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Vysvětlivky k používaným symbolům
Průvodce studiem – vstup autora do textu, specifický způsob kterým se
studentem komunikuje, povzbuzuje jej, doplňuje text o další informace.

Příklad – objasnění nebo konkretizování problematiky na příkladu ze
života, z praxe, ze společenské reality apod.

K zapamatování

Shrnutí – shrnutí předcházející látky, shrnutí kapitoly.

Literatura – použitá ve studijním materiálu, pro doplnění a rozšíření
poznatků.

Kontrolní otázky a úkoly – prověřují, do jaké míry studující text a
problematiku pochopil, zapamatoval si podstatné a důležité informace a
zda je dokáže aplikovat při řešení problémů.

Úkoly k textu – je potřeba je splnit neprodleně, neboť pomáhají
k dobrému zvládnutí následující látky.

Otázky k zamyšlení

Část pro zájemce – přináší látku a úkoly rozšiřující úroveň základního
kurzu. Pasáže i úkoly jsou dobrovolné.

Úvod
Vážení čtenáři, text, který je vám dán k dispozici, je primárně určen především
studentům, jež v rámci svého oboru řeší otázky výchovy a vzdělávání žáků se
středně těžkým mentálním postižením. Text ale mohou využít i studenti, kteří se
zajímají o další témata týkající se vzdělávání jedinců s mentálním postižením. Věřím,
že díky studijnímu textu, který otevíráte, získáte základní poznatky a potřebnou
inspiraci ke studiu dalších podpůrných materiálů týkajících se této problematiky.
Pedagogická práce se žáky se středně těžkým mentálním postižením patří mezi
náročné speciálněpedagogické „disciplíny“. Na pedagoga klade velké nároky z
mnoha oborů speciálněpedagogických, ale i dalších oblastí. Klade nároky i na jeho
osobnostní předpoklady. Výraznou podporou v procesu učení je možnost přítomnosti
asistenta pedagoga, který může do významné míry ovlivnit výchovu a vzdělávání
žáka se středně těžkým mentálním postižením.
Cílem tohoto materiálu je vybavit především studenty oboru speciální pedagogika
teoretickými znalostmi didaktiky a metodických postupů při práci se žáky základní
školy speciální. Součástí materiálu je proto přehled vhodných a osvědčených
edukačních postupů, které jsou používány v praxi u žáků s mentálním postižením.
V rámci vybraných předmětových didaktik se seznámíte se základními metodami a
postupy, kterými se žáci v tomto typu školy učí, získávají potřebné dovednosti a
kompetence.
Při práci se žákem se středně těžkým mentálním postižením je třeba mít na
paměti, že determinující budou vždy individuální schopnosti každého žáka. V rámci
edukačního procesu je vždy nezbytné zaměřovat se na „silné“ stránky žáka –
podporovat a dále rozvíjet to, co žák umí a zvládá. V případě posilování a rozvíjení
těch oblastí, které jsou u žáka oslabeny v důsledku handicapu, je třeba vycházet z již
osvědčených metodik práce s tímto typem zdravotního postižení. Dále je vhodné
vycházet ze závěrů jednotlivých lékařských, psychologických, pedopsychiatrických a
dalších vyšetření.
Při práci s cílovou skupinou žáků se středně těžkým mentálním postižením vám
přeji mnoho trpělivosti, radosti a hlavně úspěchů, které povedou ke zvýšení kvality
jejich životů.

Petr Adamus
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1 Didaktika osob s mentálním postižením v ZŠS
V této kapitole se dozvíte o:
 didaktických zásadách
 výukových metodách
 organizačních formách výuky
 specifičnosti vzdělávání žáků s mentálním postižením
 didaktických pomůckách
Po jejím prostudování byste měli být schopni:
 vysvětlit pojmy,
 objasnit specifika vzdělávání žáků s MP,
 charakterizovat didaktické zásady, výukové metody a organizační
formy výuky.

Klíčová slova kapitoly: didaktické zásady, výukové metody,
organizační formy, didaktické pomůcky, specifika vzdělávání žáků se
středně těžkým mentálním postižením.
Průvodce studiem
V první kapitole se zaměříme na specifikaci didaktických zásad, metod
a organizačních forem výuky žáků se středně těžkou mentální retardací
v základní škole speciální. Dále popíšeme specifika edukace žáků této
cílové skupiny a didaktické pomůcky využívané ve vzdělávacím
procesu.
Na zvládnutí této kapitoly budete potřebovat asi 4 hodiny.
Na žáka jsme zvyklí shlížet jako na objekt výchovy a vzdělání, který
je v interakci se subjektem didaktického působení – učitelem. Pro vstup
dítěte do vyučovacího procesu, pro jeho proměnu v žáka, je nutno
diagnostikovat jeho osobnost z několika hledisek.
Především je to psychická zralost (zjišťujeme úroveň myšlení,
intelektu, pozornosti, percepce, paměti, vůle), pak zralost pedagogická
(připravenost na školní práci, úroveň vědomostí, dovedností, návyků,
morální připravenost) a připravenost fyzická s celkovým zdravotním
stavem (Valenta, M., Krejčířová, O. 2007).
Dítě doporučené k zařazení do vzdělávání na základní škole
speciální prochází komplexním vyšetřením uskutečněným zpravidla ve
speciálně-pedagogickém centru (SPC). Na diagnostiku lékařskou,
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psychologickou, speciálně-pedagogickou pak navazuje dlouhodobé
pozorování třídního učitele. Diagnostická multiplicita jedince s
mentálním postižením má svá opodstatnění ve specifiku duševního
vývoje a zvláštnostech osobnosti žáka s postižením. U dítěte s
mentálním postižením se nejedná jen o časové opožďování duševního
vývoje, ale i o strukturální vývojové změny.
Dítě s mentálním postižením tedy nelze přirovnávat k mladšímu
„normálnímu” dítěti, neboť to není jenom otázka kvantitativní, ale
dochází i ke změnám kvalitativním (Dolejší, M. 1978).
V souvislosti s didaktikou žáků s mentálním postižením hovoříme
o didaktických zásadách, jež se nějak diametrálně neodlišují od
standardních. Speciálně-pedagogické principy a přístupy jsou v nich
integrovány. Spíše tedy tvoří variace než-li samostatné kategorie, např.
požadavek konkretizace výuky u žáků s mentálním postižením. Princip
multiplicity analyzátorů je obsažen v zásadě názornosti, požadavek hry,
soutěživost a relaxace je zase součástí zásady přiměřenosti.
Požadavek úspěšnosti e zahrnut v zásadě uvědomělosti a aktivity žáků.
O jakýchkoliv speciálně-pedagogických zásadách lze tedy hovořit
jen u speciálních činností, třeba při logopedické nápravě při vyvození
nových hlásek. Tady je třeba uplatňovat především krátkodobé, a
soustavné cvičení (Valenta, M., Krejčířová, O. 2007).

1.1 Didaktické zásady
Vzdělávání žáků s mentálním postižením je nutné chápat jako
celoživotní proces, jehož hlavním úkolem je zprostředkování a osvojení
dovedností a znalostí, které napomůžou se začleněním a uplatněním v
běžném životě po skončení povinného vzdělávání.
Podle Lechty (2016) je při činnostech nutné respektovat tyto zásady:








individuální přístup – respektovat pracovní tempo žáka i
specifické chování žáka, uvědomit si jeho limity;
názornost a přiměřenost – multisenzoriální přístup, zapojení
všech smyslů, využívat přiměřené učebnice a pomůcky, klást na
žáka pouze takové požadavky, které je schopen zvládnout –
dítě musí zažít pocit úspěchu;
motivace – z počátku může být i motivace odměnou, postupně
by dítě mělo být schopno vnitřní motivace, vytvářet atmosféru
vzájemného porozumění;
přiměřené podmínky pro vyučovací proces – klidné prostředí,
dostatek přiměřených podnětů;
propojení teorie s praxí – výuku přenést i mimo třídu, školu;
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bezprostřední zpětná vazba – okamžitá reakce na chování žáka
– pochvala, pokárání;
všestranný a komplexní rozvoj žáka – zaměřit se i na praktické
činnosti, sebeobsluhu, zásady hygieny apod.;
propojení školy s běžným životem – znalosti a dovednosti by
měly být využitelné v běžném životě;
operativnost a trvanlivost výsledků vzdělávacího procesu –
nutné časté opakování a procvičování získaných dovedností;
úzká spolupráce s rodiči, pravidelné konzultace potřeb žáka;
uvědomělost a aktivita žáka – základem je pochopení smyslu a
podstaty prováděných činností, dítě se snažíme motivovat pro
aktivní spolupráci (Lechta, 2016)

Didaktické zásady jsou tedy obecné požadavky, jejichž dodržování
významně přispívá k dosažení lepších výsledků vyučování. Vztahují na
všechny stránky výuky a jejich plnění je „závazné“ pro učitele všech
druhů a stupňů škol, tedy i pro speciální pedagogy. Při vzdělávání žáků
s mentálním postižením se využívá, jak jsme již zmínili, stejných
didaktických zásad jako u žáků běžných škol.
Zásada názornosti
U jedinců s mentálním postižením platí tato zásada dvojnásob. Pro
tyto jedince je velmi důležité předkládání jevů prostřednictvím co možná
největšího počtu analyzátorů. Podle Valenty, Müllera (2009) platí
zásada názornosti pro vyučování ve speciální škole dvojnásob, jelikož
žákům s mentálním postižením musíme věci a jevy předkládat
prostřednictvím co možná největšího počtu analyzátorů, aby mohly
vznikat mnohočetné spoje mezi vnímanými jevy a později představami.
Také platí pravidlo přímé úměry – čím více se v učivu vyskytuje
zobecnělých prvků, tím více musí být výuka názornější. Důležité je
využití různých didaktických pomůcek a pokud možno omezení přílišné
verbalizace. Zásadu názornosti tedy může učitel naplňovat pomocí
vyučovacích prostředků, nejrůznějších didaktických pomůcek a své
uplatnění zde má i pedagogická tvořivost. Zároveň platí i požadavek
maximální konkretizace učiva a praktické zaměření výuky (srov.
Skalková, J. 2007, Valenta, M., Müller, O. 2009).
Zásada přiměřenosti
U žáků s mentálním postižením je nutný takový výběr učiva,
didaktických metod, organizačních forem a struktury hodiny, které jsou
přiměřené jejich věku a zejména pak stupni postižení. Žáci základních
škol speciálních tvoří různorodou skupinu, která není schopna jednotně
respektovat nároky vzdělávacích programů. Učitel musí na základě
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speciálně pedagogické diagnostiky připravit individuální vzdělávací
program, který je tzv. "šitý na míru" individuálním potřebám a
schopnostem každého jednotlivého žáka.
Všechny složky je nutné rozvíjet přiměřeně a rovnoměrně. Příliš
vysoké nároky, nebo naopak příliš nízké, mohou vést u žáka k
postupné ztrátě zájmu o předmět, pasivitě a v konečném důsledku ke
snížení aspirační úrovně.
Zásada soustavnosti
Práce učitele by měla vést žáky k osvojování si vědomostí,
dovedností a návyků v ucelené soustavě. „Zásada soustavnosti vede
učitele k takovému způsobu vyučování a řízení práce žáků, který
dovoluje osvojit si vědomosti, dovednosti a návyky v ucelené soustavě.
Žáci musí být schopni nové požadavky vřadit v systém, neboť jevy a
předměty spolu souvisí, nejsou jen samy o sobě, jedině systém
umožňuje sledovat probírané učivo z více úhlů a nacházet vazby na již
osvojené vědomosti, dovednosti a návyky“ (Valenta, M., Müller, O.
2009, s. 266-267). U osob s mentálním postižením je potřeba návyk
soustavnosti dlouhou dobu cvičit. Je zřejmé, že bez respektování
zásady soustavnosti bude mít úroveň vzdělání zcela nahodilý charakter.
Zvláště proces učení se musí u mentálně postižených žáků vyznačovat
systematičností, jelikož tito jedinci tíhnou spíše k živelnému a
nesystematickému poznávání.
Zásada trvalosti
Tato zásada je v úzké návaznosti na zásadu předchozí. Důvodem
je fakt, že pouze poznatky, jež tvoří ucelenou strukturu, je možno
uchovat v paměti po delší dobu. Tato zásada také souvisí s kategorií
základního učiva, což je učivo, se kterým se žák ve svém životě
střetává opakovaně.
U žáků s mentálním postižením se tato zásada váže zejména na
dovednosti a návyky, které je nutné neustále procvičovat, ne však
mechanicky, nýbrž v různých obměnách, variacích, s praktickými
ukázkami a nácvikem v rozličných podmínkách a situacích.
Zásada uvědomělosti a aktivity žáků
Učitel by měl žáky vést k uvědomělému osvojování poznatků a k
jejich pozdějšímu využití v praxi. V rámci učebního procesu by měl být
žák seznámen s cíli vyučování a použitelností učiva. Žáci s mentálním
postižením mají tendence k pasivitě a nečinnosti, proto je při procesu
uvědomělého osvojování učiva důležitá motivace, a to jak úvodní, tak
průběžná. Aktivizujícími prostředky ve vyučování jsou: vhodný výběr a
zpracování učiva, vhodné výukové metody a jejich střídání, zapojení
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výukových pomůcek (např. moderní informační technologie), využití
netradičních organizačních forem, vytvoření podnětné a optimistické
pracovní atmosféry ve třídě.
Významnou úlohu má také pozitivní stimulace, kladné hodnocení
žáka, jeho činností a výsledků práce, povzbuzení Aktivitu žáků může
učitel průběžně udržovat formou orientačních otázek, případně i forma
orientačního zkoušení má aktivující hodnotu.
Otázky k zamyšlení
1. Přemýšlejte o konkrétních příkladech využití jednotlivých zásad
ve vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením.

