyučovacím předmětu Český jazyk je nutné respektovat individualitu a potřeby žáků, zohlednit druh, stupeň a míru
postižení. Podle toho přizpůsobujeme používané pomůcky a způsob výuky.
Na co se ve vyučovacím předmětu soustředíme:
Náplní vyučovacího předmětu je dosahování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Český jazyk Školního vzdělávacího programu pro obor
vzdělání praktická škola jednoletá.
Cílem vyučovacího předmětu je poskytnout žákům základní informace o správném používání ústní i písemné podoby spisovného jazyka a
rozvíjení čtenářské gramotnosti. Vedeme žáky k využívání jazykových vědomostí a dovedností v běžných komunikačních situacích denního
života, ke srozumitelnému a souvislému vyjadřování, formulování a obhajování svých názorů; získávání a hodnocení informací z různých zdrojů.
Žáci jsou mimo jiné vedeni k chápání významu kultury, osobního projevu pro společenské a pracovní uplatnění. Učivo je zaměřené na rozvoj
smyslového a citového vnímání, vyjadřovacích schopností, čtení s porozuměním, práce s literárním textem, psaní.
Tematické celky:
•
Jazyková výchova
•
Komunikační a slohová výchova
•
Literární výchova
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Cíle předmětu vzhledem ke klíčovým kompetencím
Kompetence k učení
Žák:
• seznamuje se s vhodnými metodami a strategiemi učení a s pomocnými technikami, které slouží pro snazší mechanické a logické
zapamatování různých dat a informací
• pracuje s učebnicemi, učebními materiály, učebními pomůckami, využívá slovníky, jazykové příručky, vyhledává informace na internetu
• chápe obecně používané termíny, znaky a symboly související se českým jazykem a literaturou
Kompetence k řešení problémů
Žák:
• dokáže popsat problém a při jeho řešení v obtížných případech požádat o radu a řídit se jí
• zpětně vyhodnocuje postup použitý při řešení problému
• přiměřeně ke svým schopnostem samostatně plánuje postup a řeší problém
Kompetence komunikativní
Žák:
• rozumí obsahu sdělení a přiměřeně na něj reaguje
• využívá tištěné informace, rozumí běžně užívaným textům
• využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných ke skupinové práci
• vyjadřuje své názory a postoje a umí vhodnou formou obhájit svůj názor
Kompetence sociální a personální
Žák:
• respektuje pravidla práce v týmu a svými pracovními činnostmi ovlivňuje kvalitu společné práce
• posiluje své sebevědomí na základě poznání a pochopení vlastní osoby ve vztahu ke kulturním podmínkám, ve kterých žije i ve vztahu ke
kulturám jiných národů
• respektuje druhé lidi a snaží se upevňovat dobré mezilidské vztahy
Kompetence občanské
Žák:
• nebojí se vyjádřit své vlastní názory vztahující se k dané problematice
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• hodnotí svou práci i práci ostatních
• dokáže být ohleduplný a taktní při kontaktu s ostatními v rámci skupinového vyučování
Kompetence pracovní
Žák:
• pracuje podle daného pracovního postupu, návodu
• reálně posoudí výsledek své práce i práce ostatních
• využívá získané znalosti a zkušenosti a vytváří si představu o možnostech svého budoucího pracovního uplatnění
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Český jazyk - Praktická škola jednoletá
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák by měl:
• rozlišit věty, slova, slabiky
• dokázat jednoduchou formou písemně komunikovat
• zdokonalovat úpravu psaného textu
• uplatňovat v písemném projevu znalosti základů pravopisu
českého jazyka
• snažit se o správnou výslovnost
• orientovat se v krátkém textu
• orientovat se v Pravidlech českého pravopisu, ve slovnících a
encyklopediích

1. Jazyková výchova
• popis jednoduchého textu
• odstraňování individuálních nedostatků písemného projevu
• hlavní principy českého pravopisu
• rozšiřování slovní zásoby, její styl, terminologie
• práce s encyklopediemi, slovníky a Pravidly českého pravopisu

•
•
•
•
•
•
•

přijmout ústní sdělení přiměřené složitosti
sestavit odpovědi na otázky ústně a písemně
komunikovat v běžných situacích
zapamatovat si krátký text
vyprávět podle předem dané osnovy
umět uvítat, rozloučit se, představit se
popsat jednoduché předměty a činnosti vztahující se k pracovním
činnostem

2. Komunikační a slohová výchova
• reprodukování kratších celků, odpovědi
na otázky ústně i písemně
• úprava písemných projevů
• psaní přání, blahopřání
• popis předmětů a činností
• vyprávění vlastních zážitků
• požádání o informaci, podání informace
• seznamování a představování
• mimojazykové prostředky řeči – gesta, mimika
• zdvořilostní obraty – uvítání, rozloučení, představování
• telefonování
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•
•
•
•
•
•

číst s porozuměním
zvládnout techniku tichého čtení
vyprávět jednoduchý příběh podle návodných otázek nebo
obrázků
dramatizovat jednoduchý příběh
umět ústně formulovat dojmy z četby
umět si vyhledat literaturu/četbu vyhovující individuálním
zájmům, schopnostem
a možnostem

3. Literární výchova
• čtení krátkých pohádek, povídek, příběhů, veršů – porozumění textu
• vyprávění příběhu na základě obrázků
• literatura pro děti, mládež, dospělé, významní spisovatelé
• práce s textem – časopis, denní tisk, katalog, encyklopedie
• texty související s profesní přípravou (čtení návodů a pracovních
postupů)
• dramatizace
• lidová slovesnost
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5.2 Matematika - Praktická škola jednoletá
Charakteristika vyučovacího předmětu
Vzdělávací oblast, obor a časové rozvržení:
Vyučovací předmět Matematika vznikl ze vzdělávací oblasti Matematika. Tento vyučovací předmět má časovou dotaci 2 hodiny týdně.
Vyučovací předmět Matematika má žáky vybavit vědomostmi a znalostmi potřebnými v praktickém životě. Rozvíjí matematické dovednosti a geometrickou
představivost, kromě funkce všeobecně vzdělávací plní i funkci průpravnou pro odbornou oblast vzdělávání. Kromě vytváření matematických představ, vědomostí,
dovedností a návyků je kladen důraz na rozvíjení schopností jejich aplikace v praktických životních situacích.

Materiální, prostorové, profesní podmínky:
Výuka probíhá ve třídách se sníženým počtem žáků. Žáci mohou pracovat v odděleních, jejichž počet ve třídách je dán počtem žáků s IVP. Podle
počtu oddělení pracuje ve třídě se žáky učitel nebo učitel s asistentem pedagoga. Třídy jsou účelně vybaveny pro žáky s tělesným postižením,
k dispozici je počítač s výukovými programy a připojením na internet. Pro výuku lze též využít počítačovou místnost a třídy s interaktivní tabulí.
V průběhu vzdělávání ve vyučovacím předmětu Matematika je nutné respektovat individualitu a potřeby žáků, zohlednit druh, stupeň a míru
postižení. Podle toho přizpůsobujeme používané pomůcky a způsob výuky.
Učební materiál:
Pro výuku lze využít následující učebnice, pracovní sešity a výukový program:
PC programy Pohádková matematika, Smart Notebook
Učebnice a pracovní sešity pro Základní školy praktické a Základní školy speciální
Na co se ve vyučovacím předmětu soustředíme:
Náplní vyučovacího předmětu je dosahování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Matematika Školního vzdělávacího programu pro obor
vzdělání praktická škola jednoletá.
Vyučovací předmět Matematika posiluje schopnost logického myšlení a prostorové představivosti, poskytuje početní vědomosti a dovednosti
potřebné v praktickém životě. Žáci se učí přesnosti, matematickým postupům, používání kalkulátoru, matematických výukových programů, které
by měly postupně žákům pomáhat získávat matematickou gramotnost. Zejména se soustředíme na základní orientaci v čase a na minimální
finanční dovednosti. To vše s přihlédnutím k individuálním možnostem žáků.
Tematické celky:
Čísla a početní operace
•
•
Geometrie
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Cíle předmětu vzhledem ke klíčovým kompetencím

Kompetence k učení
žák by měl
• být motivován k rozšiřování a prohlubování svých vědomostí a dovedností

Kompetence k řešení problémů
žák by měl
• rozpoznat problémy a hledat nejvhodnější způsob řešení
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Matematika - Praktická škola jednoletá
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák by měl:
• číst, zapisovat, porovnávat čísla
• porozumět zadání matematické úlohy
• používat početní operace sčítání, odčítání
• řešit jednoduché slovní úlohy z běžného života
• používat jednotky délky, hmotnosti, času, objemu a měny
• provádět měření a vážení v praxi
• určit čas s přesností na půlhodiny
• znát a užívat základní pojem: hodina, minuta, den, týden, měsíc, rok
• umět číst údaje o čase v digitální podobě
• pracovat s kalkulátorem
• zvládat manipulaci s bankovkami, mincemi, platebními kartami
• počítat s bankovkami a mincemi
Žák by měl:
• zdokonalovat grafický projev a rýsovací dovednosti, osvojovat si
návyky při rýsování
• rozeznávat geometrické útvary: trojúhelník, čtverec, obdélník, kruh
• poznat a určovat v prostoru geometrická tělesa
• používat pojmy bod, přímka, úsečka a její délka
• umět pracovat s pravítkem
• doplňovat údaje v jednoduché tabulce

1. Čísla a početní operace
• obor přirozených čísel do 100
• početní operace s nulou
• porovnávání čísel
• číselné řady
• rozklad čísla v desítkové soustavě
• orientace na ploše, v prostoru a v čase
• úlohy na orientaci na ploše, v čase, v prostoru
• základní veličiny délky (m, km) a hmotnosti (kg)
• čtení a zápis digitálního času v celých hodinách
• rozlišení peněz (bankovky, mince), pojem platební karta
• jednoduché slovní úlohy z praktického života
• práce s kalkulátorem
2. Geometrie
• rozpoznání základních útvarů v rovině – bod, čára, přímka,
úsečka
• čtverec, obdélník, trojúhelník, kružnice, kruh
• rýsování rovinných útvarů na interaktivní tabuli
• základní útvary v prostoru – krychle, kvádr, koule, válec, kužel
• měření pomocí pravítka na interaktivní tabuli
• orientace v jednoduché tabulce
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5.3 Informatika – Praktická škola jednoletá
Charakteristika vzdělávacího předmětu
Vzdělávací oblast, obor a časové rozvržení:
Vyučovací předmět Informatika vznikl ze vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie. Vyučovací předmět má týdenní časovou
dotaci 2 hodiny.
Materiální, prostorové, profesní podmínky:
Výuka probíhá v učebně vybavené 7mi osobními počítači s LCD monitory, ke kterým je bezbariérový přístup. Uspořádání počítačové místnosti
odpovídá hygienickým požadavkům. Všechny jednotky PC jsou součástí společné sítě pro celou budovu. K této síti jsou připojeny mimo jiné i
jednotlivé počítače v každé třídě. Každá jednotka PC má přístup na internet, kterého mohou využívat žáci během výuky. Na jednotlivých
stanicích je k dispozici základní softwarové vybavení (OS Windows XP nebo Windows 7, WORD, kreslení, internetový prohlížeč) a lze využít
nainstalované výukové programy (a to i v jiných vyučovacích předmětech). K dispozici jsou též hardwarové kompenzační pomůcky pro
usnadnění práce na PC (speciální klávesnice, komunikační a dotykové tabulky, TouchPad), dále sluchátka, reproduktory, dataprojektor. Žáci mají
možnost vytisknout si své práce na společné tiskárně, která je umístěna na sekretariátu centra Arpida. Žáci pracují v odděleních, jejichž počet ve
třídách je dán počtem ročníků, případně počtem žáků s IVP. Podle počtu oddělení pracuje ve třídě se žáky učitel nebo učitel s asistentem
pedagoga. V průběhu vzdělávání ve vyučovacím předmětu Informatika je nutné respektovat individualitu a potřeby žáků, zohlednit druh, stupeň
a míru postižení. Podle toho je vhodné přizpůsobit používané pomůcky a způsob výuky.
Učební materiál:
Výukové programy na CD, DVD nebo přímo v jednotlivých PC a ipadech.
Na co se ve vyučovacím předmětu soustředíme:
Náplní vyučovacího předmětu je dosahování očekávaných výsledků vzdělávání vzdělávací oblasti a souvisejících tématických okruhů
průřezových témat Rámcového vzdělávacího programu pro Praktickou školu jednoletou s výrazným přihlédnutím k možnostem každého žáka.
Cílem je vnímání a užívání osobního počítače a ipadů jako kompenzační pomůcky, jenž umožňuje či usnadňuje komunikaci a slouží jako
podpora při výuce v ostatních vyučovacích předmětech. Zároveň klademe důraz na uplatňování výpočetní techniky jako nástroje sloužícího k
získávání, zpracování a prezentaci informací. Předmět směruje žáky k tomu, aby vnímali počítač jako běžnou pomůcku. Během vzdělávání
v předmětu Informatika respektujeme individualitu a potřeby žáků, zohledňujeme druh, stupeň a míru postižení. Podle toho přizpůsobujeme
používané pomůcky, prostředí v počítači a styl výuky.
Cíle předmětu vzhledem ke klíčovým kompetencím
Kompetence k učení
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Žák