1.2 Výukové metody
Pojem metoda je odvozen z řeckého „methodos“ a znamená
obecný postup, způsob, cestu. Výuková metoda je pak jednou ze
základních didaktických kategorií a představuje „koordinovaný systém
činností učitele vedoucí žáka k dosažení stanovených vzdělávacích
cílů“ (Průcha a kol., 2003, s. 287). Výukovou metodu nelze přitom
považovat jenom za nástroj v rukou učitele, ale jako spojnici možných
interakcí mezi učitelem a žákem.
Důležitým požadavkem, který by měl učitel při volbě konkrétní
výukové metody respektovat, je její efektivita. Vycházíme z obecného
předpokladu, že čím aktivněji je žák do výuky zapojen, tím snazší a
efektivnější je jeho osvojování vědomostí nebo dovedností. Shapiro
(1992) vytvořil model tzv. pyramidy učení, ve které znázornil procento
zapamatování poznatků s použitím vybraných výukových metod
 přednáška
- 5%
 čtení
- 10 %
 audiovizuální metody - 20 %
 demonstrace
- 30 %
 diskuse ve skupinách - 50 %
 praktická cvičení
- 70 %
 vyučování ostatních
- 90 %
(Shapiro in Kalhous, Obst, 2002, s. 308)
Z předchozího je zřejmé, že nejvíce poznatků si lze zapamatovat
vyučováním ostatních a praktickými aplikacemi. Nejméně jsou fixovány
informace zprostředkované přednáškou.
Mojžíšek (1984) uvádí definici, která je ve vztahu k edukaci žáků
s mentálním postižením velmi výstižná: „vyučovací metoda je
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pedagogická, specificky didaktická aktivita subjektu a objektu
vyučování, rozvíjející vzdělanostní profil žáka.
Současně působí
výchovně, a to ve smyslu vzdělávacích a také výchovných cílů v
souladu s vyučovacími a výchovnými principy. Spočívá v úpravě
obsahu, v usměrnění aktivity objektu a subjektu, v úpravě zdrojů
poznání, postupů a technik, v zajištění fixace nebo kontroly vědomostí,
dovedností, návyků, zájmů a postojů“.
Ke vzdělávání žáka s mentálním postižením se vztahují všechny
edukační obecné, modifikované a speciální metody, které respektují
zvláštnosti vyplývající z individuality každého žáka a směřují k dosažení
edukačního cíle a zároveň uspokojení edukačních potřeb žáků.
Vašek (in Bajo, Vašek, 2003) uvádí speciální metody
zprostředkování učiva ve výchovně-vzdělávacím procesu mentálně
postižených:










metoda vícenásobného opakování informace
metoda nadměrného zvýraznění informace
metoda zvýraznění informace instrukčními médii
metoda zapojení více kanálů do přijímání informací
metoda optimálního kódování
metoda intenzivní zpětné vazby
metoda algoritmizace obsahu edukace
metoda pozitivního posilování
metoda individuálního přístupu

V úvodních ročnících základní školy speciální je nutností vycházet
více ze hry, častěji měnit zaměstnání při práci prostřídávat vyprávěním,
výtvarnou činností, dramatizací, a tělovýchovnými či hudebně
rytmickými chvilkami tak, aby si žáci na soustavnou školní práci
postupně a nenásilně zvykali.
V odborné literatuře najdeme mnoho členění didaktických metod.
Mojžíšek (1988) je členění podle fází vyučovacího procesu na
motivační (usměrňující zájem), expoziční (zprostředkování učiva),
fixační (upevňování učiva – opakování a procvičování) a diagnostické
a klasifikační (kontrola, hodnocení).
Motivační metody
Hlavním úkolem motivační metody je vzbudit u žáků kladnou
motivaci k probírané látce, upoutat jejich záměrnou pozornost, zklidnit a
soustředit třídu (Skalková, 2007).
Úvodní motivační metody jsou využívány před expozicí nové látky
a jejich rozsah a doba trvání je úměrná složitosti učiva. Dle možností je
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možné využít i způsobu tzv. protrahované motivace, kdy v závěru
hodiny učitel využije zajímavých prvků učiva k navození zájmu o další
látku probíranou až v následující hodině.
Patří sem:
 sdělení didaktického cíle – tento přístup by se měl využívat co
nejméně, jelikož pouhé sdělení cíle není ve většině případů pro
žáky s mentálním postižením dostatečně motivující.
 metoda motivačního vyprávění – je nejčastější motivací. Úkolem
metody je nejen vzbudit kladnou motivaci, ale také upoutat
záměrnou pozornost, zklidnit a soustředit třídu. Pro vyprávění je
vhodnou variantou použít např. krátký příběh s otevřeným
koncem, který si děti vyhodnotí na základě nově získaných
poznatků,
 motivační rozhovor – by měl být klidný, laskavý, neměl by
obsahovat hodnotící prvky. Žáci s mentálním postižením velmi
dobře přijímají tzv. narativní motivaci, která dává prostor fantazii,
vhodná je motivace typu „představte si, že…“, „co byste dělali,
kdyby…“,
 demonstrace – patří k nejpřiměřenějším metodám pro děti s
mentálním postižením. Využíváme přitom přímý názor a tím u
žáků vzbuzujeme zájem. Při demonstraci, kdy využijeme např.
obraz, videozáznam, přírodniny, laboratorní pokus nebo
pozorování v botanickém koutku, vycházíme z efektu novosti,
proto se nedoporučuje demonstrační pomůcky vystavovat ve
třídě před začátkem hodiny.
Průběžné motivační metody nastupují v průběhu expozice v době,
kdy postupně slábne a vytrácí se úvodní motivace. Mohou je tvořit
orientační otázky, soutěžní moment – vhodné ke krátkodobému oživení
motivace. K motivaci je možné použít i aktualizaci učiva obsahovými
prvky, které mají blízký vztah k dětem, škole, regionu. Následná
demonstrace, grafické znázornění učitelem či výzva k demonstrování
žákem přináší motivační efekt nejen demonstrujícímu žákovi, ale celé
třídě. Do průběžné motivace lze započítat i uvádění příkladů z praxe.
Expoziční metody
Těmito metodami podáváme žákům učivo. Podle způsobu podání se
člení na metody přímého a zprostředkovaného přenosu poznatků.
Metody přímého přenosu vyžadují u žáků s mentálním postižením
kombinaci s další metodou. Nejčastěji využívanými metodami jsou:
 vyprávění – může působit emocionálně, navazuje těsnou sociální
interakci žák – učitel, dále působí i motivačně, je vhodné tuto
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metodu kombinovat např. s prezentací fotografií, obrázků nebo
videí;
popis – postrádá emoční efekt, je vhodné ho začleňovat jako
součást vyprávění nebo demonstrace;
instruktáž – tato metoda je využitelná např. ve vzdělávací oblasti
Člověk a svět práce, Člověk a příroda apod..