•

rozvíjí si myšlení, postřeh a koncentraci pozornosti;

Kompetence k řešení problémů
Žák
•

získává povědomí o nevhodném obsahu vyskytujícím se na internetu a o způsobu ochrany před zneužitím.

Kompetence komunikativní
Žák
• využívá pro komunikaci běžně dostupné informační a komunikační prostředky
Kompetence pracovní
Žák
•

rozvíjí a zdokonaluje si jemnou motoriku;
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Informatika – Praktická škola jednoletá
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák by měl:
• ovládat základní obsluhu počítače
• zvládat psaní jednoduchých zpráv
• rozumět základním pojmům informační činnosti
• znát základní způsoby komunikace
(e-mail, chat)
• využívat výukové programy, hry
• vyhledávat informace na internetu
• používat jednoduché a vhodné cesty
při vyhledávání na internetu
• dodržovat zásady bezpečnosti práce s PC
• znát základní funkce mobilního telefonu, digitálního
aparátu, tabletu, atp.
• zvládat opis známých písmen, případně slov a krátkých
vět

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

bezpečnostní zásady práce s počítačem
základní počítačové vybavení a další programové vybavení
základní komponenty počítače
spuštění a ukončení činnosti počítače
práce s myší a klávesnicí, dotykovým monitorem
symboly alternativní komunikace na PC
otevírání programů
základní funkce textového editoru
psaní známých písmen, případně slov a krátkých vět podle diktátu učitele
práce s výukovými programy
práce s e-mailem
práce s internetem
práce s aplikacemi na tabletu (například ipad)
základy bezpečnosti práce a prevence zdravotních rizik spojených
s dlouhodobým využíváním výpočetní techniky
seznámení se se základními funkcemi mobilního telefonu, digitálního
aparátu, tabletu
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5.4 Společenskovědní základy – Praktická škola jednoletá
Charakteristika vyučovacího předmětu
Vzdělávací oblast, obor a časové rozvržení:
Vyučovací předmět Společenskovědní základy vznikl ze vzdělávací oblasti Člověk a společnost a z pod ní zahrnutého vzdělávacího okruhu
Společenskovědní základy. Tento vyučovací předmět má časovou dotaci 1 hodiny týdně.
Materiální, prostorové, profesní podmínky:
Výuka probíhá ve třídách se sníženým počtem žáků, třídy mohou být věkově smíšené s několika ročníky. Žáci pracují v odděleních, jejichž počet
ve třídách je dán počtem ročníků, případně počtem žáků s IVP. Podle počtu oddělení pracuje ve třídě se žáky učitel nebo učitel s asistentem
pedagoga. Třídy jsou účelně vybaveny pro žáky s tělesným postižením, k dispozici je počítač s výukovými programy a připojením na internet. V
průběhu vzdělávání ve vyučovacím předmětu Společenskovědní základy je nutné respektovat individualitu a potřeby žáků, zohlednit druh, stupeň
a míru postižení. Podle toho je vhodné přizpůsobit používané pomůcky a způsob výuky.
Na co se ve vyučovacím předmětu soustředíme:
Náplní vyučovacího předmětu je dosahování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Společenskovědní základy Školního vzdělávacího
programu pro obor vzdělání praktická škola jednoletá.
Cílem vyučovacího předmětu je poskytnout žákům základní a ucelené informace životě člověka ve společnosti. Vzdělávací obsah je zaměřen na
tvorbu humánních mezilidských vztahů v rodině, na pracovišti i v širším celospolečenském kontextu. Důraz je kladen na sounáležitost,
vzájemnou úctu, formování etických principů, odpovědnost a toleranci. Žáci si postupně osvojují a upevňují základy vhodného chování a jednání
mezi lidmi. Seznamují se se základními právy a povinnostmi a zároveň i s problémy, které soužití lidí provázejí. Učí se respektovat a uplatňovat
mravní principy, pravidla společenského soužití, rozvíjejí si občanské a právní vědomí.
Tematické celky:
Vzdělávací obsah předmětu je rozdělen do tematických okruhů:
•
Místo, kde žijeme
•
Lidé kolem nás
•
Lidé a čas
•
Rozmanitost přírody
Cíle předmětu vzhledem ke klíčovým kompetencím
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Kompetence k učení
Žák:
• seznamuje se s vhodnými metodami a strategiemi učení a s pomocnými technikami, které slouží pro snazší mechanické a logické
zapamatování různých dat a informací
• pracuje s učebnicemi, učebními materiály, učebními pomůckami, využívá encyklopedie, vyhledává informace na internetu
• chápe obecně používané termíny, znaky a symboly související se společenskými vědami
Kompetence komunikativní
Žák:
• rozumí obsahu sdělení a přiměřeně na něj reaguje
• využívá tištěné informace, rozumí běžně užívaným textům, znakům a vysvětlivkám z oblasti společenských věd
• využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných ke skupinové práci
• vyjadřuje své názory a postoje a umí vhodnou formou obhájit svůj názor
Kompetence sociální a personální
Žák:
• respektuje pravidla práce v týmu a svými pracovními činnostmi ovlivňuje kvalitu společné práce
• posiluje své sebevědomí na základě poznání a pochopení vlastní osoby ve vztahu ke kulturním podmínkám, ve kterých žije i ve vztahu ke
kulturám jiných národů
• respektuje druhé lidi a snaží se upevňovat dobré mezilidské vztahy na základě získaných poznatků o různých národech a jejich způsobu
života
Kompetence občanské
Žák:
• nebojí se vyjádřit své vlastní názory vztahující se k dané problematice
• hodnotí svou práci i práci ostatních
• dokáže být ohleduplný a taktní při kontaktu s ostatními v rámci skupinového vyučování
• chápe nebezpečí rasizmu a xenofobie
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Společenskovědní základy – Praktická škola jednoletá
Výsledky vzdělávání
Žák by měl:
• zvládnout orientaci v okolí bydliště i školy
• znát důležitá místa ve městě, v obci
• orientovat se v místní dopravě
• znát státní symboly a jejich význam
• seznámit se s významnými událostmi naší vlasti
• jednat ekologicky a chránit životní prostředí

•
•
•
•
•
•
•
•

rozlišovat základní a širší rodinné vztahy
rozlišovat partnerské a přátelské vztahy
respektovat práva svá i práva druhých
rozpoznat protiprávní jednání a umět přiměřeně reagovat
umět vnímat a tolerovat rozdíly v životě jiných lidí
osvojit si základní pravidla společenského chování
vědět, jak se chovat při setkání s neznámými
lidmi
rozpoznat nebezpečné situace a jednání ohrožující lidskou
důstojnost

Učivo
1. Místo, kde žijeme
• domov, škola, obec, okolní krajina
• naše vlast
• zeměpisné uspořádání České republiky
• Ústava ČR, prezident, vláda, ministerstva, parlament, samospráva
• státní symboly
• důležitá místa ve městě, v obci
• jízdní řády – autobus, vlak, dopravní obslužnost
• ochrana životního prostředí
2. Lidé kolem nás
• rodina a společnost, členové rodiny, práva a povinnosti manželů
• hledání životního partnera
• konflikty v rodině, řešení konfliktů
• příjmy a výdaje rodiny, pojištění
• sociální zabezpečení
• mezilidské vztahy – kamarádství, přátelství, parta, náboženská sekta
• vztahy k nemocným, starým a handicapovaným občanům
• menšiny ve společnosti, multikulturní soužití
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

využívat časové údaje k orientaci během dne
orientovat se v základních časových údajích
(rok, měsíc, týden, den)
znát rozvržení svých denních činností
rozlišit minulost, přítomnost a budoucnost
vyprávět o významných událostech
vztahujících se k regionu a kraji
vysvětlit pojmy živá a neživá příroda, poznat vzájemnou
propojenost
rozlišovat skupiny rostlin a živočichů
znát význam vody a vzduchu pro život všech živých organismů i
člověka
znát zástupce domácích a volně žijících
zvířat
vyjmenovat typické zástupce ekosystému
žijících v regionu
poznat nejznámější jedovaté a léčivé rostliny
znát základy péče o pokojové rostliny
a domácí zvířata
uplatňovat zásady ochrany přírody

3. Lidé a čas
• orientace v základních časových údajích
• roční období
• tradiční lidové svátky, státní svátky,
významné dny
• proměny způsobu života
• významné události vztahující se k regionu nebo kraji
• historické objekty v okolí
4. Rozmanitost přírody
• živá a neživá příroda, lidské výtvory
• látky a jejich vlastnosti
• pohyby Země
• působení přírodních vlivů
• půda
• systém rostlin – význam, ochrana
• péče o pokojové i venkovní rostliny
• rostliny v přírodě - byliny, dřeviny, jedovaté rostliny, léčivé rostliny
• domácí zvířata
• ochrana přírody a životního prostředí
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5.5 Hudební výchova - Praktická škola jednoletá
Charakteristika vyučovacího předmětu
Vzdělávací oblast, obor a časové rozvržení:
Vyučovací předmět Hudební výchova vznikl ze vzdělávací oblasti Umění a kultura a z okruhu Hudebně pohybová výchova. Tento vyučovací
předmět má časovou dotaci 1 hodinu týdně.
Materiální, prostorové, profesní podmínky:
Výuka probíhá ve třídách se sníženým počtem žáků. V rámci 1 vyučovací hodiny je možné spojovat více tříd při zachování podmínek
vycházejících z toto ŠVP. Hudební výchova probíhá v místnosti, která je vybavena dostatečným počtem hudebních a rytmických nástrojů. V
průběhu vzdělávání ve vyučovacím předmětu Hudební výchova je nutné respektovat individualitu a potřeby žáků, zohlednit druh, stupeň a míru
postižení. Podle toho přizpůsobujeme používané pomůcky a způsob výuky.
Učební materiál:
Pro výuku lze využít následující učebnice, pracovní sešity a výukový program:
Zpěvníky Já písnička
Na co se ve vyučovacím předmětu soustředíme:
Náplní vyučovacího předmětu je dosahování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Hudební výchova Školního vzdělávacího programu pro
obor vzdělání praktická škola jednoletá.
Hudební výchova poskytuje žákům možnost uspokojovat přirozenou potřebu setkávat se s hudbou. Hudebně pohybová výchova rozvíjí jejich
tvůrčí schopnosti, přispívá ke kultivaci osobnosti žáka, naplňuje přirozenou potřebu projevit se. Podporuje u žáků rozvoj individuálních
hudebních dovedností – sluchových, rytmických, pěveckých, instrumentálních, poslechových a pohybových.
Tematické celky:
•
•
•

Vokální a instrumentální činnosti
Hudebně poslechové činnosti
Hudebně pohybové činnosti
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Cíle předmětu vzhledem ke klíčovým kompetencím
Kompetence komunikativní
žák by měl
• naslouchat druhým, rozumět obsahu sdělení a adekvátně na něj reagovat
Kompetence občanské
žák by měl
• seznámení se s kulturami jiných národů a etnik, jejich akceptování
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Hudební výchova - Praktická škola jednoletá
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák by měl:
• vnímat, rozlišovat a napodobovat různé hudební a nehudební
zvuky
• zpívat na základě svých dispozic a využívat získané pěvecké
dovednosti
• interpretovat vybrané lidové a umělé písně
• improvizovat v rámci nejjednodušších hudebních forem
Žák by měl:
• rozpoznat vybrané hudební nástroje
• soustředit se na poslech skladeb různých žánrů
• rozpoznat výšku, sílu a délku tónu, tempo
a rytmus skladby
Žák by měl:
• reagovat na hudbu, její tempo a rytmus pohybem
• zvládnout jednoduché taneční kroky
• spojovat základní pohybové prvky v celek, orientovat se v prostoru
• reagovat na reprodukci relaxační hudby

1. Vokální a instrumentální činnosti
• dechová, artikulační, sluchová, hlasová a intonační cvičení
• rytmická průprava
• tóny a zvuky, rytmizace říkadel, zpěv lidových a umělých písní
• nástroje Orffova instrumentáře

2. Hudebně poslechové činnosti
• hudební nástroje, hudební uskupení
• slavné melodie a skladby vybrané podle složení žáků
• rozpoznávání výšky, síly, délky tónu, tempa a rytmu skladby
3. Hudebně pohybové činnosti
• správné držení a ovládání těla
• pohybová improvizace
• hudebně relaxační techniky
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5.6 Výtvarná výchova –Praktická škola jednoletá
Charakteristika vyučovacího předmětu
Vzdělávací oblast, obor a časové rozvržení:
Vyučovací předmět Výtvarná výchova vznikl ze vzdělávací oblasti Umění a kultura a z pod ní zahrnutých vzdělávacích okruhů Výtvarná
výchova, Hudebně pohybová výchova a Dramatická výchova. Tento vyučovací předmět má časovou dotaci 1 hodinu týdně.
Materiální, prostorové, profesní podmínky:
Výuka probíhá ve třídách se sníženým počtem žáků. Žáci pracují individuálně, ve dvojicích či ve skupině. Ve třídě pracuje se žáky učitel nebo
učitel s asistentem pedagoga. Třídy jsou účelně vybaveny pro žáky s tělesným postižením. Pro výuku Výtvarné výchovy lze kromě třídy
příležitostně využít také blízké okolí školy, atrium, krb i další prostory. V průběhu vzdělávání ve vyučovacím předmětu Výtvarná výchova je
nutné jednak vzít v úvahu charakter tohoto předmětu, jednak respektovat individualitu a potřeby žáků, zohlednit druh, stupeň a míru postižení.
Podle toho je vhodné přizpůsobit používané pomůcky a způsob výuky.
Na co se ve vyučovacím předmětu soustředíme:
Náplní vyučovacího předmětu je dosahování očekávaných výstupů vzdělávacího okruhu Výtvarná výchova a s nimi souvisejících tematických
okruhů průřezových témat Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání praktická škola jednoletá (ŠVP PŠ). Cílem vyučovacího
předmětu je vytvářet předpoklady pro vnímání estetické kvality světa a vlastního života a dosáhnout různorodými výtvarnými prostředky
sebevyjádření a seberealizaci každého žáka podle jeho individuálních schopností. Důležitou součástí je pozitivní vliv tvůrčího procesu na emoční
rozvoj, vnímavost, poznání a socializaci žáků.
.

Tematické celky:
Vzdělávací obsah předmětu není rozdělen do tematických celků.
Nejvýraznější mezipředmětové vztahy:
Dramatická výchova
Cíle předmětu vzhledem ke klíčovým kompetencím
Kompetence komunikativní
Žák:
• využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných ke skupinové práci
• vyjadřuje své názory a postoje a umí vhodnou formou obhájit svůj názor
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Výtvarná výchova –Praktická škola jednoletá
Výsledky vzdělávání
Žák by měl
• využívat vědomě všech smyslů
• uplatňovat základní dovednosti pro vlastní tvorbu
• rozlišovat, třídit, porovnávat a pojmenovávat základní vlastnosti a
vztahy pro barvy, tvary, linie
• uplatňovat vlastní zkušenosti, prožitky a fantazii při tvůrčích
činnostech
• uplatňovat základní dovednosti při přípravě a realizaci svého
tvůrčího záměru
• při tvorbě vycházet ze svých zrakových, hmatových i sluchových
vjemů, vlastních prožitků, zkušeností a fantazie
• umět se vhodně chovat při návštěvě muzeí, galerií, výstav a
kulturních památek

Učivo
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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kombinování různých výtvarných technik
péče o pomůcky
seznamování s technikou a materiály
zvyšování výtvarné jistoty
malba a kresba
inspirace příběhem
rozvíjení jemné motoriky, grafomotoriky
výtvarné umění a životní prostředí
kombinování různých a neobvyklých materiálů
návštěvy výstav a galerií

5.7 Dramatická výchova – Praktická škola jednoletá
Charakteristika vyučovacího předmětu
Vzdělávací oblast, obor a časové rozvržení:
Vyučovací předmět Dramatická výchova vznikl ze vzdělávací oblasti Umění a kultura a z pod ní zahrnutých vzdělávacích okruhů Hudební
výchova, Výtvarná výchova a Dramatická výchova. Tento vyučovací předmět má časovou dotaci 1 hodiny týdně.
Materiální, prostorové, profesní podmínky:
Výuka probíhá ve třídách se sníženým počtem žáků. Žáci pracují individuálně, ve dvojicích či ve skupině. Ve třídě pracuje se žáky učitel nebo
učitel s asistentem pedagoga. Třídy jsou účelně vybaveny pro žáky s tělesným postižením, k dispozici je počítač s výukovými programy a
připojením na internet, tělocvična, krb i další prostory. V průběhu vzdělávání ve vyučovacím předmětu Dramatická výchova je nutné jednak vzít
v úvahu charakter tohoto předmětu, jednak respektovat individualitu a potřeby žáků, zohlednit druh, stupeň a míru postižení. Podle toho je
vhodné přizpůsobit používané pomůcky a způsob výuky.
Učební materiál:
Pro výuku lze využít následující učebnice a pracovní sešity:
Pracovní listy z dramatické výchovy, PaedDr. Bečvářová Ivana, SVIS, Prachatice 2004
Na co se ve vyučovacím předmětu soustředíme:
Náplní vyučovacího předmětu je dosahování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Dramatická výchova Školního vzdělávacího programu
pro obor vzdělání praktická škola jednoletá.
Cílem vyučovacího předmětu je pomáhat utvářet aktivní, tvořivou, vnímavou a vnitřně bohatou osobnost otevřenou světu, schopnou sociálního
porozumění a spolupráce.
Tematické celky:
Vzdělávací obsah předmětu není rozdělen do tematických celků. Je zaměřený na rozvoj kultivovaného mluveného i pohybového projevu, zabývá
se hlasovou hygienou, improvizací i pravidly hry.
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Cíle předmětu vzhledem ke klíčovým kompetencím
Kompetence k řešení problémů
Žák:
• přiměřeně ke svým schopnostem samostatně plánuje postup a řeší problém
• umí přijmout rozhodnutí většiny (při řešení společného problému)
Kompetence komunikativní
Žák:
• rozumí obsahu sdělení a přiměřeně na něj reaguje
• využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných ke skupinové práci
• vyjadřuje své názory a postoje a umí vhodnou formou obhájit svůj názor
Kompetence sociální a personální
Žák:
• orientuje se v základních mravních hodnotách a uplatňuje základní pravidla společenského chování
• jedná zodpovědně vůči vlastní osobě i druhým
• respektuje práva a povinnosti svá i ostatních, přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů
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Dramatická výchova – Praktická škola jednoletá
Výsledky vzdělávání
Žák by měl:
• ovládnout základní mluvní dovednosti
a obohacovat slovní zásobu
• rozvíjet smyslové vnímání, paměť
a pozornost
• zapojovat se do her, přijímat pravidla hry
• přirozeně jednat v jednoduchých rolích
• spolupracovat ve skupině na tvorbě jevištní situace, navázat
kontakt s druhými
• rozvíjet schopnost vcítit se do role
• poznat základní divadelní druhy

Učivo
•
•

psychosomatické dovednosti
práce s dechem, správné tvoření hlasu, držení těla, verbální a
neverbální komunikace
dramatika a slovesnost, dramatická situace, zařazení situací v časovém
sledu
herní dovednosti, vstup do role
činoherní i loutkářské prostředky
sociálně komunikativní dovednosti v herních situacích, prezentace,
reflexe, hodnocení, přednes, pohyb
základní dramatické žánry a divadelní druhy
současná dramatická umění a média,
multimediální tvorba