Metody zprostředkovaného přenosu jsou zvlášť vhodné pro žáky
s mentálním postižením, protože primárně zatěžují oblast první signální
soustavy. Řadíme sem:
 metody demonstrační (jedná se o metody obsahující
strukturovanou aktivitu)
1. vnímání – musí být cílené, žáci se řídí instrukcemi učitele. Jevy
organizujeme tak, aby žák měl možnost diferencovat (žákům nejdříve
představíme celek, později upozorníme na části, porovnáme jednotlivé
prvky a znovu se soustředíme na celek);
2. zpracování vnímaného materiálu – žák fixuje podstatné a obecně
platné (narážíme ovšem na problémy s nízkou schopností abstrakce).
Škola by měla být vybavena didaktickými prostředky v užším slova
smyslu, tj. pomůckami, které tvoří předmět žákovských pozorování –
nástěnnými obrazy, audiovizuálními prostředky, dvojrozměrnými i
trojrozměrnými pomůckami.
Metoda dlouhodobého pozorování je vhodná např. pro hodiny
vzdělávací oblasti Člověk a svět práce nebo Člověk a jeho svět, kdy se
můžeme dlouhodobě věnovat pozorování změn v přírodě v ročním
cyklu či pozorování růstu rostlin. Metoda je náročná na paměť, proto je
vhodné vést záznamy. Exkurze jako vhodná forma předkládá žákům
jevy, předměty, vztahy v reálném prostředí a proto mají poznatky u
žáků s mentálním postižením trvalejší charakter.
Metody pracovní mají ve výchovně vzdělávacím procesu žáků s
mentálním postižením výsostné postavení, protože celý proces je
orientován na rozvoj pracovních dovedností žáků. Tyto metody plní také
výchovné poslání. Svojí podstatou prostupuje všemi základními
speciálně pedagogickými metodami – reedukuje (zkvalitňuje postižené
funkce), kompenzuje (rozvíjí osobnost žáka v mimointelektových
oblastech) a rehabilituje (sociální dimenzí pracovní činnosti).
Metody pracovní jsou značně variabilní – v pracovní výchově
najdeme manipulační podobu, při opakování nejelementárnějších jevů
můžeme využít samostatnou práci, veřejně prospěšné práce přinášejí
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rehabilitační efekt. Laboratorní práce se využívají pouze v menší míře v
hodinách přírodopisu, fyziky nebo chemie.
Metody dramatické těží především z dětské hry. Podle toho, jak
aktér vstupuje do role, rozlišujeme tři hierarchicky uspořádané úrovně:
• simulace (hráč hraje sebe v simulované situaci, například jako
žák, který nakupuje);
• alterace (vstupuje do role, v níž nemá žádnou zkušenost a ocitá
se v didaktizované situaci, např. jako žák základní školy
praktické v roli prodavače, který spatří, že zákazník krade zboží);
• charakterizace (žák vstupuje do psychologicky odlišné role, tedy
vstupuje do postavy v divadelním slova smyslu. Už to není on,
ale myslí a prožívá na úrovni své postavy).
Metody heuristické jsou postaveny na iniciativě žáků, především
na aplikaci analogických, induktivních a deduktivních postupů. Jejich
využití ve vzdělávání osob s MP je limitováno stupněm mentálního
postižení a prakticky téměř znemožněno. Přesto je vhodné pokusit se
alespoň o malé problémové metody, neboť princip Heuréka! Objevil
jsem! z hlediska pochopení, interiorizování a fixování poznatků
prokazuje nejvyšší didaktickou kvalitu.
Sokratovská metoda je formou didaktického rozhovoru, kterým se
učitel snaží pomocí cílených otázek přimět žáka k objevu. Přínos
metody spočívá v tom, že vyvíjí tlak na samostatné myšlení žáka.
Protože je metoda značně náročná na intelektovou činnost žáka s
mentálním postižením, velmi brzy unavuje. Vhodné je proto prostřídat ji
s relaxační technikou a následným výkladem.
Projekt je samostatnou aktivitou žáka. Prověřuje nejen úroveň jeho
myšlenkových operací, ale také organizační schopnosti. Projekt je
vysoce tvořivý, technický, přírodovědný či společenskovědní čin a jeho
plnění zpravidla bývá mimo možnosti jedinců s mentálním postižením.
Nicméně uplatněn může být v rámci jednoduchých jednodenních
projektů zaměřených např. na zdravý životní styl.
Samostatná práce – v základní škole speciální se na ni musíme
dívat jako na doplňující metodu v hodinách expozičního typu či jako
prostředek fixování vědomostí, dovedností, návyků, jenž má svoje
opodstatnění ve vyšším ročníku školy. Speciální pedagog vede žáky ke
schopnosti samostatně pracovat po malých krocích s okamžitou
zpětnou vazbou.
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Fixační metody
Tyto metody jsou zaměřené na opakování a procvičování učiva a u
žáků s mentálním postižením je jim věnováno mnohem více prostoru.
Tyto metody rozdělujeme do dvou základních skupin.
Metody opakování vědomostí
Z chronologického pohledu je účelné opakovat vědomosti:
o formou orientačních otázek během expozice
o po exponování na konci hodiny nebo v následných hodinách
o po ukončení tematických celků
o na závěr časového období
Nejběžnější metodou opakování je metoda otázek a odpovědí,
vhodné je opakování pomocí samostatné práce s textem. Osvědčuje se
i zavedení pětiminutovek na počátku každé hodiny. Na opakování a
prověřování vědomostí může být zaměřen i souvislý verbální projev,
domácí úkoly nebo demonstrace, písemná práce nebo kresba.
Metody nácviku dovedností
Dovednosti jsou zaměřené na realizování činností manuálních,
tělovýchovných i intelektových. Zvládnutí dovedností je závislé na počtu
opakování a přiměřené rychlosti nácviku. Složitější činnost je účelné
rozčlenit na dílčí úkoly cvičené zvlášť.
Intelektový trénink je zaměřen na rozvoj kognitivních funkcí a
uskutečňuje se ve všech předmětech a činnostech.
Motorický nácvik je využíván především v hodinách zaměřených na
výchovy (pracovní, hudební, výtvarná…), kde mimo jiné můžeme
k nácvikům využít formy nápodoby či drilu, jež jsou pro jedince
s mentálním postižením vhodné.
Klasifikační metody
Klasifikace je formálním vyjádřením hodnocení žáka, jeho
prospěchu i chování. Má také aspekt sociální. Hodnocení by mělo
vycházet z komplexního a dlouhodobého pozorování žáka. U mladších
žáků působí pozitivně i nekvantitativní způsoby hodnocení: úsměv,
pohlazení, pochvala, odměna, ale i zamračení, projevy nesouhlasu,
trest – pozitivní formy však musí převažovat.
 Analýza žákovských prací je klasickou klasifikační metodou,
především její písemná forma. V základní škole speciální nachází
velké uplatnění například využití portfolia apod.
 Kontrolní písemné práce by neměly trvat déle než 25 minut a v
jednom dni je vhodná pouze jedna písemná zkouška.
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Didaktické testy se v základní škole speciální téměř nepoužívají.
K využívání testů lze přistoupit až ve chvíli, kdy jsme si jisti, že
každý žák naprosto přesně pochopil, co je po něm vyžadováno.
Nárazově se používají také testy čtení, matematických a
jazykových schopností, které jsou standardizované a mají
diagnostický či evaluační charakter.

Klasifikace souhrnného prospěchu žáka speciální školy se provádí
na konci každého pololetí formou slovního hodnocení a má především
motivační a výchovný charakter. Vždy je nutno přihlédnout ke druhu a
stupni mentálního postižení, k vynaloženému úsilí žáka, zájmu o práci i
k úrovni jazykového projevu.
Alternativou této klasifikace je širší slovní hodnocení, jehož výhodou
je odstranění stresu žáka z klasického hodnocení známkou. Žák
nepostupuje do vyššího ročníku pokud neprospěl, přičemž na každém
stupni lze neprospět pouze jedenkrát.

1.3 Didaktické pomůcky
Didaktické (učební) pomůcky řadíme do vyučovacích prostředků v
užším slova smyslu – tzv. materiálních didaktických prostředků. Termín
didaktické prostředky (v užším smyslu) zahrnuje všechny materiální
předměty, které zajišťují, podmiňují a zefektivňují průběh vyučovacího
procesu. Důležitost využívání materiálních didaktických prostředků
vyplývá ze skutečnosti, že člověk získává:
 80 % informací zrakem,
 12 % informací sluchem,
 5 % informací hmatem
 3 % ostatními smysly
(Obst, O. in Kalhous, Z., Obst, O. a kol., 2002).
Didaktické pomůcky jsou materiální předměty, které se
bezprostředně používají se ve výchovně vzdělávacím procesu k
hlubšímu osvojení dovedností a vědomostí. Představují přímý materiál
zprostředkující žákům poznání skutečnosti (Maňák, 2003).
Při výběru vhodných didaktických pomůcek musí učitel vycházet
jednak z charakteru učiva a konkrétní situace ve třídě, jednak by měl
mít na zřeteli funkce, jež mohou učební pomůcky ve vyučování plnit.
Funkce didaktických pomůcek:
 Poznávací funkce – jevy a předměty zpřístupňují vnímání žáků a
tím přispívají k tvorbě názorných představ, jakožto článků
kognitivního řetězce.
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Psychologická funkce – učební pomůcky rozvíjejí poznávací
funkce žáků s mentálním postižením, jsou žáky schopny zaujmout
a motivovat, posilují citovou účast jedince na procesu vyučování,
uvolňují obrazotvornost a dávají prostor tvořivosti a aktivitě žáků.
Výchovná funkce – pomůcky jsou schopny působit pozitivně,
esteticky, ve výchovném smyslu, ale i z hlediska emoční a
samozřejmě rozumové výchovy.
Didaktická funkce – vyplývá z vlastního obsahu učiva a souvisí s
motivačním, expozičním, fixačním, hodnotícím či diagnostickým
využitím pomůcek.
Ekonomická funkce – pomůcky šetří čas učitele odstraňováním
málo produktivních činností a působí i proti nadměrné verbalizaci
vyučovacího procesu.

Samotná volba optimálních pomůcek je také vázána na určité
podmínky a kritéria výběru.
Podmínky výběru jsou:
 jednoduchá manipulace s předmětem,
 dostatek názorného, metodicky zpracovaného materiálu,
 v případě potřeby možnost vlastního zhotovení pedagogické
náplně.
Kritéria výběru jsou:
 sledovaný cíl, obsah, charakter předváděných jevů
 úroveň žáků
 ovládání pomůcky
 podmínky realizace
Didaktické prostředky v širokém smyslu zahrnují vše, co vede ke
splnění vzdělávacích cílů. Rozlišujeme dvě třídy:
 Nemateriální didaktické prostředky - např. formy a metody
výuky, učební prostory, výpočetní technika.
 Materiální didaktické prostředky – zde řadíme např. učebnice,
pracovní sešity, tabule, psací potřeby, výukové prostory,
didaktická technika, zobrazovací technika, modely, pracovní a
manipulační nástroje, názorné materiály.
Učební pomůcky jsou velmi různorodé a lze je třídit z různých
hledisek. Podle funkce pomůcky dělíme na motivační, expoziční, fixační
či klasifikační, podle určení na pomůcky pro předškoláky, školní věk,
pro studenty a posluchače, popř. pro osoby s postižením, podle
charakteru na dvojrozměrné a trojrozměrné, z hlediska podstaty na
statické a dynamické, podle vztahu ke skutečnosti na makety a reálie, z
charakteristiky signálů na pomůcky auditivní, vizuální, audiovizuální atd.
Při výběru vhodných didaktických pomůcek musí učitel vycházet nejen
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z charakteru učiva a konkrétní situace ve třídě, ale měl by mít na zřeteli
funkce, jež mohou učební pomůcky ve vyučování plnit.
Machala (1993) uvádí následující klasifikaci učebních pomůcek:
 Originální předměty a reálné skutečnosti (přírodniny- původní i
upravené, výtvory a výrobky, jevy a děje)
 Zobrazení a znázornění předmětů a skutečností (modely,
zobrazení jako mapy, obrazy, fotografie či prezentované
didaktickou technikou, zvukové záznamy)
 Textové pomůcky (učebnice, pracovní materiály – pracovní
sešity, sbírky úloh, atlasy)
 Pořady a programy prezentované didaktickou technikou
(televizní pořady, počítačové programy…)
 Speciální pomůcky (např. pro tělesnou výchovu) (Valenta,
Müller, 2013)
Didaktické pomůcky jsou dnes kladeny na úroveň ostatních
vyučovacích prostředků. Učitel vychází při výběru vhodných
didaktických pomůcek z charakteru učiva a konkrétní situace ve třídě, s
přihlédnutím na již zmíněné funkce, které tyto pomůcky mohou plnit.
(Valenta, Müller, 2009).

1.4 Organizační formy výuky
V základní škole speciální tvoří základní vyučovací formu
(organizační formu vyučování) vyučovací hodina, přičemž část
výchovně vzdělávacích cílů lze realizovat i v méně klasických
organizačních formách, jakými jsou exkurze, vycházky, výlet, výrobní
praxe či časovaný učební blok některých alternativně pojatých
vzdělávacích systémů, např. waldorfská škola.
Vyučovací jednotka (na rozdíl od vyučovací hodiny ve školách
běžného typu) není třeba striktně dodržovat limit stanovených 45 minut,
ale můžeme tuto jednotku rozdělit do několika (2-3) tzv. bloků
Vyučovací hodinu lze uskutečnit a realizovat nejen ve třídě, ale také
mimo třídu i školní budovu.
Podle charakteru výchovně-vzdělávacích cílů hovoříme o typu
vyučovací hodiny:
 hodina výkladu nového učiva,
 hodina opakování a fixování učiva,
 hodina hodnocení žáků
 hodina kombinovaná
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Pod tímto pojmem se rozumí uspořádání výuky, tj. organizace činnosti
učitele i žáků při vyučování. Každá z organizačních forem vytváří vztahy
mezi žákem, vyučujícím, obsahem a prostředky vzdělávání.
Pro uspořádání výuky jsou pro učitele důležitá dvě hlediska:
 „s kým a jak“ pracujeme
 „kde“ výuka probíhá
Z pohledu organizace žáků ve vyučovací jednotce dělíme
organizační formy práce na:
 Frontální (hromadná) práce - všichni žáci pracují bezprostředně
pod vedením pedagoga na stejném úkolu. Tato organizační forma
minimálně zatěžuje učitele. Jejím nedostatkem je snížená aktivita
žáků. Protože eliminuje zásadu individuálního přístupu, pro žáky s
MP ve speciální škole není příliš vhodná.
 Skupinová práce - žáci třídy jsou rozděleni do skupin, které
pracují na společném či zvlášť přiřazeném úkolu. Výhodou
skupinové práce je vyšší motivace, nevýhodou zkušenost, že ve
skupině aktivně pracují pouze nejlepší jedinci. V základní škole
speciální se běžně dělí výuka do skupin v hodinách tělesné
výchovy a pracovního vyučování. Při pracovním vyučování je
účelné žáky diferencovat do skupin podle výkonnosti.
 Individuální práce - žáci pracují zcela samostatně na úkolu
zadaném učitelem (společném či specifickém pro každého
jedince). Velkou výhodou této formy je maximální aktivizace žáka,
možnost na základě znalosti dítěte přidělit adekvátní úkol,
nevýhodným se jeví značné přetížení z hlediska přípravy, kontroly
a vyhodnocení. Jedná se o základní organizační formu v základní
škole speciální a přípravném stupni základní školy speciální.
 Individualizovaná výuka - spojuje výhody individuální formy
práce se skupinovou. Vzhledem k tomu, že forma je náročná na
vnitřní motivaci žáka, volní schopnosti, na schopnost sebekontroly,
organizaci práce a řešení problémů, je její využití v základní škole
speciální méně časté.
 Projektová výuka - jedná se o organizační formu projektové
metody, jejíž uplatnění je možné pouze ve vybraných výchovách
(např. pracovní, výtvarné) (srov. Bajo, Vašek, 1994; Kalhous,
Obst, a kol.2002; Valenta, Müller, 2013).

1.5 Specifičnost vzdělávání žáků ZŠ speciální
Osoby se středně těžkou mentální retardací dosahují na inteligenční
škále výsledků 35 – 49 bodů IQ . Projevy zpravidla zaznamenáváme již
v dětském věku, kdy pozorujeme značné opoždění v neuropsychickém
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vývoji. V jejich dospělosti odpovídá věk mentální věku 6 – 9 let. Mezi
osobami se středně těžkým mentálním postižením se vyskytují značné
interindividuální rozdíly a to ve všech složkách osobnosti (Franiok,
2008; Bendová, Zikl, 2011).
Řadu zvláštností v jednotlivých stránkách osobnosti jedince
s mentální retardací přináší celkové poškození jeho neuropsychického
vývoje, jež se projevuje v procesech poznávacích, ve sféře
emocionální, má vliv na adaptabilitu a chování jedince a projevuje se
třeba i ve zvláštnostech motoriky. Mentální retardace má vliv na celý
průběh psychického vývoje jedince, kdy ovlivňuje počitky a vjemy,
rozvoj řeči, myšlení, paměť, volní vlastnosti a emocionální sféru.
Z nevýraznějších specifik jsou kognitivní funkce. Velmi pomalu a
s určitými odchylkami probíhá proces získávání zkušeností. Myšlení
společně s řečí bývají poškozené. Problém nastává, už jen při pouhém
porozumění významu slov a také při fonematickém sluchu. Obsahem
smyslové percepce jsou počitky a vjemy.
Paměť je nejčastěji
mechanická a pozornost bývá kratší. Emoce bývají u osob s mentálním
postižením velmi individuální, ale rozhodně se nepotvrdilo, že by
emocionalita byla chudší nebo naopak přehnaně agresivní u většiny. Je
proto velmi důležité, pro jejich nerozhodnost, z hlediska volních
charakteristik využívat různých prostředků pro motivaci a aktivizaci
osob s mentálním postižením (srov. Vítková, 2004; Ješina, Kudláček a
kol., 2011).
Středně těžké mentální postižení znamená mimo jiné i výrazné
snížení úrovně rozumových schopností jedince, které přetrvávají až do
dospělosti.
Kognitivní schopnosti
Vnímání je u dítěte s mentálním postižením mnohdy zpomaleno.
Vyskytují se i odchylky v oblasti zrakového vnímání, které jsou
vysvětlovány zvláštnostmi pohybu zraku. Uvádí se, že jedinci bez
mentálního postižení vnímají zrakové vjemy globálně, zatímco jedinec
s mentálním postižením zrakové vjemy vnímá postupně, což vede
k jeho obtížnější orientaci v novém prostředí. Jedinec není schopen
pochopit perspektivu a překrývání kontur. Obtížná je pro něj také
diferenciace figura a pozadí a také diferenciace počitků a vjemů (tvary,
barvy, předměty). U jedinců také není neobvyklé nedostatečné
prostorové vnímání, snížená citlivost hmatových vjemů a nedokonalé
vnímání času a prostoru.
Myšlení je definováno jako zprostředkované poznávání skutečnosti,
které se u jedinců s mentální retardací utváří v podmínkách
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neplnohodnotného smyslového poznání, s nedostatečným rozvojem
řeči a omezenou praktickou činností a tím je ze všech poznávacích
procesů narušené nejvíce. Odlišnost myšlení od zdravých jedinců je ve
velké konkrétnosti a slabé schopnosti zobecňování, kdy dochází
k tomu, že je myšlení osob s mentální retardací chudé a neproduktivní.
Špatně si osvojují pravidla, obecné pojmy a mají slabou schopnost již
zmíněného zobecňování, což je nejvyšší a nejsložitější produkt lidského
mozku. Zjevné jsou deficity v analýze a syntéze, v indukci a dedukci,
v abstrakci, generalizaci, v analogii a porovnávání, klasifikaci a
strukturalizaci.
Myšlení dítěte s mentálním postižením je zpravidla stereotypní,
rigidní, vázané k určitému způsobu myšlení, je zatíženo konkrétností
a chybami v myšlenkové analýze a syntéze. Pro myšlení jedinců
s mentálním postižením je dále typická značná nekritičnost. Řeč je
prostředkem pro prezentaci myšlenek. V oblasti verbálního projevu se
projevují značné obtíže z důvodu nedostatku v korových částech
analyzátorů a v integrátoru fatických funkcí (srov. Vítková, 2004;
Bendová, Zikl, 2011).
Paměť je mechanická a často také výrazně limitována. K třídění
paměťových stop dochází na nekvalitní úrovni. Oblast učení je také
velmi omezená a nácvik jakékoli dovednosti trvá dlouhou dobu. Jedinci
se středně těžkým mentálním postižením si vše nové osvojují jen velmi
pomalu a je potřeba mnohačetného opakování. Pamětní stopy si
vybavují jen nepřesně a naučené velmi rychle zapomínají. Z tohoto
důvodu obvykle nedovedou uplatnit nabyté vědomosti v praxi včas. Tyto
nedostatky vycházejí z tendence podmíněných spojů rychle vyhasínat.
Pozornost u jedinců se středně těžkým mentálním postižením je
charakteristická rychlou unavitelností, nestálostí, nízkým rozsahem
sledovaného pole. Z tohoto důvodu je důležité časté střídání činností
spolu s relaxací a odpočinkem.
Verbální schopnosti
Řeč se vyvíjí velmi opožděně a stejně jako v případě myšlení
dosahuje obvykle jen úrovně konkretizační. Středně těžké mentální
postižení postihuje jedince v oblasti receptivní a také expresivní složky
řeči, tedy schopnosti vyjadřování myšlenek, pocitů a přání. Často se v
řeči projevuje nesprávná artikulace. Vyznačují se obsahově chudou
slovní zásobou s častými agramatismy. Někteří jedinci jsou schopni
jednoduché komunikace na úrovni verbální nebo pomocí alternativní či
augmentativní komunikace, naopak někteří jedinci vyjadřují své pocity
čí potřeby jen stěží. Ke komunikaci používají jednoduché věty nebo
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jednoslovné věty, avšak u některých jedinců řeč zůstane pouze na
nonverbální úrovni.
Mezi jedinci se středně těžkým mentálním postižením nalezneme i
ty, u kterých se verbální komunikace nerozvine vůbec, ale mohou se
naučit porozumět vybraným pokynům a využívat tak nonverbální
komunikaci pro dorozumění se s nejbližším okolím. Většina osob
s tímto stupněm mentálního postižení je však schopna osvojit si
alespoň minimální slovní zásobu, která je dostačující pro základní
dorozumívání.
Motorické schopnosti
Vývoj hrubé i jemné motoriky je výrazně zpomalen. Podle Franioka
(2008) dítě začíná později sedět, chodit, pohybové zůstává neobratné
v důsledku nápadné nekoordinovanosti pohybů. Naučí se jíst a
udržovat osobní čistotu, poznávat osoby ze svého okolí. Nácvik
pohybových dovedností je komplikován sníženými pohybovými
schopnostmi, rozumovými schopnostmi a také volními schopnostmi. U
jedince však zůstává trvalá neobratnost, neschopnost jemných pohybů
a nekoordinovanost pohybů celé osobnosti. Z tohoto důvodu ve většině
případů vykonávají osoby se středně těžkým mentálním postižením
manuální činnosti pod dohledem. V oblasti sebeobsluhy je
samostatnost obvykle jen částečná.
Emoční vlastnosti
Emocionalita u jedinců se středně těžkým mentálním postižením je
často také do značné míry narušena. Jedinci jsou často emocionálně
labilní, nevyrovnaní, s častými afektivními nepřiměřenými reakcemi,
které často mohou vést ke zkratkovitému jednání.
Sociální hledisko
Počátky socializace je možné sledovat již v raném období jedince.
Osoby se středně těžkým mentálním postižením často nejsou schopny
úspěšně a samostatně řešit náročnější situace, z tohoto důvodu se
často uchylují k řešení těchto situací pseudokompenzačním
mechanismem, čímž může být agrese, či útěk. U žáka s tímto stupněm
mentálního postižení se však zákonitě nemusí objevovat výraznější
sociální obtíže.
Většina jedinců je schopna se vzdělávat, obvykle v základních
školách speciálních. Právě skupina jedinců se středně těžkým
mentálním postižením byla v minulosti naší společnosti značně
opomíjena. Zejména z pohledu jejich integrace do sociálního prostředí
či prostředí pracovního. Z tohoto důvodu by jim měla být i této skupině
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věnována pozornost a poskytnuta
potencionálních schopností.

možnost

rozvinutí

jejich

V období dospělosti pak mají možnost jednoduchého pracovního
výkonu, avšak pod dohledem nebo také v chráněném prostředí.
Významný vliv na sociální vyspívání osob s mentálním postižením má
také kvalita prostředí, ve kterém jedinec vyrůstá. Rozdíly mezi jedinci
vyrůstajícími v rodinách s kvalitní oporou a jedinci, jež jsou celoročně
vychovávání v ústavech, bývá velmi zřetelný.

Shrnutí kapitoly




Didaktické zásady a výukové metody jsou obecné požadavky,
jejichž dodržování a aplikování významně přispívá k dosažení
lepších výsledků vyučování. Vztahují na všechny stránky výuky a
jejich plnění je „závazné“ pro učitele všech druhů a stupňů škol,
tedy i pro speciální pedagogy. Při vzdělávání žáků s mentálním
postižením se využívá stejných didaktických zásad jako u žáků
běžných škol.
Didaktické (učební) pomůcky jsou materiální předměty, které se
bezprostředně používají se ve výchovně vzdělávacím procesu k
hlubšímu osvojení dovedností a vědomostí. Představují přímý
materiál zprostředkující žákům poznání skutečnosti.