•
•
•
•
•
•
•
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5.8 Výchova ke zdraví - Praktická škola jednoletá
Charakteristika vyučovacího předmětu
Vzdělávací oblast, obor a časové rozvržení:
Vyučovací předmět Výchova ke zdraví vznikl ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví a z pod ní zahrnutého vzdělávacího okruhu Výchova ke
zdraví. Tento vyučovací předmět má časovou dotaci 1 hodinu týdně.
Materiální, prostorové, profesní podmínky:
Výuka probíhá ve třídách se sníženým počtem žáků. Žáci mohou pracovat v odděleních, jejichž počet ve třídách je dán počtem žáků s IVP. Podle
počtu oddělení pracuje ve třídě se žáky učitel nebo učitel s asistentem pedagoga. Třídy jsou účelně vybaveny pro žáky s tělesným postižením,
k dispozici je počítač s výukovými programy a připojením na internet. Pro výuku lze též využít počítačovou místnost a třídy s interaktivní tabulí.
V průběhu vzdělávání ve vyučovacím předmětu Výchova ke zdraví je nutné respektovat individualitu a potřeby žáků, zohlednit druh, stupeň a
míru postižení. Podle toho přizpůsobujeme používané pomůcky a způsob výuky.
Učební materiál:
Pro výuku lze využít následující učebnice, pracovní sešity a výukový program:
Výchova ke zdraví, nakl. Fortuna
Na co se ve vyučovacím předmětu soustředíme:
Náplní vyučovacího předmětu je dosahování očekávaných výstupů vzdělávacího okruhu Výchova ke zdraví Školního vzdělávacího programu pro
obor vzdělání praktická škola jednoletá.
Cílem vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví je poskytnout žákům základní informace o člověku v souvislosti
s preventivní ochranou jejich zdraví a osobní bezpečnosti. Vede je ke zdravému způsobu života, k péči o své zdraví, jeho zlepšení a posílení.
Respektuje celistvost osobnosti, její biologické a fyziologické potřeby. Žáci si upevňují hygienické, stravovací, pracovní i jiné zdravotně
preventivní návyky, rozvíjejí sociální dovednosti a komunikaci. Získají základní informace o zdraví, nemocech a zdravotní prevenci.
Tematické celky:
•
Zdraví a jeho ochrana
•
Vztahy mezi lidmi
•
Zdravý způsob života
•
Podpora zdraví
•
Rizika ohrožující zdraví
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Cíle předmětu vzhledem ke klíčovým kompetencím
Kompetence k učení
Žák by měl:
• využívat vhodné metody a techniky při učení a praktických činnostech;
• být motivován k rozšiřování a prohlubování svých vědomostí a dovedností;
• reagovat na hodnocení ze strany druhých, přijímat radu i oprávněnou kritiku;
Kompetence k řešení problémů
Žák by měl:
• rozpoznat problémy a hledat nejvhodnější způsob řešení;
• řešit běžné životní situace a překážky, překonávat je přiměřeně ke svým možnostem, případně za pomoci druhé osoby;
• dokázat přivolat pomoc v případě ohrožení vlastní nebo jiné osoby.
Kompetence komunikativní
Žák by měl:
• dokázat se, v rámci svých možností, srozumitelně vyjadřovat ústní, písemnou nebo jinou alternativní formou;
• naslouchat druhým, rozumět obsahu sdělení a adekvátně na něj reagovat;
• využívat pro komunikaci běžné informační a komunikační prostředky;
• využívat získané komunikativní dovednosti k vytváření pozitivních vztahů a ke spolupráci s ostatními lidmi.
Kompetence sociální a personální
Žák by měl:
• vědět o svých základních právech a povinnostech a respektovat práva a povinnosti ostatních;
• orientovat se v základních mravních hodnotách a uplatňovat základní pravidla společenského chování;
• jednat zodpovědně vůči vlastní i druhé osobě;
• dokázat se přiměřeně chovat v krizových situacích i v situacích ohrožujících život podle pokynů kompetentních osob a uplatňovat osvojené
dovednosti a postupy.
Kompetence občanské
Žák by měl:
• znát základní práva a povinnosti občanů, respektovat společenské normy a pravidla soužití;
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• uvědomovat si význam zdravého životního stylu, chránit své zdraví i zdraví druhých lidí;
• podílet se na ochraně životního prostředí a jednat v souladu se strategií udržitelného rozvoje;
• rozpoznat nevhodné a rizikové chování.
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Výchova ke zdraví- Praktická škola jednoletá
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák by měl:
• chránit své zdraví, uplatňovat základní hygienické a jiné
zdravotně preventivní návyky
• dodržovat zásady bezpečného chování tak, aby neohrožoval
zdraví svoje ani druhých
• objasnit vliv životního prostředí na zdraví lidí
• znát negativní důsledky sociálně patologických jevů a chránit se
před nimi
• předvést v modelových situacích osvojené jednoduché způsoby
odmítání návykových látek

1. Zdraví a jeho ochrana
• činitelé ovlivňující zdraví – životní prostředí, životní styl, výživa a
stravovací návyky, pohybové aktivity, rizika ohrožující zdraví
• zásady bezpečného chování a ochrany zdraví – v dopravě, ve škole,
při zájmových činnostech
• ochrana před přenosnými i nepřenosnými chorobami, úrazy
• prevence rizikového sexuálního chování
• modelové situace a praktické ukázky odmítání návykových látek

•
•

•
•

uplatňovat osvojené dovednosti komunikativní obrany proti
manipulaci, šikaně, agresi a sexuálnímu zneužívání
chápat význam dobrého soužití pro vytváření společných
mravních zásad a pravidel chování v rodině

využívat osvojené relaxační a kompenzační techniky a sociální
dovednosti k překonání únavy a regeneraci organismu
dodržovat zdravé stravovací návyky a podle možností
uplatňovat zásady správné výživy

2. Vztahy mezi lidmi
• bezpečné chování v sociálním kontaktu s vrstevníky a s cizími lidmi,
formy sexuálního zneužívání, šikana, násilí
• vztahy a pravidla v soužití mezi lidmi
• vztahy ve dvojici, kamarádství, přátelství, láska, manželství a
rodičovství
• mezilidské vztahy a komunikace, respektování sebe sama a druhých,
chování podporující dobré vztahy
3. Zdravý způsob života
• režim dne, sociální dovednosti pro zvládání únavy a stresu
• relaxace, kompenzační techniky, význam pohybu a sportu
• zásady správného stravování, výživa, specifické druhy výživy,
poruchy přijímání potravy
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•
•
•
•

•
•
•

správně pojmenovat základní části lidského těla
specifikovat zdravotní obtíže v rámci svých možností
vědět, jak se chovat u lékaře, v nemocnici, lékárně
ošetřit drobné poranění, umět přivolat první pomoc

řídit se pokyny odpovědných osob v případě mimořádných
událostí
použít důležitá telefonní čísla
uplatňovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

4. Podpora zdraví
• základní anatomie lidského těla
• jednotlivé orgánové soustavy, základní funkce orgánů v těle
• preventivní a lékařská péče
• modelové situace – návštěva lékaře – komunikace v ordinaci, lékárně,
nemocnici
• základy první pomoci, základní ošetření
5. Rizika ohrožující zdraví
• nemoci a jejich příznaky – osvojení podávání léků, zneužívání léků,
prevence onemocnění, prevence HIV/AIDS
• mimořádné události – živelní pohromy, krizové situace, evakuace
osob, chování při úrazu
• krizová čísla, činnost integrovaného záchranného systému
• bezpečnost a ochrana zdraví na pracovištích a při práci v domácnosti
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5.9 Tělesná výchova - Praktická škola jednoletá
Charakteristika vyučovacího předmětu
Vzdělávací oblast, obor a časové rozvržení:
Vyučovací předmět Tělesná výchova vznikl ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví a z pod ní zahrnutého vzdělávacího okruhu Tělesná výchova.
Tento vyučovací předmět má časovou dotaci 3 + 1 hodina týdně.
Materiální, prostorové, profesní podmínky:
Výuka probíhá především v bazénu nebo v tělocvičně. Pro výuku lze také využít prostranství v blízkosti Arpidy i cestu nedalekou přírodní
rezervací Vrbenské rybníky. Výuku zajišťuje učitel nebo učitel s asistentem pedagoga. Náplň a organizaci hodin tělesné výchovy je nutné
přizpůsobit potřebám žáků, při zohlednění druhu, stupně a míry postižení. V případě potřeby konzultovat s fyzioterapeutem.
Na co se ve vyučovacím předmětu soustředíme:
Náplní vyučovacího předmětu je dosahování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Tělesná výchova Školního vzdělávacího programu pro
obor vzdělání praktická škola jednoletá.
Cílem vyučovacího předmětu Tělesná výchova je umožnit žákům aktivně poznávat, využívat a ovlivňovat vlastní pohybové možnosti s ohledem
na zdravotní a pohybová omezení. Ve shodě s věkem, pohybovými možnostmi a případným postižením je vede od spontánního pojetí pohybu k
řízené pohybové aktivitě a vlastní pohybové seberealizaci.
Pro pohybové vzdělávání žáků je důležité nejen rozvíjení pohybového nadání, ale zároveň i korekce zdravotních oslabení v běžných i
specifických formách pohybového učení – v povinné tělesné výchově, případně ve Zdravotní tělesné výchově. Korektivní a speciální
vyrovnávací cvičení mohou být preventivně zařazována a využívána v hodinách tělesné výchovy všech žáků nebo jsou zařazována pro žáky se
zdravotním oslabením místo činností, které jsou kontraindikací jejich oslabení.
Tematické celky:
•
Činnosti ovlivňující zdraví
•
Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností
•
Činnosti podporující pohybové učení
Cíle předmětu vzhledem ke klíčovým kompetencím
Kompetence k učení
Žák by měl:
• využívat vhodné metody a techniky při učení a praktických činnostech;
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• reagovat na hodnocení ze strany druhých, přijímat radu i oprávněnou kritiku;
Kompetence k řešení problémů
Žák by měl:
• řešit běžné životní situace a překážky, překonávat je přiměřeně ke svým možnostem, případně za pomoci druhé osoby;
• dokázat přivolat pomoc v případě ohrožení vlastní nebo jiné osoby.
Kompetence komunikativní
Žák by měl:
• dokázat se, v rámci svých možností, srozumitelně vyjadřovat ústní, písemnou nebo jinou alternativní formou;
• využívat získané komunikativní dovednosti k vytváření pozitivních vztahů a ke spolupráci s ostatními lidmi.
Kompetence sociální a personální
Žák by měl:
• jednat zodpovědně vůči vlastní i druhé osobě;
• dokázat se přiměřeně chovat v krizových situacích i v situacích ohrožujících život podle pokynů kompetentních osob a uplatňovat osvojené
dovednosti a postupy.
Kompetence občanské
Žák by měl:
• znát základní práva a povinnosti občanů, respektovat společenské normy a pravidla soužití;
• uvědomovat si význam zdravého životního stylu, chránit své zdraví i zdraví druhých lidí
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Tělesná výchova- Praktická škola jednoletá
Výsledky vzdělávání

Učivo

žák by měl:
• zvládat podle pokynů přípravu na pohybovou činnost
• zlepšovat svou tělesnou kondici, pohybový projev a
správné držení těla
• zdokonalovat základní pohybové dovednosti,
zlepšovat a udržovat úroveň pohybových schopností
• dodržovat základní zásady bezpečnosti
a hygienické návyky při pohybových aktivitách
• využívat základní kompenzační techniky
a uplatňovat osvojené způsoby relaxace

1. Činnosti ovlivňující zdraví
• význam pohybu pro zdraví – pohybový režim, délka a intenzita pohybu,
pohybové činnosti a hry, rekreační sport
• příprava organismu – před pohybovou činností, uklidnění po skončení činnosti,
protahovací cvičení
• zdravotně zaměřené činnosti – správné držení těla, průpravná, koordinační,
kompenzační, relaxační, psychomotorická, dechová a jiná zdravotně zaměřená
cvičení
• rozvoj koordinačních schopností
• hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech
2. Činnosti ovlivňující úroveň pohybových
dovedností
• pohybové hry – s různým zaměřením
a využitím tradičního a netradičního náčiní,
bez náčiní, motivační a napodobivé hry, modifikace osvojených pohybových her
• základy gymnastiky – průpravná cvičení, jednoduchá akrobatická cvičení,
cvičení s náčiním a na nářadí
• rytmická a kondiční cvičení – vyjádření rytmu pohybem, sladění jednoduchého
pohybu s hudbou, jednoduché tanečky
• průpravná úpolová cvičení – přetahy, přetlaky
• základy atletiky – průpravné atletické činnosti, běhy, skok do dálky, do výšky,
hod kriketovým míčkem
• základy sportovních her – průpravné hry, základní manipulace s herním náčiním,
hry
se zjednodušenými nebo upravenými pravidly, základní herní činnosti
jednotlivce
• turistika a pobyt v přírodě – chůze a pohyb v terénu, pohybové činnosti
v přírodě, ochrana přírody
• netradiční pohybové činnosti