Kontrolní otázky a úkoly:
1. Vyjmenujte a charakterizujte didaktické zásady.
2. Vyjmenujte a charakterizujte výukové metody.
3. Popište organizační formy výuky využívané v základní škole
speciální.
4. Charakterizujte didaktické pomůcky užívané v ZŠS.
5. Popište zvláštnosti vzdělávání žáků ZŠ speciální v jednotlivých
oblastech (verbální, kognitivní, motorické schopnosti, apod.)
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2 Vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním
postižením
V této kapitole se dozvíte:
 o vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením
v kontextu Rámcového vzdělávacího programu určeného pro
základní školu speciální
Po jejím prostudování byste měli být schopni:
 popsat podmínky vzdělávání v ZŠS
 objasnit cíle vzdělávání v ZŠS
 charakterizovat RVP ZŠS

Klíčová slova kapitoly: Rámcový vzdělávací program pro ZŠS,
Klíčová kompetence, průřezové téma, cíle vzdělávání, podmínky
vzdělávání, vzdělávací oblasti.
Průvodce studiem
Žáci, kteří jsou zařazeni do základní školy speciální, potřebují celou
řadu podpůrných opatření. Mezi tyto opatření neřadíme pouze
využívání speciálních postupů, forem a metod při vzdělávání, ale
hlavně vytvoření speciálních pomůcek a učebnic. Cílem základní školy
speciální je rozvoj psychických i fyzických schopnosti a předpoklad
vybavit žáky vědomostmi, dovednostmi a návyky, jenž jim umožní, aby
se mohli v maximální možné míře zapojovat do společenského života.
V kapitole se zaměříme na charakteristiku RVP ZŠS, vzdělávacích
oblastí, cílů a podmínek, které je nutné pro žáky vytvořit.
Na zvládnutí této kapitoly budete potřebovat asi 4 hodiny.
Právo všech dětí na vzdělání je zajištěno v Listině práv a svobod,
která je součástí ústavy České republiky (Ústavní zákon č. 2/1993 Sb.
ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.). V současnosti přináší
vývoj školství v České republice řadu složitých změn, které vycházejí z
celkového vývoje společnosti. Proces vzdělávání v České republice
legislativně upravuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), na
který v souvislosti s edukací žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami navazují dvě důležité vyhlášky. Vyhláška č. 197/2016 Sb. o
poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních a
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vyhláška č. 27/2016 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se
speciálními vzdělávacími potřebami a studentů mimořádně nadaných.
Základní škola speciální je určena především pro žáky se
zdravotním postižením, u kterých byly na základě psychologického a
speciálně pedagogického vyšetření školským poradenským zařízením
zjištěny speciální vzdělávací potřeby. Tyto potřeby se vyskytují v
takovém rozsahu a jsou tak vážné, že jsou podkladem k zařazování
žáků do systému speciálního vzdělávání.
Žáci, kteří jsou zařazeni do základní školy speciální, potřebují celou
řadu podpůrných opatření. Mezi tyto opatření neřadíme pouze
využívání speciálních postupů, forem a metod při vzdělávání, ale
hlavně vytvoření speciálních pomůcek a učebnic. Také se často
setkáváme se zajištěním služeb asistenta pedagoga a nesmíme
zapomenout na snížený počet žáků ve třídě.
Vzdělávání v základní škole speciální navazuje na výchovu v rodině
a na předškolní vzdělávání v mateřské škole nebo přípravném stupni
základní školy speciální. Vzdělávají se zde takoví žáci, kteří se přes své
rozumové nedostatky nemohou vzdělávat na běžné základní škole.
Výuka probíhá ve vhodně upravených podmínkách a při odborné
speciálně pedagogické péči. Žáci si zde osvojují základní vědomosti,
dovednosti a návyky, které jsou potřebné k orientaci v okolním světě, k
dosažení maximální možné míry samostatnosti a nezávislosti na péči
druhých osob a k zapojení se do společenského života (Švarcová, I.
2011). Vzdělávání žáků v základní škole speciální se značně odlišuje
od vzdělávání žáků v běžné základní škole, a to především odlišnými
organizačními formami vzdělávání a obsahovým zaměřením výuky.
Výchovně-vzdělávací činnost je na základě respektování
individuálních
zvláštností
jedinců
zaměřena
na
osvojování
elementárních znalostí a pracovních dovedností, rozvoj komunikačních
a motorických schopností, nácvik sebeobslužných činností potřebných
ke snižování závislosti na péči druhých osob. Měla by vést žáky ke
kultivovanému společenskému chování, které je nezbytným
předpokladem jejich sociální integrace. Cílem základní školy speciální
je vybavit žáky vědomostmi, dovednostmi a návyky, které jim v
maximální možné míře umožní zapojení do společenského života.
Základní školy speciální se v současné době řídí Rámcovým
vzdělávacím programem pro obor vzdělání základní škola speciální
(RVP ZŠS), na jehož základě si zpracovávají vlastní školní vzdělávací
programy.
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2.1 Charakteristika RVP ZŠS
Vzdělávání v základní škole speciální (ZŠS) může být po souhlasu
ministerstva trvat deset ročníků rozdělených na dva stupně, přičemž
první stupeň je tvořen 1. – 6. ročníkem a druhý stupeň 7. – 10.
ročníkem. Podle individuálních schopností a potřeb žáků může být
vyučovací hodina rozdělena na více jednotek.
Ředitel školy na základě písemného doporučení odborného lékaře a
školského poradenského zařízení rozhoduje o převedení žáka do
vzdělávacího programu základního vzdělávání pro žáky se zdravotním
postižením nebo vzdělávacího programu základní školy speciální.
Pokud dojde k přeřazení do jiného vzdělávacího programu, zařadí
ředitel školy žáka do ročníku, který odpovídá jeho dosaženým
znalostem a dovednostem. Ředitel školy je také povinen informovat
zákonného zástupce žáka o všech změnách a také rozdílech ve
vzdělávacích programech. Diagnostický pobyt může být ideální řešení
pro žáka se zdravotním postižením, když se uvažuje do jaké formy
speciálního vzdělávání žáka zařadit. Tento pobyt trvá v délce 2 až 6
měsíců.
V základní škole speciální získávají žáci základy vzdělání. Povinná
školní docházka je zde devítiletá, nejdéle může být prodloužena do
konce školního roku, v němž žák dosáhne sedmnáctého roku věku. Ve
výjimečných případech do dvacátého, resp. dvacátého šestého roku
věku. Počátek školní docházky může být posut nejpozději do začátku
školního roku, v němž dítě dosáhne osmi let. Pro přípravu žáků na
vzdělávání může být zřízen přípravný stupeň základní školy speciální.
Hodnocení žáků v ZŠS je slovní (RVP ZŠS, 2008; zákon č. 561/2004
Sb.).
Vzdělávání navazuje na výchovu v rodině, na vzdělávání
v mateřské škole, mateřské škole speciální či v přípravném stupni, který
může být až tříletý.
Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola
speciální (RVP ZŠS) obsahuje čtyři základní části. Část A uvádí
vymezení RVP ZŠS v systému kurikulárních dokumentů a specifické
principy - respektuje opoždění psychomotorického vývoje, umožňuje
využití podpůrných opatření a úpravu vyučovací hodiny podle potřeb
žáků, podporuje přípravu na společenské uplatnění, stanovuje základní
vzdělávací úroveň apod. Část B charakterizuje obor vzdělání - základní
škola speciální. Vychází především z legislativního rámce zákona č.
561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a předkládá informace
týkající se povinné školní docházky, organizace vzdělávání v základní
škole speciální, hodnocení výsledků a ukončení dosažením základů
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vzdělání. Část C obsahuje dva díly, které jsou zpracovány podle stupně
mentálního postižení:



Díl I – Vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením
Díl II – Vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a
souběžným postižením více vadami (RVP ZŠS, 2008, s. 7).

Ačkoli se jednotlivé díly obsahově liší, jejich struktura zpracování je
totožná. Stanovují cíle vzdělávání, specifikují úroveň klíčových
kompetencí, vymezují vzdělávací obsah a určují rámcový učební plán.
V díle I jsou navíc zařazena průřezová témata, která představují okruhy
aktuálních problémů světa a stávají se tak součástí základního
vzdělávání.

2.2 Cíle vzdělávání na základní škole speciální
Cílem základní školy speciální je rozvoj psychických i fyzických
schopnosti a předpoklad vybavit žáky vědomostmi, dovednostmi a
návyky, jenž jim umožní, aby se mohli v maximální možné míře
zapojovat do společenského života. To, zda se žáci úspěšně zapojují
do společnosti, nezávisí pouze na úrovni jejich rozumových schopností
a kvalitě vědomostí a dovedností, ale především na vztahu k ostatním
lidem, jejich schopnosti komunikovat a navazovat osobní vztahy. Velmi
důležitou složkou jsou i jejich osobní vlastnosti, povahové rysy a úroveň
jejich chování.
Ve své pedagogické práci proto ZŠS akceptuje především složku
výchovnou. Vede žáky k přátelskému vztahu k lidem a k potřebě zapojit
se do společnosti, ke společenskému chování a k rozvíjení jejich
komunikační schopnosti a dovednosti, které jsou důležitým
předpokladem sociální integrace. Aby tyto vysoké nároky, žáci
vzhledem k závažnosti svého postižení mohli splňovat, potřebují nejen
speciálně pedagogickou péči svých učitelů a vychovatelů, ale i pomoc
psychologů a dalších odborníků, kteří již dnes působí ve speciálně
pedagogických centrech pro mentálně postižené. Dalším hlavním
úkolem ZŠS je žáky naučit základům čtení, psaní a počítání, takzvaně
vybavit je triviem základních vědomostí a dovedností. Zvládnutí tohoto
úkolu je pro žáky velmi důležité pro samotnou integraci a orientování se
v okolním prostředí (Bendlová, P., Zikl, P. 2011).
Cíle prezentují předpokládaný směr vzdělávání, v němž je usilováno
o utváření a rozvoj klíčových kompetencí. Vzhledem k výraznému
snížení kognitivních schopností, opoždění psychomotorického vývoje a
zvláštnostem poznávacích procesů jsou cíle vzdělávání přizpůsobeny
omezeným možnostem žáků.
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Tab. 1 Cíle vzdělávání

Díl I - Vzdělávání žáků se středně
těžkým mentálním postižením

Díl II - Vzdělávání žáků s těžkým
mentální postižením a souběžným
postižením více vadami

rozvoj všestranné a účinné
komunikace

osvojení si základních hygienických
návyků a činností sebeobsluhy

poznání vlastních schopností a
možností využitelných v osobním i
pracovním životě

rozvoj pohyblivosti, dosažení co
nejvyšší možné míry samostatnosti a
orientace ve vztazích k okolí

osvojení si strategie učení

rozvoj komunikačních dovedností
pomocí systémů alternativní a
augmentativní komunikace

podpora myšlení a schopnosti řešení
problémů
rozvoj spolupráce, uznání práci a
úspěchy vlastní i druhých
uvědomění si vlastních práv a
povinností
rozvoj pozitivních emocí, vhodných
projevů chování, citlivých vztahů k
lidem i okolnímu prostředí
upevnění poznatků o ochraně
vlastního zdraví i zdraví jiných

rozvoj spolupráce s blízkými osobami
a vykonávání jednoduchých úkonů
vytváření pozitivních vztahů ke
spolužákům, začlenění se do
kolektivu
rozvoj emocí a pozitivních citů
rozvoj pozornosti, vnímavosti a
poznání

rozvoj ohleduplnosti a vedení
ke společnému soužití s ostatními
lidmi

2.3 Klíčové kompetence
Snahou ve vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním
postižením je vybavit je souborem klíčových kompetencí na úrovni,
která je pro ně dosažitelná. Klíčové kompetence představují soubor
předpokládaných vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot
důležitých pro osobní rozvoj, další uplatnění jedince a jeho maximálně
možné zapojení do společnosti.
Osvojování klíčových kompetencí je dlouhodobý a složitý proces
pokračující v průběhu celého života. Úroveň klíčových kompetencí,
které žáci dosáhnou na konci základního vzdělávání, nelze proto ještě
považovat za konečnou. Důležitá je vhodná volba metod a
organizačních forem výuky, která musí důsledně respektovat
individuální zvláštnosti, možnosti i osobnostní vlastnosti žáků.
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Za klíčové jsou v základním vzdělávání považovány kompetence
k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální,
občanské, pracovní. Pro žáky se středně těžkým mentálním postižením
stejně jako pro žáky s lehkým mentálním postižením jsou nejdůležitější
kompetence, komunikativní, pracovní a sociální a personální.
Vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným
postižením více vadami je vedeno snahou, vybavit žáky souborem
elementárních klíčových kompetencí na úrovni, která je pro ně
dosažitelná a která jim umožní najít vhodnou formu komunikace a
soužití s jejich okolím.
Vzhledem k závažnému poškození kognitivních funkcí u žáků s
těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami je
kladen důraz především na klíčové kompetence komunikativní, sociální
a personální, pracovní. Elementárních klíčových kompetencí mohou
žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.
Tab. 2 Klíčové kompetence

Díl I - Vzdělávání žáků se středně
těžkým mentálním postižením

Díl II - Vzdělávání žáků s těžkým
mentální postižením a souběžným
postižením více vadami

kompetence k učení

kompetence k učení

kompetence k řešení problémů

kompetence k řešení problémů

kompetence komunikativní

kompetence komunikativní

kompetence sociální a personální

kompetence sociální a personální

kompetence občanské

kompetence pracovní

kompetence pracovní

2.4 Průřezová témata
Průřezová témata jsou významnou součástí základního vzdělávání.
Jsou důležitým formativním prvkem ve vzdělávání, vytvářejí příležitosti
pro individuální uplatnění žáků i pro jejich významnou spolupráci a
pomáhají rozvíjet osobnost žáka především v oblasti postojů a hodnot.
Obsahová náplň průřezových témat uvedených v RVP ZŠS byla
přizpůsobena snížené úrovni rozumových schopností žáků.
Z uvedených průřezových témat škola do vzdělávání žáků vybere a
zařadí nejméně tři, která budou korespondovat s náplní a
očekávanými výstupy jednotlivých vzdělávacích oblastí a oborů RVP
ZŠS.
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Vybraná průřezová témata nemusí být obsažena v každém ročníku.
Ve svém ŠVP si škola vybraná průřezová témata přizpůsobí podle
konkrétních vzdělávacích potřeb žáků a podle specifických podmínek
školy, rozpracuje rozsah a způsob realizace. Průřezová témata je
možné využít jako integrativní součást vzdělávacího obsahu
vyučovacího předmětu nebo v podobě samostatných předmětů,
projektů, seminářů, kurzů apod.
Podmínkou účinnosti průřezových témat je jejich propojenost se
vzdělávacím obsahem konkrétních vyučovacích předmětů a s obsahem
dalších činností žáků realizovaných ve škole i mimo školu.
V etapě základního vzdělávání jsou vymezena tato průřezová témata:
 Osobnostní a sociální výchova
 Výchova demokratického občana
 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
 Multikulturní výchova
 Environmentální výchova
 Mediální výchova

2.5 Vzdělávací oblasti
RVP ZŠS Díl I – Vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním
postižením - upravuje vzdělávání žáků se středně těžkým, těžkým
mentálním postižením a souběžným postižením více vadami, přičemž
respektuje opoždění psychomotorického vývoje těchto žáků, jejich
fyzické a pracovní možnosti a předpoklady. „Vzhledem k variabilitě
schopností a úrovni vědomostí a dovedností je nezbytné při vzdělávání
uplatňovat přístupy odpovídající vývojovým a osobnostním specifikům
žáků, za přispění nejvyšší míry podpůrných opatření“, (RVP ZŠS, 2008,
s. 6).
Vzdělávací obsah je v RVP ZŠS rozdělen do devíti vzdělávacích
oblastí, které jsou členěny na jeden či více vzdělávacích oborů, jejichž
obsah se vzájemně překrývá. Tvoří očekávané výstupy a učivo na 1.
stupni, který je členěn na dvě období (1. – 3. ročník, 4. – 6. ročník) a na
2. stupni.
Rámcový učební plán
Vzdělávací
oblasti

Vzdělávací obory

Jazyk a jazyková Čtení
komunikace
Psaní

1. stupeň
2. stupeň
1. − 6. ročník
7. − 10. ročník
Minimální časová dotace
16
12
10
7
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Řečová výchova
Matematika a její
Matematika
aplikace
Informační a komunikační technologie
Člověk a jeho svět
Člověk a společnost
Člověk a příroda
Hudební výchova
Umění a kultura
Člověk a zdraví

Výchova ke zdraví
Tělesná výchova

Člověk a svět práce
Průřezová témata
Disponibilní časová dotace
Celková povinná časová dotace

12

4

12

12

2
16
-

4
8
12

18

8

18
21
P
10
135

2
12
22
P
11
114

Očekávané výstupy mají činnostní povahu, jsou prakticky zaměřené
a využitelné v běžném životě. Každý žák dosahuje očekávaných
výstupů v míře odpovídající jeho individuálním možnostem a
schopnostem. Učivo není cílem, ale prostředkem k dosažení
očekávaných výstupů a tím i k rozvíjení klíčových kompetencí.
Očekávané výstupy vyjadřují záměr pedagogického působení a jsou
stanoveny na konec 3. ročníku (1. období), na konec 6. ročníku (2.
období) a na konec 10. ročníku.
Požadavky na žáky v ZŠS se vždy přizpůsobují schopnostem a
možnostem každého žáka. Učivo pro žáky se sníženou úrovní
rozumových schopností, psychickými zvláštnostmi, nedostatečnou
úrovní koncentrace a nízkou úrovní rozvoje volních vlastností je
redukováno. Žáci si kromě základů trivia osvojují především prakticky
zaměřené činnosti a dovednosti – sebeobsluha, používání předmětů
denní potřeby (Bartoňová, Bazalová, Pipeková, 2007).
Díl II – Vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a
souběžným postižením více vadami
Vlastní obsah vzdělávání žáků s nejtěžšími formami zdravotního
postižení je sebeobsluha, hygiena a stravování. Snahou při vzdělávání
v přizpůsobených podmínkách a za odborného speciálně
pedagogického vedení je, aby si žáci osvojovali elementární vědomosti,
dovednosti a návyky, které jim umožní získat určitou míru
soběstačnosti. Každá osvojená dovednost se projeví ve zlepšení kvality
života těchto žáků i jejich nejbližšího okolí. Rozvoj psychiky je úzce
spojen s rozvíjením tělesných funkcí, zejména motoriky, což vyžaduje i
intenzivní rehabilitační péči.
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Pro vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením je
charakteristické individualizované vyučování. Vnitřní členění tříd
nevychází z věkových charakteristik žáků, ale z úrovně jejich
individuálních schopností a potřeb, které jsou určující pro obsah
vzdělávání. Režim dne je rozdělen na pravidelné střídání výuky,
odpočinku a hry, které odpovídá možnostem zatížení žáků. Pro
každého žáka je vypracován individuální vzdělávací plán. Všechna
podpůrná opatření směřují k rozvíjení celé osobnosti.
Vzdělávání má odlišné metody práce a vyžaduje i speciálně
upravené podmínky odpovídající potřebám žáků a závažnosti jejich
postižení. Je to otevřený proces probíhající s využitím netradičních
speciálních metod, které napomáhají překonávat komunikační bariéry.
Jedná se především o využívání alternativních a augmentativních
systémů komunikace. Vzdělávání je doplněno různými formami
rehabilitační tělesné výchovy a relaxačních činností.
Rámcový učební plán
Vzdělávací oblasti

Člověk a
komunikace
Člověk a jeho svět
Umění a kultura
Člověk a zdraví

Vzdělávací obory

1. – 10. ročník

Rozumová výchova
Řečová výchova
Smyslová výchova
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Pohybová výchova

Počet hodin týdně
Minimální časová dotace
30
20
40
10
10
20

Zdravotní tělesná výchova
nebo Rehabilitační
tělesná výchova
Pracovní výchova

Člověk a svět
práce
Disponibilní časová dotace
Celková povinná týdenní časová dotace

40

20
20
210

2.6 Podmínky pro vzdělávání žáků ZŠ speciální
Vzdělávání podle ŠVP zpracovaných v souladu s RVP ZŠS by mělo
být podpořeno odpovídajícími podmínkami.
Pro úspěšné vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním
postižením je potřebné zabezpečit tyto podmínky:
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 uplatňovat zdravotní hlediska a respektovat individualitu a potřeby
žáka;
 umožnit při vzdělávání využívání všech podpůrných opatření;
 uplatňovat princip diferenciace a individualizace vzdělávacího
procesu při
organizaci činností, při stanovování obsahu, forem i
metod výuky;
 zabezpečit výuku ve všech předmětech včetně předmětů speciálně
pedagogické péče pedagogickým pracovníkem s příslušnou kvalifikací;
 zohlednit druh, stupeň a míru postižení při hodnocení výsledků
vzdělávání;
 odstraňovat architektonické bariéry a provádět potřebné změny,
případně úpravy školního prostředí;
 spolupracovat
se
zákonnými
zástupci
žáka,
školskými
poradenskými zařízeními a s odborníky z jiných resortů při tvorbě
individuálních vzdělávacích plánů;
 umožnit ve ŠVP – pokud zdravotní postižení žáka objektivně
neumožňuje realizaci vzdělávacího obsahu některého vzdělávacího
oboru RVP ZŠS nebo jeho části – nahradit příslušný vzdělávací
obsah nebo jeho část příbuzným,
případně
jiným
vzdělávacím
obsahem, který lépe vyhovuje jejich vzdělávacím možnostem;
 upravit a formulovat očekávané výstupy vzdělávacích oborů v
jednotlivých obdobích tak, aby byly pro tyto žáky z hlediska jejich
možností reálné a splnitelné a těmto výstupům přizpůsobit i výběr učiva
 uplatňovat podle potřeb jednotlivých žáků alternativní formy
komunikace;
 umožnit v případě potřeby, v souladu s právními předpisy, působení
asistenta pedagoga a osobního asistenta ve třídě nebo studijní skupině;
 vytvářet vhodné vzdělávací nabídky a tím podporovat zájmy žáků.
V souladu s koncepčními vzdělávacími dokumenty, obecně platnými
předpisy a normami, vzdělávacími potřebami žáků a potřebami pro
pedagogickou činnost učitelů jsou v RVP ZŠS vymezeny materiální,
personální, hygienické, organizační a jiné podmínky.

Shrnutí kapitoly




Vzhledem k výraznému snížení kognitivních schopností, opoždění
psychomotorického vývoje a zvláštnostem poznávacích procesů
jsou cíle vzdělávání přizpůsobeny omezeným možnostem žáků.
Klíčové kompetence představují soubor předpokládaných
vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých
pro osobní rozvoj, další uplatnění jedince a jeho maximálně
možné zapojení do společnosti.
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Výchovně-vzdělávací činnost je na základě respektování
individuálních zvláštností jedinců zaměřena na osvojování
elementárních znalostí a pracovních dovedností, rozvoj
komunikačních a motorických schopností, nácvik sebeobslužných
činností potřebných ke snižování závislosti na péči druhých osob.