•
•
•
•
•

usilovat o co nejsprávnější provedení pohybové
činnosti v souladu s individuálními předpoklady
aplikovat osvojované pohybové dovednosti
ve hře, v soutěži, při rekreačních činnostech
ovládat základní herní činnosti jednotlivce
a dodržovat spolupráci v družstvu
při kolektivních hrách
dodržovat pravidla her a soutěží
uplatňovat zásady ekologického chování v přírodě a
bezpečného chování v silničním provozu
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•
•
•

reagovat na základní pokyny a povely k osvojované
činnosti
rozlišit nesportovní chování
znát základní zásady poskytování první pomoci

3. Činnosti podporující pohybové učení
• základní organizační činnosti v TV
• komunikace v TV – smluvené povely
a signály, základní odborná tělocvičná terminologie osvojovaných činností
• zásady jednání a chování – fair play, olympijské symboly
• první pomoc při sportovních úrazech
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5.10 Rodinná výchova - Praktická škola jednoletá
Charakteristika vyučovacího předmětu
Vzdělávací oblast, obor a časové rozvržení:
Vyučovací předmět Rodinná výchova vznikl ze vzdělávací oblasti Odborné činnosti a z pod ní zahrnutého vzdělávacího okruhu Rodinná
výchova. Tento vyučovací předmět má časovou dotaci 3 hodiny týdně.
Materiální, prostorové, profesní podmínky:
Výuka probíhá ve třídách se sníženým počtem žáků. Žáci mohou pracovat v odděleních, jejichž počet ve třídách je dán počtem žáků s IVP. Podle
počtu oddělení pracuje ve třídě se žáky učitel nebo učitel s asistentem pedagoga. Třídy jsou účelně vybaveny pro žáky s tělesným postižením,
k dispozici je počítač s výukovými programy a připojením na internet. Pro výuku lze též využít počítačovou místnost a třídy s interaktivní tabulí.
V průběhu vzdělávání ve vyučovacím předmětu Rodinná výchova je nutné respektovat individualitu a potřeby žáků, zohlednit druh, stupeň a
míru postižení. Podle toho přizpůsobujeme používané pomůcky a způsob výuky.
Učební materiál:
Pro výuku lze využít následující učebnice, pracovní sešity a výukový program:
Občanská výchova-rodinná výchova pro ZŠ a víceletá gymnázia 6., 7., 8., nakl. Fraus
Na co se ve vyučovacím předmětu soustředíme:
Náplní vyučovacího předmětu je dosahování očekávaných výstupů vzdělávacího okruhu Rodinná výchova Školního vzdělávacího programu pro
obor vzdělání praktická škola jednoletá.
Cílem vyučovacího předmětu Rodinná výchova je připravit žáky pro samostatný život v rodině, případně v chráněném bydlení. Získané
dovednosti a vědomosti by měly přispět k soběstačnosti žáků, v každodenním životě, ke snížení jejich závislosti na pomoci ostatních lidí a jejich
integraci do společnosti. Učivo je zaměřeno především na osvojení komunikačních technik, vhodné argumentace, chování a rozhodování ve
prospěch zdraví, a to jak v modelových situacích, tak v každodenním životě školy, činnostech v rodině a mimo školu. Uplatňují se metody
nácviku praktických činností, situačních her, využití vlastních zkušeností a dosud získaných poznatků a dovedností.
Tematické celky:
•
Rodina a rodinné soužití
•
Rodičovství
•
Domácnost
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Cíle předmětu vzhledem ke klíčovým kompetencím
Kompetence k učení
Žák by měl:
• využívat vhodné metody a techniky při učení a praktických činnostech;
• být motivován k rozšiřování a prohlubování svých vědomostí a dovedností;
• reagovat na hodnocení ze strany druhých, přijímat radu i oprávněnou kritiku;
• uplatňovat základní zkušenosti a postupy v pracovních činnostech.
Kompetence k řešení problémů
Žák by měl:
• rozpoznat problémy a hledat nejvhodnější způsob řešení;
• řešit běžné životní situace a překážky, překonávat je přiměřeně ke svým možnostem, případně za pomoci druhé osoby;
• dokázat přivolat pomoc v případě ohrožení vlastní nebo jiné osoby.
Kompetence komunikativní
Žák by měl:
• dokázat se, v rámci svých možností, srozumitelně vyjadřovat ústní, písemnou nebo jinou alternativní formou;
• naslouchat druhým, rozumět obsahu sdělení a adekvátně na něj reagovat;
• využívat pro komunikaci běžné informační a komunikační prostředky;
• využívat získané komunikativní dovednosti k vytváření pozitivních vztahů a ke spolupráci s ostatními lidmi.
Kompetence sociální a personální
Žák by měl:
• vědět o svých základních právech a povinnostech a respektovat práva a povinnosti ostatních;
• orientovat se v základních mravních hodnotách a uplatňovat základní pravidla společenského chování;
• jednat zodpovědně vůči vlastní i druhé osobě;
Kompetence občanské
Žák by měl:
• znát základní práva a povinnosti občanů, respektovat společenské normy a pravidla soužití;
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• uvědomovat si význam zdravého životního stylu, chránit své zdraví i zdraví druhých lidí;
• rozpoznat nevhodné a rizikové chování.
Kompetence pracovní
Žák by měl:
• mít osvojeny základní pracovní dovednosti, návyky a postupy pro každodenní běžné pracovní činnosti;
• plnit stanovené povinnosti, být schopen spolupráce, respektovat práci svou i druhých;
• znát a dodržovat zásady bezpečnosti a hygieny práce i ochrany zdraví při práci.
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Rodinná výchova - Praktická škola jednoletá
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák by měl:
• znát postavení člověka ve společnosti
a v rodině
• objasnit složení rodiny a změny v rodině
• interpretovat základní pravidla a povinnosti členů rodiny
• vysvětlit etapy lidského života, potřeby, životní projevy
• znát důvody náhradní rodičovské péče

1. Rodina, rodinné soužití
• vztahy a komunikace v rodině – v užší i širší rodině, generační
konflikty
• fungování rodiny – práva a povinnosti členů v rodině, postavení
dítěte v rodině, vliv rodiny na vývoj dítěte
• typy výchovy v rodině
• úplná a neúplná rodina, formy náhradní rodinné péče

•
•
•
•
•
•

respektovat pravidla soužití mezi vrstevníky a partnery
uplatňovat ve svých citových projevech jistou míru zdrženlivosti
uvědomovat si možná rizika při výběru partnera
znát důsledky rizikového sexuálního chování a nechtěného
těhotenství
rozpoznat situace ohrožující jeho bezpečnost
a uplatňovat osvojené dovednosti
proti manipulaci agresi
vědět, na koho se obrátit v situacích osobního ohrožení

2. Rodičovství
• mezilidské vztahy – kamarádství, přátelství, láska, výběr partnera
• sexuální dospívání – antikoncepce, předčasná sexuální zkušenost,
přerušení těhotenství, rizikové sexuální chování a jeho prevence,
prevence přenosných pohlavních chorob, poruchy pohlavní identity
• sňatek, těhotenství, narození dítěte, péče
o dítě, dětské nemoci
• zneužívání, týrání dětí – krizová centra, linky důvěry
• neshody v manželství – manželská poradna, rozvod
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•
•
•
•
•
•

uplatňovat hygienické zásady a návyky v osobní hygieně
orientovat se v prostředcích osobní hygieny
a způsobech jejich používání
ovládat jednoduché pracovní postupy
při základních činnostech v domácnosti
a aplikovat základy úklidových prací
bezpečně zacházet se základními čisticími prostředky
poskytnout první pomoc při drobném poranění v domácnosti
uplatňovat zásady hygieny a ochrany zdraví
při práci v domácnosti

3. Domácnost
• byt a jeho funkce – bytové prostory, jejich účel a vybavení
• základní vybavení domácnosti
• sebeobsluha a osobní hygiena
• podíl jednotlivých členů domácnosti na jejím chodu
• úklidové práce v domácnosti
• ošetření drobného poranění – škrábnutí, říznutí, popáleniny a
opaření
• hygiena a ochrana zdraví v domácnosti
• modelové situace a praktická cvičení
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5.11 Práce v domácnosti - Praktická škola jednoletá
Charakteristika vyučovacího předmětu
Vzdělávací oblast, obor a časové rozvržení:
Vyučovací předmět Práce v domácnosti vznikl ze vzdělávací oblasti Odborné činnosti a z pod ní zahrnutého vzdělávacího okruhu Práce v
domácnosti. Tento vyučovací předmět má časovou dotaci 3+2 hodiny týdně.
Materiální, prostorové, profesní podmínky:
Výuka probíhá ve třídách se sníženým počtem žáků. Žáci mohou pracovat v odděleních, jejichž počet ve třídách je dán počtem žáků s IVP. Podle
počtu oddělení pracuje ve třídě se žáky učitel nebo učitel s asistentem pedagoga. Třídy jsou účelně vybaveny pro žáky s tělesným postižením,
k dispozici je počítač s výukovými programy a připojením na internet. Praktická výuka probíhá ve třídě, ve cvičné kuchyňce, případně v dalších
prostorách Centra Arpida. Žáci pracují ve dvojicích, případně jednotlivě (na základě IVP). Se žáky pracuje a dohled zajišťuje učitel nebo asistent
pedagoga. V průběhu vzdělávání ve vyučovacím předmětu Práce v domácnosti je nutné respektovat individualitu a potřeby žáků, zohlednit druh,
stupeň a míru postižení. Podle toho přizpůsobujeme používané pomůcky a způsob výuky.
Učební materiál:
Pro výuku lze využít následující učebnice, pracovní sešity a výukový program:
Šebelová, M.: Potraviny a výživa, nakl. Parta; sada šablon pro Praktickou školu dvouletou – předmět Výživa a příprava pokrmů
Na co se ve vyučovacím předmětu soustředíme:
Náplní vyučovacího předmětu je dosahování očekávaných výstupů vzdělávacího okruhu Práce v domácnosti Školního vzdělávacího programu
pro obor vzdělání praktická škola jednoletá.
Cílem vyučovacího předmětu Práce v domácnosti je poskytnout žákům osvojení praktických dovedností, které jim umožní vykonávat
jednoduché činnosti v domácnosti. Organizace výuky je dána charakterem předmětu, výuka probíhá převážně formou praktických cvičení podle
individuálních schopností žáků. Nabývání zkušeností umožňuje žákům získat nezbytný soubor vědomostí, pracovních dovedností a návyků
potřebných v běžném životě.
Tematické celky:
• Provoz a údržba domácnosti
• Příprava pokrmů
Cíle předmětu vzhledem ke klíčovým kompetencím
Kompetence k učení
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Žák by měl:
• využívat vhodné metody a techniky při učení a praktických činnostech;
• být motivován k rozšiřování a prohlubování svých vědomostí a dovedností;
• reagovat na hodnocení ze strany druhých, přijímat radu i oprávněnou kritiku;
• uplatňovat základní zkušenosti a postupy v pracovních činnostech.
Kompetence k řešení problémů
Žák by měl:
• rozpoznat problémy a hledat nejvhodnější způsob řešení;
• řešit běžné životní situace a překážky, překonávat je přiměřeně ke svým možnostem, případně za pomoci druhé osoby;
• dokázat přivolat pomoc v případě ohrožení vlastní nebo jiné osoby.
Kompetence komunikativní
Žák by měl:
• dokázat se, v rámci svých možností, srozumitelně vyjadřovat ústní, písemnou nebo jinou alternativní formou;
• naslouchat druhým, rozumět obsahu sdělení a adekvátně na něj reagovat;
• využívat pro komunikaci běžné informační a komunikační prostředky;
• využívat získané komunikativní dovednosti k vytváření pozitivních vztahů a ke spolupráci s ostatními lidmi.
Kompetence sociální a personální
Žák by měl:
• vědět o svých základních právech a povinnostech a respektovat práva a povinnosti ostatních;
• orientovat se v základních mravních hodnotách a uplatňovat základní pravidla společenského chování;
• jednat zodpovědně vůči vlastní i druhé osobě;
• dokázat se přiměřeně chovat v krizových situacích i v situacích ohrožujících život podle pokynů kompetentních osob a uplatňovat osvojené
dovednosti a postupy.