Kontrolní otázky a úkoly:
1. Charakterizujte Rámcový vzdělávací program pro základní školu
speciální.
2. Definujte cíle vzdělávání žáků v základní škole speciální.
3. Charakterizujte klíčové kompetence definované v RVP ZŠS.
4. Vyjmenujte vzdělávací oblasti obsažené v RVP ZŠS díl I. a II.
5. Popište podmínky pro vzdělávání žáků se středně těžkým
mentálním postižením.
Úkoly k textu
1. K textu prostudujte RVP ZŠS. Dostupné na
http://www.nuv.cz/file/134
2. Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Dostupný
na http://www.msmt.cz/dokumenty-3/skolsky-zakon-ve-zneniucinnem-od-1-9-2017-do-31-8-2018
3. Vyhlášku č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Dostupná na
http://www.msmt.cz/dokumenty-3/vyhlaska-c-27-2016-sb-ovzdelavani-zaku-se-specialnimi-1
4. Vyhláška č. 197/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 72/2005
Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských
poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů. Dostupné
na http://www.msmt.cz/vzdelavani/vnitrostatni-predpisy
Citovaná a doporučená literatura
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postižením ve škole. Praha: Grada. Pedagogika (Grada). ISBN
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3 Vybrané předmětové didaktiky v ZŠS
V této kapitole se dozvíte:
 o didaktice a metodických postupech uplatňovaných ve vybraných
předmětech základní školy speciální

Po jejím prostudování byste měli být schopni:
 objasnit možnosti využití metodických postupů ve vybraných
předmětech,
 charakterizovat jednotlivé, níže popsané metody,
 popsat základní principy těchto metod

Klíčová slova kapitoly: didaktika předmětů, metodické postupy, učivo,
očekávané výstupy, rozvoj čtenářských dovedností, rozvoj početních
představ.
Průvodce studiem
Tato kapitola je stěžejní části studijního textu. Dovíte se zde o didaktice
a metodických postupech uplatňovaných ve vybraných předmětech
základní školy speciální. Kapitola studijního textu nabízí konkrétní
didaktické a reedukační postupy při práci se žákem se středně
těžkým mentálním postižením. Jednotlivé subkapitoly jsou zaměřeny
na metodiky a předmětových didaktiky edukace a reedukace percepce
(smyslová výchova), trivia (čtení, psaní, počítání), pracovních aktivit
(pracovní vyučování). V dalších subkapitolách se zabýváme
i specifickými oblastmi člověk a umění (výtvarná a hudební výchova),
člověk a svět zdraví (tělesná výchova) a informační a komunikační
technologie.
Na zvládnutí této kapitoly budete potřebovat asi 30 hodin.
Cílem didaktiky osob se středně těžkým mentálním postižením je
vyučovací proces, na jehož konci stojí jedinec s určitou úrovní vzdělání
v dané oblasti. Základními otázkami (speciálních) pedagogů je zejména
předmět a způsob výuky (tedy co a jak má žáky učit).
Důležitou podstatou je stanovení dílčích cílů a konkrétních úkolů. Ty
jsou součástí hlavního vzdělávacího cíle. Udáváme také dílčí cíle ve
třech konkrétních kategoriích. Mezi kognitivní cíle řadíme porozumění,
zapamatování a následnou aplikaci poznatků. Aplikace poznatků by
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měla probíhat jak v typických, tak i v méně standardních situacích. Mezi
afektivní cíle řadíme vnímavost, reakce, ocenění hodnot a jejich
integraci do soustavy hodnot, následně poté internalizaci hodnot. Tím je
myšlen vliv hodnot na chování jedince. Mezi psychomotorické cíle
řadíme imitaci, manipulaci, diferenciaci, koordinaci a automatizaci.

3.1 Specifika práce se žákem se středně těžkým
mentálním postižením - rozvoj smyslových
dovedností
Rozvoj smyslových dovedností je velmi významnou oblastí pro
správný rozvoj psychických funkcí. Cílevědomým vytvářením vztahů v
rámci smyslového vnímání, myšlení a řeči rozvíjíme u žáků s mentálním
postižením jednotlivé smyslové analyzátory a jejich funkce, které jsou
podmínkou správného vnímání, koncentrace pozornosti, prostorové,
směrové a časové orientace a v neposlední řadě jsou i základem pro
vytváření představ a pojmů.
V RVP ZŠS – díl I. není smyslová výchova strukturována jako
samostatný vzdělávací obor, proto je učivo vřazeno především do
vzdělávacího oboru Čtení (vzdělávací oblast Jazyk a jazyková
komunikace). V tomto oboru můžeme smyslovou výchovu najít v
cílovém zaměření vzdělávací oblasti (rozvíjení řečových schopností,
myšlení, emocionálního a estetického vnímání), v učivu (diferenciační
cvičení pro rozvoj zrakového a sluchového vnímání…, koncentrační
cvičení…). V RVP ZŠS – díl II. pak tvoří smyslová výchova samostatný
obor pod vzdělávací oblastí Člověk a jeho svět.
V rámci smyslové výchovy systematicky procvičujeme zrakové,
sluchové, čichové a chuťové vnímání, hmatové vnímání, vizuomotoriku
a prostorovou orientaci vždy v konkrétních situacích. Rozvojem
smyslových dovedností vytváříme předpoklady pro úspěšné zvládání všech
vzdělávacích oborů a jejich obsahů. .

Zrak je všeobecně považován za nejdůležitější analyzátor, a jeho
ztráta je proto udávána jako nejcitelnější senzorické postižení. Udává
se, že tímto analyzátorem přijímáme až devadesát procent všech
informací z prostředí.
U zraku se zaměříme především na rozvoj následujících
schopností:
 rozeznávání barev
 rozlišování tvarů
 odhad rozměrů
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orientace v prostoru
rozvoj pozornosti a zrakové paměti

Pro nácvik schopnosti diferencovat barvy je možno použít velké
množství pomůcek, jež si může pedagog sám připravit:
 barevné domino, kde se kromě barev mohou děti rozeznávat i
tvary
 pracovní listy, kde děti vybarvují okénka dle předlohy a později
dle „diktátu“
 různé formy omalovánek motivovaných pohádkovým příběhem
 barevné kostky, ze kterých děti staví obrazce dle namalované
předlohy
 „motání“ barevných klubíček pastelkami, které je vhodné doplnit
slovním doprovodem („Motám červené klubíčko…“)
Schopnost rozlišování tvarů začneme s dětmi procvičovat na
obecnější úrovni, a to nejlépe tříděním předmětů denní reality na:
 tělesa kulatá (jablko, míč, hlava, slunce…)
 tělesa hranatá (kostka cukru, cihla, krabice, bedna…)
 tělesa válcovitá (láhev, kmen stromu, tužka…)
 tvary obdélníkové (obálka, sešit, tabule, deska stolu…)
Pozornost a zraková paměť patří mezi ty kognitivní funkce, ve
kterých mají žáci se středně těžkým mentálním postižením značný
deficit. Tyto funkce však lze v průběhu výuky a speciálním cvičením
částečně reedukovat.
Tato cvičení mohou mít pro zvýšení motivace žáků herní či soutěžní
charakter:
 děti hledají rozdíly ve dvou obrázcích
 děti hledají chyby, které „popletený“ malíř nakreslil na obrázku
 děti hledají změnu v umístění věcí (na učitelově stole, na
magnetické tabuli, ve třídě), kterou učitel udělal, zatímco děti
měly zavřené oči (příp. čekaly za dveřmi třídy)
Pro rozvoj zrakové paměti je možno použít cvičení Kimových her –
děti po dobu tří minut pozorují věci vyložené na stole a pak (po určité
době) se je snaží všechny vyjmenovat atd.
Existuje veliké množství postupů, technik a pomůcek k rozvíjení
schopnosti diferenciace tvarů u žáků s mentálním postižením:
 hra s tvarovým dominem ve dvojicích či ve skupině
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práce s konturovými obrázky – dítě na pracovní list s
nakreslenými konturami (většinou geometrickými tvary) klade
vybrané relevantní tvary vystřižené z tvrdého papíru
z krabice s množstvím vystřižených tvarů dítě dle instrukce
vybírá tvary (kulaté, hranaté, obdélníkové, špičaté…)
práce s tvarovými stavebnicemi – oblíbené jsou dřevěné
stavebnice, z nichž si děti mohou stavět „hrad“, hru je vhodné
doplnit opět slovním doprovodem
obrázkové skládanky – děti skládají do původního tvaru
rozstříhaný plakát, fotografii, pohlednici, apod.

Nejvhodnějším prostředkem rozvoje prostorové orientace jsou
spontánní hry a cvičení v prostoru (v tělocvičně, na hřišti, ve třídě…),
konkrétní cvičení lze opět zaměřit podle následujících námětů:
 cvičení se šipkami (děti s malými šipkami v rukou napodobují
směr učitelovy šipky a současně tento směr pojmenovávají × děti
kladou své šipky dle diktátu učitele na lavici atd.)
 děti třídí geometrické tvary a tělesa (hranatá, kulatá…) z
hromádky podle instrukcí učitele – kulaté tvary kladou vpravo,
hranaté nahoru, atd.
 dítě se zavázanýma očima projde určité místo, pro ztížení
orientace je můžeme zatočit o půloblouk, později o oblouk apod.
Při rozvoji sluchového analyzátoru se zaměříme na schopnost
rozlišovat:
 druh zvuku
 intenzitu zvuku
 výšku zvuku
 zbarvení zvuku a hlasu (spolužáků a učitelů)
 směr, odkud zvuk přichází
 vzdálenost zdroje zvuku
 zvuky nástrojů, zvířat, přírodních zvuků (spojit s napodobováním
některých zvuků)
Návrhy některých cvičení rozvoje sluchového analyzátoru:
 děti putují se zavázanýma očima za zvukem,
 sluchové rozlišování materiálu uzavřeného před zraky dětí do
několika stejných kovových plechovek (šrouby, sirky, vata, papír,
rýže, písek, knoflíky…),
 určování zdroje zvuku hrou na „slepou bábu“ – cesta za různými
zdroji zvuků,
 žáci sedí se zavřenýma očima v lavicích a z různých koutů třídy
se ozývají různé zvuky (tleskání, šoupání, dupání, chřestění…)
provozované učitelem a vybranými žáky; naslouchající žáci musí
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okamžitě na zvuk reagovat domluvenou aktivitou (ukázat, odkud
zvuk přichází, zvednout ruku, když uslyší dupání…)
„sluchová“ varianta Kimových her (učitel vyjmenovává osobní
věci, které si děti vezmou na pomyslný výlet, děti si je musí
zapamatovat a po třiceti vteřinách reprodukovat – rozvoj
sluchové paměti i představivosti)

Náměty na cvičení hmatového vnímání (volíme bohatě variované
materiály – plastické, sypké, pružné atd.):
 třídění drobného materiálu (pecky, rýže, knoflíky…) na hromádky
s vyloučením zraku (i soutěžní formou jako „hra na Popelku“)
 třídění geometrických těles
 třídění hadříků z různých materiálů
 rozlišení váhy stejných krabiček (např. od zápalek) naplněných
různým materiálem – řadit krabičky dle váhy
 modelování geometrických těles
Při rozvoji chuťového analyzátoru se zaměříme na diferencování
chuťových rozdílů:
 látek s neutrální chutí (voda, mouka)
 sladkých věcí (cukr, med, ovoce, sušenka)
 hořkých látek (kakao, neslazený čaj, hořká čokoláda)
 slaných látek (osolená voda, sůl, slaneček, maso, pečivo),
 kyselých látek (ocet, citron, kyselina citronová potravinářská)
 kořeněných látek (vanilka, zázvor, skořice, hřebíček, pepř,
paprika)
Rozvoj chuťového analyzátoru je vhodné spojit s učivem o zdravém
životním stylu.
Rozvoj smyslových dovedností u žáků s mentálním postižením se
prolíná všemi vzdělávacími obory, čímž se vytváří předpoklady pro
zvládání jejich vzdělávacích obsahů.