Kompetence občanské
Žák by měl:
• znát základní práva a povinnosti občanů, respektovat společenské normy a pravidla soužití;
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• uvědomovat si význam zdravého životního stylu, chránit své zdraví i zdraví druhých lidí;
• podílet se na ochraně životního prostředí a jednat v souladu se strategií udržitelného rozvoje;
• rozpoznat nevhodné a rizikové chování.
Kompetence pracovní
Žák by měl:
• mít osvojeny základní pracovní dovednosti, návyky a postupy pro každodenní běžné pracovní činnosti;
• chápat význam práce a možnost vlastního zapojení do pracovního procesu;
• plnit stanovené povinnosti, být schopen spolupráce, respektovat práci svou i druhých;
• znát možnosti využívání poradenských a zprostředkovatelských služeb;
• znát a dodržovat zásady bezpečnosti a hygieny práce i ochrany zdraví při práci.
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Práce v domácnosti - Praktická škola jednoletá
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák by měl:
• používat jednoduché pracovní postupy
a techniky v péči o domácnost
• vybrat vhodné nástroje, přístroje a nářadí podle zamýšlené
činnosti a bezpečně s nimi zacházet
• provádět jednoduchý úklid domácnosti
• bezpečně zacházet se základními čisticími prostředky
• pracovat s běžnými domácími přístroji
a provádět jejich údržbu
• zvládnout základní údržbu oděvů a prádla
• pečovat o pokojové rostliny a využívat květiny k výzdobě bytu

1. Provoz a údržba domácnosti
• základní požadavky na zařízení a vybavení bytu
• domácí práce v průběhu dne
• jednoduché pracovní operace a postupy
• organizace práce
• uspořádání věcí v domácnosti
• pracovní pomůcky a prostředky, jejich funkce a využití
• obsluha základních technických prostředků používaných
v domácnosti, bezpečná obsluha spotřebičů
• úklidové a čisticí prostředky, úklidové práce
• odpadové hospodářství – třídění odpadu
• údržba oděvů a textilií – praní, žehlení, drobné opravy
• drobné domácí údržbářské práce
• ošetřování pokojových rostlin a aranžování květin

•
•
•
•
•
•

orientovat se v základním vybavení kuchyně
bezpečně obsluhovat základní spotřebiče
připravit jednoduché pohoštění a pokrm
dodržovat zásady správného stolování
a společenského chování u stolu
dodržovat základní hygienické
a bezpečnostní předpisy při práci
poskytnout první pomoc při drobném poranění a přivolat pomoc
při vážnějším poranění

2. Příprava pokrmů
• základní vybavení kuchyně
• úprava stolu k různým příležitostem, ozdobné prvky
• denní stravovací režim, zdravá výživa
• příprava pokrmů – výběr, nákup a skladování potravin, základní
tepelné úpravy pokrmů
• zásady hygieny a bezpečnosti práce při práci s potravinami
• důležitá telefonní čísla
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5.12 Praktické činnosti - Praktická škola jednoletá
Charakteristika vyučovacího předmětu
Vzdělávací oblast, obor a časové rozvržení:
Vyučovací předmět Praktické činnosti vznikl ze vzdělávací oblasti Odborné činnosti a z pod ní zahrnutého vzdělávacího okruhu Praktické
činnosti. Tento vyučovací předmět má časovou dotaci 6 hodin týdně.
Materiální, prostorové, profesní podmínky:
Výuka probíhá ve třídě, ve venkovním areálu centra Arpida (pěstitelské práce), případně v dalších prostorách Centra Arpida (úklidové práce),
dále ve cvičné kavárně Cvička. Žáci pracují ve dvojicích, případně jednotlivě (na základě IVP). Se žáky pracuje a dohled zajišťuje učitel nebo
asistent pedagoga. Teoretické hodiny absolvují žáci společně, při praktických činnostech se budou střídat tak, aby je za pololetí všechny
vyzkoušeli. Další náplň předmětu tvoří nakupování, které se bude realizovat v supermarketu Coop či v OC Globus. V průběhu vzdělávání ve
vyučovacím předmětu Praktické činnosti je nutné respektovat individualitu a potřeby žáků, zohlednit druh, stupeň a míru postižení. Podle toho je
vhodné přizpůsobit používané pomůcky, způsob výuky a vedení praktických činností.
Na co se ve vyučovacím předmětu soustředíme:
Náplní vyučovacího předmětu je dosahování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Praktické činnosti Školního vzdělávacího programu pro
obor vzdělání praktická škola jednoletá.
Vyučovací předmět Praktické činnosti je jedním ze stěžejních předmětů ve vzdělávání žáků v praktické škole jednoleté. Vede k utváření
odborných kompetencí potřebných pro výkon pracovních činností. Cílem odborného vzdělávání je připravit žáka na smysluplný osobní,
občanský i pracovní život.
Tematické celky:
•
Nakupování
•
Obsluha ve cvičné kavárně
•
Úklidové práce
•
Pěstitelské práce
Cíle předmětu vzhledem ke klíčovým kompetencím
Kompetence k řešení problémů
Žák:
• dokáže popsat problém a při jeho řešení v obtížných případech požádat o radu a řídit se jí
• přiměřeně ke svým schopnostem samostatně plánuje postup a řeší problém
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•

dokáže přivolat pomoc v případě ohrožení vlastní nebo jiné osoby

Kompetence komunikativní
Žák:
• rozumí obsahu sdělení a přiměřeně na něj reaguje
• využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi
Kompetence sociální a personální
Žák:
• jedná zodpovědně vůči vlastní osobě i druhým
Kompetence občanské
Žák:
• respektuje základní práva a povinnosti občanů, společenské normy a pravidla soužití
• chrání své zdraví i zdraví druhých lidí
• podílí se na ochraně životního prostředí a jedná v souladu se strategií udržitelného rozvoje
Kompetence pracovní
Žák:
• plní stanovené povinnosti, je schopen spolupráce, respektuje práci svou i druhých
• reálně posoudí výsledek své práce i práce ostatních
• využívá získané znalosti a zkušenosti a vytváří si představu o možnostech svého budoucího pracovního uplatnění
• dodržuje získané zásady ochrany životního prostředí
Kompetence odborné
Žák:
• dodržuje právní předpisy z oblasti BOZP, hygienické předpisy a předpisy požární ochrany
• používá osobní ochranné pracovní prostředky podle prováděných činností
• pracuje podle instrukcí nebo návodu, případně za pomoci druhé osoby - v souladu s technologickými postupy
• vybírá a používá správné pracovní nástroje, pomůcky a technické vybavení podle vykonávané pracovní činnosti
• nakládá s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami s ohledem na životní prostředí
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Praktické činnosti - Praktická škola jednoletá
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák by měl:
• vědět, v jakém oddělení prodejny najde hledaný výrobek
(potravinu)
• umět sestavit seznam věcí, které je třeba nakoupit
• rozlišovat a určit mince (a bankovky) podle jejich hodnoty
• zvládnout obstarat menší nákup
• správně uskladnit nakoupené potraviny
• vhodně nakládat s prázdnými obaly

1. Nakupování
• rozdělení potravin, oddělení v samoobsluze nebo supermarketu
• nákupní lístek
• ceny
• mince, bankovky
• placení
• nákupní taška
• uskladnění potravin, datum spotřeby
• odpadové hospodářství – třídění odpadu

•
•
•
•
•
•

•
•

orientovat se v základním vybavení kavárny
bezpečně obsluhovat základní spotřebiče
naservírovat zákusek i nápoj
dodržovat zásady společenského chování
dodržovat základní hygienické
a bezpečnostní předpisy při práci
poskytnout první pomoc při drobném poranění a přivolat pomoc
při vážnějším poranění
orientovat se v základních pomůckách pro úklid
uplatnit jednoduchý pracovní postup pro vykonání úklidu

2. Obsluha ve cvičné kavárně
• vybavení cvičné kavárny
• zásady hygieny a bezpečnosti práce při práci s potravinami, udržování
čistoty na pracovišti
• servírování nápojů a zákusků
• obsluha hostů, pravidla komunikace
• manipulace s vybranými elektrospotřebiči

3. Úklidové práce
• zásady hygieny a bezpečnosti práce při práci s čisticími prostředky
• úklid podlahových ploch (zametání, vytírání, vysávání)
• utírání prachu na nábytku
• čištění skel a svislých ploch
• mytí a utírání nádobí
• vynesení košů
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•
•
•

znát základní zahradní pracovní postupy
zvolit a použít vhodné náčiní pro daný pracovní postup
osvojit si základní práce se zahradním náčiním

4. Pěstitelské práce
• půda a její zpracování, výživa rostlin
• praktické ukázky jednotlivých postupů a jejich nácvik
• užitkové rostliny – bylinky, koření, zelenina, drobné ovoce
• okrasné rostliny – interiérové, exteriérové
• využití květin, jednoduché aranžování
• sezonní práce (hrabání listí, stříhání keřů)
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6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy
6.1 Pravidla pro hodnocení žáků
Při hodnocení žáků vzdělávaných podle našeho ŠVP, který byl vytvořen podle Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání praktická
škola jednoletá, dodržujeme následující pravidla:
• Zohledňujeme, jakým způsobem motorické a kombinované postižení ovlivňuje průběh vzdělávání, výsledky jednotlivých činností i
dosahování výsledků vzdělávání spojených s výukou v daných vyučovacích předmětech.
• Dbáme na srozumitelnost hodnocení pro žáka podle jeho mentálních a individuálních předpokladů.
• Snažíme se hodnotit žáka na základě individuální vztahové normy v daných předmětech s ohledem na míru dosažení očekávaných a
částečných výstupů.
• Dodržujeme právo žáka na důstojný způsob sdělení výsledků hodnocení tak, aby nebyl vystavován stresu nebo pocitu méněcennosti před
ostatními žáky.
• Volíme co nejvhodněji (po projednání v pedagogické radě a konzultaci s pracovníky SPC při centru Arpida, se souhlasem ředitele školy a
zákonných zástupců) způsob hodnocení: klasifikační stupnicí, slovním hodnocením, kombinací obou předešlých.
• Pokud je žák vzděláván podle IVP, vycházíme při hodnocení z tohoto plánu.
• Před motivací vnější (např. pomocí známek) u žáků upřednostňujeme rozvíjení vnitřní motivace k učení.
• Podporujeme žáky ve snaze o sebehodnocení a vytváříme ve třídě během výuky vhodné podmínky a takové klima, aby se žáci mohli účastnit
vlastního hodnocení i hodnocení ostatních žáků.
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6.1.1 Způsoby hodnocení
Jak již bylo zmíněno výše, na naší škole využíváme obou způsobů hodnocení. A to hodnocení pomocí klasifikace nebo slovního hodnocení.
Dále je možné hodnocení pomocí klasifikace doplnit slovním hodnocením. Slovní hodnocení je používáno na základě rozhodnutí ředitele školy
po projednání v pedagogické radě. Toto rozhodnutí často souvisí s IVP.
Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem se v případě
použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu: (1 – výborný, 2 – chvalitebný, 3 – dobrý, 4 – dostatečný, 5 – nedostatečný).
Třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních předmětů převede slovní hodnocení do klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení v
případě přestupu žáka na školu, která hodnotí odlišným způsobem, a to na žádost této školy nebo zákonného zástupce žáka.
Je-li žák hodnocen slovně, převede třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních předmětů slovní hodnocení do klasifikace pro účely
přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání.
U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o použití slovního hodnocení na základě žádosti zákonného zástupce žáka.
Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem a chování žáka
ve škole a na akcích pořádaných školou jsou v případě použití slovního hodnocení popsány tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které
dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu,
k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku žáka. Slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání žáka v jejich vývoji,
ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon.
Slovní a kombinované hodnocení žáka na vysvědčení přepisuje třídní učitel do třídního výkazu symbolem S a převodem do číselné klasifikace.
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6.1.2 Kritéria hodnocení
Kritéria pro jednotlivé klasifikační stupně jsou formulována především pro celkovou klasifikaci. Učitel však nepřeceňuje žádné z uvedených
kritérií, posuzuje žákovy výkony komplexně, v souladu se specifikou předmětu.
6.1.2.1 Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření
Převahu teoretického zaměření mají jazykové, společenskovědní, přírodovědné předměty a matematika.
Při klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření se v souladu s požadavky učebních osnov hodnotí:
• ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic, zákonitostí a vztahů, kvalita a rozsah získaných
dovedností vykonávat požadované činnosti
• schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů
• kvalita myšlení, především jeho logika, samostatnost a tvořivost
• aktivita v přístupu k činnostem, zájem o ně a vztah k nim
• přesnost, výstižnost a odborná i jazyková správnost ústního a písemného projevu
• kvalita výsledků činností
• osvojení účinných metod samostatného studia
Vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií:
Stupeň 1 (výborný)
Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, přesně a úplně a chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává
požadované intelektuální a motorické činnosti. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a
praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí logicky správně, zřetelně se u něho projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho
ústní a písemný projev je správný, přesný a výstižný. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní, pouze s menšími nedostatky.
Stupeň 2 (chvalitebný)
Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a úplně. Pohotově vykonává požadované
intelektuální a motorické činnosti.
Samostatně a produktivně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických
úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ústní a písemný projev mívá
menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků činnosti je zpravidla bez podstatných nedostatků.
Stupeň 3 (dobrý)
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Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Při
vykonávání požadovaných intelektuálních a motorických činností projevuje nedostatky. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci
učitele korigovat. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se dopouští chyb. Uplatňuje
poznatky a provádí hodnocení jevů a zákonitostí podle podnětů učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se
vyskytují chyby. V ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti se
projevují častější nedostatky.
Stupeň 4 (dostatečný)
Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků závažné mezery. Při provádění požadovaných intelektuálních a
motorických činností je málo pohotový a má větší nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a
praktických úkolů se vyskytují závažné chyby. Při využívání poznatků pro výklad a hodnocení jevů je nesamostatný. V logice myšlení se
vyskytují závažné chyby, myšlení není tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti.V kvalitě
výsledků jeho činnosti a v grafickém projevu se projevují nedostatky. Závažné nedostatky a chyby dovede žák s pomocí učitele opravit.
Stupeň 5 (nedostatečný)
Žák si požadované poznatky neosvojil. Jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti má velmi podstatné nedostatky.
V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a
hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty učitele. Neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho
časté logické nedostatky. V ústním a písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti i výstižnosti. Kvalita výsledků jeho
činnosti a grafický projev mají vážné nedostatky. Závažné nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele.
Podrobná pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou obsažena ve školním řádu.

78

6.1.2.2 Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou praktického zaměření
Převahu praktické činnosti mají předměty praktického zaměření z oblasti odborného zaměření.
Při klasifikaci v předmětech s převahou praktického zaměření v souladu s požadavky učebních osnov se hodnotí:
• vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem
• osvojení praktických dovedností a návyků, zvládnutí účelných způsobů práce
• využití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech
• aktivita, samostatnost, tvořivost, iniciativa v praktických činnostech, překonávání překážek v práci
• kvalita výsledků činností
• organizace vlastní práce a pracoviště, udržování pořádku na pracovišti
• dodržování pravidel o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a péče o životní prostředí
• hospodárné využívání surovin, materiálů, energie,
• obsluha a údržba pomůcek, nástrojů, nářadí a měřidel
Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií:
Stupeň 1 (výborný)
Žák soustavně projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. Pohotově, samostatně a tvořivě využívá
získané teoretické poznatky při praktické činnosti. Praktické činnosti vykonává pohotově, samostatně uplatňuje získané dovednosti a návyky.
Bezpečně ovládá postupy a způsoby práce; dopouští se jen menších chyb, výsledky jeho práce jsou bez závažnějších nedostatků. Účelně si
organizuje vlastní práci, udržuje pracoviště v pořádku. Dodržuje pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a aktivně se stará o životní
prostředí. Hospodárně využívá suroviny, materiál, energii. Samostatně používá a v pořádku udržuje pomůcky, nástroje, nářadí a měřidla. Aktivně
překonává vyskytující se překážky.
Stupeň 2 (chvalitebný)
Žák projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. Samostatně, ale méně tvořivě a s menší jistotou využívá
získané teoretické poznatky při praktické činnosti. Praktické činnosti vykonává samostatně, v postupech a způsobech práce se nevyskytují
podstatné chyby. Výsledky jeho práce mají drobné nedostatky. Účelně si organizuje vlastní práci, pracoviště udržuje v pořádku. Snaží se
dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a aktivně se starat o životní prostředí. Při hospodárném využívání surovin, materiálů a
energie se dopouští malých chyb. Pomůcky, nástroje, nářadí a měřidla používá a udržuje v pořádku s drobnými nedostatky. Překážky v práci
překonává s občasnou pomocí učitele.
Stupeň 3 (dobrý)
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Žák projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem s menšími výkyvy. Za pomocí učitele uplatňuje získané
teoretické poznatky při praktické činnosti. V praktických činnostech se dopouští chyb a při postupech a způsobech práce potřebuje občasnou
pomoc učitele. Výsledky práce mají nedostatky. Vlastní práci organizuje méně účelně. Pod vedením učitele dodržuje pravidla bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci a stará se o životní prostředí. Dle podnětů učitele je schopen hospodárně využívat suroviny, materiály a energii.
K správnému používání a údržbě přístrojů, nářadí a měřidel musí být částečně veden učitelem. Překážky v práci překonává s častou pomocí
učitele.
Stupeň 4 (dostatečný)
Žák projevuje velmi malý zájem o práci a pracovní kolektiv. Získané teoretické poznatky dovede využít při praktické činnosti jen za soustavné
pomoci učitele. V praktických činnostech, dovednostech a návycích se dopouští větších chyb. Při volbě postupů a způsobů práce potřebuje
soustavnou pomoc učitele. Ve výsledcích samostatné práce má závažné nedostatky. Práci dovede organizovat za soustavné pomoci učitele, méně
dbá o pořádek na pracovišti. Méně dbá na dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a o životní prostředí. Porušuje zásady
hospodárnosti využívání surovin, materiálů a energie. Při správném používání a údržbě pomůcek, přístrojů, nářadí a měřidel se dopouští
závažných nedostatků. Překážky v práci překonává jen s pomocí učitele.
Stupeň 5 (nedostatečný)
Žák neprojevuje zájem o práci a vztah k ní, ani k pracovnímu kolektivu. Nedokáže ani s pomocí učitele uplatnit získané teoretické poznatky při
praktické činnosti. V praktických činnostech, dovednostech a návycích má podstatné nedostatky. Nedokáže postupovat při práci ani s pomocí
učitele. Výsledky jeho práce jsou nedokončené, neúplné a nepřesné. Práci na pracovišti si nedokáže zorganizovat, nedbá na pořádek na
pracovišti. Nedodržuje pravidla ochrany zdraví při práci a nedbá na ochranu životního prostředí. Nevyužívá hospodárně suroviny, materiály a
energie. Při používání a údržbě pomůcek, přístrojů a nářadí, nástrojů a měřidel se dopouští závažných nedostatků.
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6.1.2.3 Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného zaměření
Převahu výchovného zaměření mají: výtvarná výchova, hudební výchova, dramatická výchova, tělesná výchova a výchova ke zdraví.
Při klasifikaci v předmětech s převahou výchovného zaměření se v souladu s požadavky učebních osnov hodnotí:
• stupeň tvořivosti, samostatnosti a kvalita projevu
• osvojení potřebných vědomostí, zkušeností, činností a jejich tvořivá aplikace
• poznání zákonitostí daných činností a jejich uplatňování ve vlastní činnosti
• vztah žáka k činnostem a zájem o ně
• estetické vnímání, přístup k uměleckému dílu a k estetice ostatní společnosti
• v tělesné výchově s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu žáka všeobecná, tělesná zdatnost výkonnost a jeho péče o vlastní zdraví
Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií:
Stupeň 1 (výborný)
Žák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá své individuální osobní předpoklady. Jeho projev je esteticky
působivý, originální, procítěný, v hudební a tělesné výchově přesný. Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvořivě. Má zájem o
umění, estetiku a tělesnou kulturu a projevuje k nim aktivní vztah.
Stupeň 2 (chvalitebný)
Žák je v činnostech aktivní, tvořivý, převážně samostatný na základě využívání svých osobních předpokladů, které úspěšně rozvíjí v
individuálním a kolektivním projevu. Jeho
projev je esteticky působivý a má jen menší nedostatky z hlediska požadavků osnov.Žák tvořivě aplikuje osvojené vědomosti, dovednosti a
návyky v nových úkolech. Má aktivní
zájem o umění, o estetiku a tělesnou zdatnost.
Stupeň 3 (dobrý)
Žák je v činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový. Nevyužívá plně své schopnosti v individuální a kolektivním projevu. Jeho
projev je málo působivý, dopouští se v něm chyb. Jeho vědomosti a dovednosti mají četnější mezery a při jejich aplikaci potřebuje pomoc
učitele. Nemá aktivní zájem o umění, estetiku a tělesnou kulturu.
Stupeň 4 (dostatečný)
Žák je v činnostech málo aktivní a tvořivý. Rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo uspokojivé. Úkoly řeší s častými chybami.
Vědomosti a dovednosti aplikuje jen se značnou pomocí učitele. Projevuje velmi malou snahu a zájem o činnosti.
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Stupeň 5 (nedostatečný)
Žák je v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Jeho projev je povětšině chybný a nemá estetickou hodnotu.
Minimální osvojené vědomosti a dovednosti nedovede aplikovat. Neprojevuje zájem o práci.

82

6.2 Autoevaluace školy
Autoevaluace školy vychází ze školského zákonu a plně jej respektuje:
• zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon;
• vyhlášku MŠMT č. 15/2005, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy;
• vlastní hodnocení školy par. 8, 9, 10.
Autoevaluace školy vnímáme:
• jako důležitá součást optimálního rozvoje školy;
• jako jeden ze způsobů hodnocení školy;
• jako východisko pro zpracování výroční zprávy;
• jako podklad pro hodnocení školy ČŠI.
Snahou naší školy je, aby autoevaluace byla:
• systematická, tzn., že vymezuje explicitně sledovanou oblast;
• provedena v metodicky správných krocích;
• prováděna pravidelně;
• řízena podle předem stanovených a přijatelných kritérií;
• základem rozhodnutí pro další plánování a jednání

6.2.1 Oblasti autoevaluace
Autoevaluace naší školy vychází z vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního
hodnocení školy.
Níže jsou vypsány oblasti autoevaluace naší školy společně se sledovanými jevy, kritérii a nástroji. V závorkách u jednotlivých kritérií je
uvedeno, kdo se podílí na hodnocení daných kritérií. Hlavním cílem celého autoevaluačního procesu je postupné a neustálé udržování kladných a
zlepšování méně dostačujících sledovaných jevů
•

podmínky ke vzdělávání
sledované jevy:
- vliv personálních podmínek na vzdělávání
- materiální podmínky vzdělávání – pomůcky, učebnice, technické vybavení, atp.
- hygienické podmínky vzdělávání – prostory, nábytek, psychohygiena
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kritéria:
- dobrý vliv personálních podmínek na kvalitu vzdělávání (učitelé, rodiče)
- kvalitní vybavenost školy pro možnost účinně a moderně vyučovat – tzn. didaktická úroveň vybavení pomůckami, technikou, studijním
materiálem (učitelé)
- vhodné prostory pro individuální nebo skupinové aktivity (učitelé)
- kvalitní podmínky pro vzdělávání, pracovní i relaxační činnosti učitelů a žáků – systém přestávek, rozvrh hodin (učitelé, žáci)
- funkčnost a estetická úroveň budov, učeben, společenských prostor (učitelé, rodiče, žáci, ostatní zaměstnanci centra Arpida, návštěvy)
- kvalitní podmínky pro jednání s rodiči a dalšími osobami ve škole (učitelé, rodiče)
nástroje:
- pozorování
- dotazníkové metody, ankety
- diskuse, řízený rozhovor
•

průběh vzdělávání
sledované jevy:
- vhodné zařazení očekávaných, částečných výstupů a učiva v jednotlivých ročnících podle aktuálních potřeb a změn ve vzdělávání na naší
škole
- průběh vzdělávání se zřetelem k utváření a upevňování cílových kompetencí ŠVP s ohledem na druh a stupeň zdravotního postižení dětí a
žáků
- obsah dokumentu „Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků“ odpovídající potřebám naší školy
- smysluplné zařazení průřezových témat a kvalita jejich plnění
- celková dynamika změn ve ŠVP vzhledem k potřebám a požadavkům školy
kritéria: (ředitel nebo pracovník pověřený řízením školy; v posledním bodě učitelé)
- vhodné utváření a rozvíjení cílových kompetencí ŠVP
- kvalita jednotlivých oblastí vzdělávání – tzn. příprava, zajištění, organizace, metody, formy, hodnocení, motivace, komunikace, klima
- vyváženost struktury hodin (vztah k věku žáků a k cílům výuky)
- návaznost učiva
- rozmanitost vyučovacích postupů (styly učení) podporujících vytváření žádoucích vzdělávacích způsobilostí žáků
- účelnost použití metod výuky vzhledem k cíli a tématu vyučování
- využívání metod samostatné práce žáků
- individuální přístup k výuce
- efektivita využívání učebnic, pomůcek a didaktické techniky
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- motivace v průběhu výuky
- dodržování stanovených pravidel hodnocení
- průběžné vyhodnocování výsledků učení
- klima třídy
- vhodné zařazení průřezových témat
- kvalita plnění průřezových témat
- aktuálnost jednotlivých částí ŠVP vzhledem k potřebám a požadavkům školy
- dobrý nebo špatný vliv probíhajících individuálních terapií v průběhu vyučování na vzdělávání žáků (logopedie, fyzioterapie, ergoterapie)
nástroje:
- rozbory dat z dokumentace školy a žákských prací
- pozorování, hospitační činnost
- diskuse, řízený rozhovor
- dotazníkové metody, ankety
•

podpora školy dětem a žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob na vzdělávání
sledované jevy:
- kvalita poradenských činností (spolupráce se SPC a NZZ při centru Arpida)
- přístup k informacím a jejich přenos (pravidelná pracovní setkání a informování zástupců rodičů), spolupráce s ostatními
odborníky v rámci multidisciplinárního týmu pečujícího v rámci uceleného systému rehabilitace (zejména ze sociální a zdravotní
oblasti)
- kvalita a využívání žákské a rodičovské iniciativy, vzájemné vztahy mezi školou, žáky, rodiči a dalšími osobami, jejich dopad na
vzdělávání (spolupráce se školskou radou)
kritéria:
- kvalita činností pracovníků SPC a NZZ při centru Arpida ve vztahu k potřebám školy, žáků a rodičů (učitelé, rodiče)
- přístup pracovníků školy, žáků a rodičů k informacím týkajících se provozu školy (učitelé, rodiče, žáci)
- kvalita spolupráce rodičů se školou a využívání jejich námětů a připomínek (učitelé, rodiče)
- existence přívětivého prostředí (učitelé, rodiče, žáci)
- existence důvěry žáků (i rodičů) k učitelům a vedení školy (žáci, rodiče)
nástroje:
- rozbory dat z dokumentace školy
- diskuse, řízený rozhovor
- dotazníkové metody, ankety
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-

pozorování

•

výsledky vzdělávání žáků a žáků
sledované jevy:
- výsledky vzdělávání vzhledem ke stanoveným cílům vzdělávání a očekávaným výstupům s ohledem na druh a stupeň zdravotního
postižení žáků
- výsledky vzdělávání v průběhu roku (v jednotlivých čtvrtletích)
- úspěšnost integrace žáků ZŠ do běžných škol
- úspěšnost v přijímacím řízení a vstupu žáků na odborné učiliště nebo praktickou školu
- vhodnost a úspěšnost přeřazení žáka do jiného typu školy, než ve kterém byl dosud vzděláván
kritéria:
- utváření klíčových kompetencí vzdělávání podle ŠVP (učitelé, žáci, rodiče)
- dosahování očekávaných nebo částečných výstupů (učitelé)
- uplatnění žáků v mimoškolních činnostech, při integraci nebo při pokračování v dalším typu školy (učitelé, rodiče, žáci)
- výsledky žáků v soutěžích (žáci)
nástroje:
- pozorování
- diskuse
- dotazníkové metody, ankety
- testy
- rozbory dat z dokumentace

•

řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
sledované jevy:
- efektivita organizace školy
- metodická podpora kvality výuky
- kvalitní personální rozvoj, DVPP (další vzdělávání pedagogických pracovníků), systém vedení pedagogických pracovníků
kontrolní systém
- odpovídající obsah dokumentu „školní řád“ podmínkám a potřebám naší školy
kritéria:
- koncepčnost řídících činností ve škole – jejich zřetelná strategie (učitelé)
- míra spoluúčasti pracovníků školy na činnostech spojených s řízením školy (učitelé)
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- účinnost organizační struktury ve vztahu k řízení školy (učitelé)
- kvalita a efektivita školního řádu (učitelé, rodiče)
- systém dalšího vzdělávání a samostudia ve vazbě na potřeby školy (učitelé)
- kvalitní zajištění pomoci začínajícím vyučujícím (učitelé)
nástroje:
- rozbory dat z dokumentace školy
- dotazníkové metody, ankety
- rozhovory
•

úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům
sledované jevy:
- prezentace školy (mezinárodní a významné soutěže)
- spolupráce s partnery (domácími a zahraničními)
- organizace akcí školy (tradiční akce realizované školou a centrem Arpida, o.s.)
- dokument - výroční zpráva
kritéria:
- prezentace školy na veřejnosti a odezva (rodiče, zaměstnanci centra Arpida)
- zapojení školy do vzdělávacích projektů a aktivit (učitelé)
- organizace vystoupení, koncertů, výstav (učitelé)
- účast žáků na soutěžích, olympiádách, přehlídkách (učitelé)
- účast žáků a rodičů na akcích školy (učitelé, rodiče)
- kvalita výroční zprávy (rodiče, zaměstnanci centra Arpida, návštěvníci centra Arpida)
nástroje:
- pozorování
- rozbory dat z dokumentace školy
- diskuse, rozhovory
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6.2.2 Cíle a kritéria autoevaluace
Autoevaluace je prováděna se souhlasem učitelského sboru a to v atmosféře, kdy vnímají učitelé autoevaluaci pozitivně. S učiteli jsou proto
konzultována kritéria (ukazatele), plán a metody sběru dat. Stejně tak jsou předem stanoveny i oblasti autoevaluace pro sledování v určitém
období.
Důvěryhodnost systému autoevaluace se zajišťuje následujícím způsobem:
• její závěry jsou užitečné všem zúčastněným stranám
• závěry jsou odůvodněné a jsou podložené fakty
• postup je prokazatelný, tj. důvody vedoucí k závěrům jsou konkrétní a jsou uvedeny společně s příslušnými důkazy pro jejich podporu
• postup je schůdný (zvládnutelný) ve smyslu zdrojů i času

Cíle autoevaluace jsou reálně stanovené a tedy i dosažitelné. Odpovídají skutečnosti a možnostem. Reálný je též časový interval, ve kterém má
být stanovených cílů dosaženo.
Kritéria jsou vnímána jako signály úspěchu, kterých je použito, abychom mohli určit, zda cíle bylo dosaženo. Indikují tedy rozvoj v dané oblasti.
• jsou součástí autoevaluace a identifikují, zda rozvoje bylo docíleno
• nejsou využívána izolovaně, ale v souborech jako součást systému vlastního hodnocení školy, jeho plánování a evaluační zprávy
• jsou relevantní cílům
• mohou být kvalitativní i kvantitativní
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Zpráva je pomyslným vrcholem jednotlivých evaluačních činností a je důležitá pro základ další autoevaluace. Může mít formu písemnou nebo
ústní. Je však důležitou součástí, protože umožňuje diskusi, zda stanovených cílů bylo dosaženo a s jakými výsledky. Poukazuje i na ty cíle,
kterých nebylo dosaženo, a sděluje, proč jich nebylo dosaženo. Informace, které z ní vyplývají, přinášejí příležitosti pro konstruktivní analýzu
obtíží a formuluje strategii pro budoucí aktivity. Umožňuje další plánování.
Základními rysy autoevaluační zprávy jsou:
• reflexe, která je založena na relevantních údajích
• autoevaluace, která je založena na souhlasu rozhodujících osob
• výsledek následuje jako podnět další činnosti
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6.2.3 Nástroje autoevaluace
Umožňují měřit to, co je měřitelné. Obvykle položky, které jsou velmi důležité, jsou obtížně měřitelné. Proto je důležité nacházet vhodné
nástroje pro získávání dat a informací. Získávaná data mohou být kvantitativní i kvalitativní.
Mezi nástroje autoevaluace naší školy patří:
• pozorování – volné nebo standardizované pozorování, hospitace, pozorování vystoupení žáků, sledování hospitační činnosti jiné osoby,
prohlídka školy
• rozhovory – se zaměstnanci školy včetně ředitele, se žáky, se zákonnými zástupci žáků, s ostatními odborníky multidisciplinárního týmu,
kteří spolupracují se školou
• dotazníkové metody, ankety – cílovými skupinami jsou žáci školy, jejich rodiče, reprezentanti školy, další odborníci multidisciplinárního
týmu
• rozbory dat z dokumentace školy – ze školního vzdělávacího programu, třídních výkazů, třídních knih, statistických výkazů, dokladů o
vzdělání učitelů, výročních zpráv, zápisů z jednání metodických a poradních orgánů, vybraných edukačních produktů
• testy
• diskuse, panelové diskuse
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