3.2 Metodika počátečního čtení, rozvoj čtenářských
dovedností
Hlavním cílem vzdělávacího oboru Čtení je postupné osvojování
písmen, slov a vět, které vede k rozvíjení čtecí dovednosti, vnímání
obsahu čteného textu a čtení snadného krátkého textu s porozuměním.
Důležité je povzbuzovat u žáků zájem o čtení, jako o jeden ze zdrojů
informací.
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Předpokladem úspěšné práce s žákem s mentálním postižením je
správná diagnostika jeho mentální úrovně. Skutečnost, že žák nastoupí
do první třídy například po odkladu školní docházky, neznamená, že je
jeho centrální nervová soustava je na výuku čtení a psaní připravena.
Mentální úroveň v mnoha oblastech nemusí odpovídat skutečnému
věku dítěte. Proto než začneme číst a psát, je třeba, aby žák zvládal
udržet pozornost u jednoho úkolu, měl rozvinuté zrakové, sluchové a
hmatové vnímání alespoň na úroveň předškolního věku a zvládal
analyticko-syntetické činnosti s předměty a obrázky. Dále je nutné
přiměřeně rozvinout jemnou a hrubou motoriku, koordinaci oko–ruka i
orientaci v prostoru a na ploše. Pokud žák vše v přiměřené míře
zvládá, můžeme začít s nácvikem samotného čtení a psaní.
Metody ve výuce čtení rozdělujeme do tří obecných skupin na
metody syntetické, metody analytické a metody analyticko-syntetické.
Jak již názvy napovídají, metoda syntetická vychází z hlásek, které jsou
následně spojovány ve větší celky - slova. Analytická metoda pak
vychází z celků větších (slov), které jsou rozkládány na menší části.
Analyticko-syntetická metoda využívá jak analýzy, tak syntézy (srov.
Fasnerová, 2012, Krejčířová, 2013).
V rámci textu se dále budeme zabývat jen stručným popisem
metody analyticko-syntetické a v kapitole 4.1 pak metodou Globálního
čtení.
Metoda analyticko- syntetická
Nejvíce rozšířenou metodou výuky prvopočátečního čtení je
analyticko-syntetická metoda. Tato metoda je též nazývána hlásková
nebo zvuková. U této metody dochází k analýze i syntéze současně.
Slovo je vyvozeno z mluvené řeči, pak je analyzováno na slabiky a
hlásky, ke kterým jsou přiřazeny písmena. V rámci syntézy jsou pak
spojovány písmena do dalších slabik a slov a následovné psaní těchto
slov. (srov. Santlerová, 1995, Fasnerová, 2012, Krejčířová, 2013)
1. Přípravné období na čtení, předslabikářové období – (motivační
a diagnostická funkce)
 K přípravnému období nácviku čtení patří příprava dětí, která se
zaměřuje na více oblastí. Pozornost věnujeme především
komunikativní funkcí jazyka, srozumitelnosti jazykových projevů
a artikulaci.
 Učitel musí rozvíjet tzv. rozhovoření dětí a obohacovat jejich
slovní zásobu (Fabiánková, 1999).
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K tomuto období patří rozvoj:
 Orientace na stránce - dítě se řídí pokyny učitele, např. polož
ruku vpravo, vlevo na lavici, ukaž roh vpravo nahoře. Žák může
také kreslit obrázek dle pokynu pedagoga – nakresli doprostřed
domeček, vlevo od domu je strom, vpravo nahoře svítí sluníčko
atd. Děti využívají především pojmů uprostřed, před – za, nad –
pod.
 Prostorová a směrová orientace - ukazujeme obrázky a ptáme
se, co je nahoře - dole, vpravo – vlevo, vpředu – vzadu, vrchní –
spodní, před – za, uvnitř – venku, první – poslední, apod. Ptáme
se také na vztahy mezi předměty na obrázku. K procvičování
slouží různé skládanky, pomůcky k rozlišování figury a pozadí,
puzzle. Prostorovou a směrovou orientaci můžou žáci dobře
nacvičit v tělesné výchově prostřednictvím pohybových cviků.
 Poznávání a rozlišování tvarů - začíná se např. poznáváním a
tříděním základních geometrických tvarů. Zpočátku se
geometrické tvary odvozují od konkrétních předmětů např.
kapesník – čtverec, koláč – kruh. Děti k těmto předmětům
přiřazují příslušný geometrický tvar.
 Sluchová analýza a diferenciace - děti se učí napodobovat
slabičné zvuky, např. auto troubí tú, kohout volá kykyryký. Stejně
se děti učí napodobovat i hláskové zvuky, např. na kočku se
volá ččč, husa syčí s.
 Rozvoj analyticko-syntetické činnosti - k hlavním činnostem
patří rozpoznání předmětu, který je částečně zakrytý, skládat k
sobě dvojice předmětů, které k sobě patří např. hrnec + poklička.
 Orientace ve větě - pokládáme otázky, které se vztahují k
obrázku a děti celými větami odpovídají.
2. Slabikářové období – etapa vlastního vyvozování a vlastního
čtení
V tomto období se žáci seznamují s novými hláskami a písmeny.
Dochází k rozvoji sluchu a zdokonalení analýzy a syntézy akustickokinestetické se zrakovou. Žáci pak lépe určují počet a pořadí slabik ve
slově a hlásek ve slabice. Začíná se rozvíjet schopnost žáka spojovat
slabiky ve slova a číst slova jako celky. Ve slabikářovém období je
nutné neustálé procvičování, zvýšit plynulost čtení, dbát na správný
přízvuk a kontrolovat správnost porozumění textu. Při prvopočátečním
čtení je dobré dodržovat: přečíst hlasitě celé slovo, neskládat slova
šeptem, zastavit se u znamének (Fabiánková, 1999).
Tato etapa se dále dělí na čtyři fáze:
 čtení otevřené slabiky ve slovech (máma, Ota);
 čtení zavřené slabiky na konci slov (les, orel);
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čtení otevřené slabiky trojpísmenné (sto, stojí) a slova se dvěma
souhláskami uprostřed (myška, babička);
čtení slov se slabikotvorným r, l (vlk, krk), slova s písmenem ě dě, tě, ně, bě, pě, vě a se slabikami di, ti, ni.

V této etapě se využívá Slabikář. Stále se procvičuje analýza a
syntéza slov.
3. Etapa poslabikářová – poslabikářové období
V této poslední fázi nácviku čtení dochází k automatizaci čtení a
přecházení k vázání slabik ve slova. Žák by měl číst plynule, správně a
přiměřenou rychlostí, čteným textům by měl zcela rozumět.
Etapa plynulého čtení slov:
 čtení složitějších vět a souvětí
 tiché čtení s porozuměním
Každá metoda má své výhody a nevýhody. Důležité je, aby pedagog
zvolil ve výuce čtení co nejvhodnější metodu vzhledem k individuálním
potřebám jednotlivých žáků.

3.3 Metodika
počátečního
grafomotoriky

psaní,

rozvoj

Vzdělávací obor Psaní rozvíjí grafické dovednosti žáků, jejich
jemnou motoriku a grafomotoriku, a tím zároveň stimuluje jejich
myšlení. Získávání grafických dovedností, postupné zvyšování kvality a
rychlosti písma a praktické využívání získaných dovedností dává žákům
možnost jednoduché písemné komunikace.
Učivo – 1. stupeň
 rozvíjení psychomotorických schopností, jemné motoriky,
grafomotoriky a pohybové koordinace, uvolňovací cvičení,
alternativní nácvik písma
 směrová orientace, orientace na řádku na stránce
 rozeznávání hlásek a písmen
 psaní hůlkového a psacího písma, slabiky, slova i podle
nápovědy, opis a přepis, psaní krátkých slovních spojení
 základní hygienické návyky při psaní
 psaní číslic
Očekávané výstupy 1. st. –1. období
 dodržovat správné držení psacího náčiní
 vyvodit písmenka podle obrázků
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odlišovat délku samohlásek
psát velká hůlková písmena
psát a spojovat písmena a tvořit slabiky
zvládat základní hygienické návyky spojené se psaním
napsat hůlkovým písmem své jméno

Očekávané výstupy 1. st. –2. období
 psát písmena, která umí číst
 opisovat a přepisovat slabiky a jednoduchá slova
 ovládat psaní hůlkového písma
 psát písmena a slabiky podle diktátu
 opsat číslice

Učivo – 2. stupeň
 psaní psacích písmen
 opis a přepis slov – převedení tištěných písmen do psané
podoby, přepisování slov, vět a jednoduchých textů, psaní na PC
 diktát slov a krátkých vět
 úprava psaného textu, psaní adresy a krátké korespondence,
psaní pomocí PC
 psaní číslic
Očekávané výstupy 2. st.
 dbát na čitelný písemný projev
 psát slabiky a jednoduchá slova i podle diktátu
 opsat slova a jednoduché věty
 napsat nebo opsat jednoduché sdělení podle předlohy
 přepsat krátký jednoduchý text
 podepsat se psacím písmem
 napsat nebo opsat běžné písemnosti – adresu, přání, dopis podle vzoru
 psaní číslic i podle nápovědy

Správné sezení
Důležitým předpokladem pro nácvik psaní je zajištění správné
polohy sezení. Podle Mlčákové (2009) se chodidla opírají celou svou
plochou o podložku, jsou od sebe mírně vzdáleny, nohy v kolenou
svírají pravý úhel. Celá váha těla by měla spočívat rovnoměrně
rozložena na celém sedadle. Trup je mírně předkloněn, hrudník se však
nesmí dotýkat psací plochy, měl by být vzdálen 3–6 cm. Předloktí jsou
asi ze tří čtvrtin volně položeny na stole, směřují k sobě přibližně
v pravém úhlu. Lokty by neměly ležet na stole. Hlava je rovně,
v prodloužení páteře, jen mírně skloněna. Dítě hlavu nesmí naklánět na
stranu, může pak mít problém se sklonem písma. Vzdálenost mezi
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očima a psací deskou by mělo být asi 30 cm. Ruka, kterou nepíšeme,
pak přidržuje papír.
Obrázek 1 Správná poloha při psaní v sedě (Bednářová, 2006)

Podle Doležalové (2010), je vhodné některé grafomotorické činnosti
provozovat v jiné poloze, kupříkladu ve stoje. Kreslení lze v této poloze
provádět buď na desce stolu, ale také na svislé ploše, ať už jde o
kresbu na tabuli, papír upevněný na stěnu, či na malířském stojanu.
Kresba na svislé ploše je velmi doporučována, dává dítěti dostatečný
prostor k pohybu celou paží. Tato poloha je vhodná např.
k uvolňovacím cvikům a je také vhodná pro nácvik správné polohy
psacího náčiní. Dalšími vhodnými polohami může být kreslení na zemi,
ať už vsedě, kleče či v podřepu.
Správný úchop psacího náčiní
Než se začneme zabývat tím, jak se psací náčiní správně drží, je
třeba nejdříve vybrat správné psací potřeby. Je nutné vybírat kvalitní
psací náčiní, které odpovídá účelu, ke kterému jej chceme použít. Je
například vhodné vybrat tužky a pastelky spíše měkké, jelikož dobře
vedou stopu a nenutí dítě příliš tlačit. Ze stejného důvodu bychom se
měli vyhnout kuličkovým propisovacím tužkám.
Dále je třeba brát zřetel na tvar psacího náčiní, nejlepší je vybírat
trojhranné pastelky, které podporují správné držení. Tzv. trojhranný
program lze také navodit různými násadkami, jež je možno volně
zakoupit. Měli bychom také brát ohled na rozměr, tužky by neměly být
příliš široké, měly by odpovídat rozměrům dětské ruky. A nakonec,
tužky ani pastelky by neměly být příliš krátké, měly by sahat minimálně
k řase mezi palcem a ukazovákem.
Za správný považujeme tzv. špetkový úchop, který je proveden
pouze třemi prsty. Tužka se opírá o boční stranu posledního článku
prostředníku, který ji přidržuje zprava. Palec tužku přidržuje na druhé
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straně, tedy zleva. Ukazovák pak tužku přidržuje shora. Všechny prsty
jsou mírně ohnuty, vzdáleny přibližně 3 cm od hrotu tužky. Zbylé dva
prsty jsou volně skrčeny v dlani, malíček se hranou lehce dotýká psací
podložky. U leváků je úchop zrcadlově, v levé ruce. Ruka je na
podložce položena tak, aby bylo zápěstí uvolněné, ruka natočená
hřbetem nahoru.
Obrázek 2 Správný úchop psacího náčiní (Mlčáková, 2009)

Bednářová (2006) varuje před nesprávným držením psacího náčiní,
které způsobuje zvýšenou únavu ruky, což může zapříčinit nechuť
dítěte ke kreslení, později k psaní.
Obrázek 3 Nesprávné úchopy psacího náčiní (Bednářová, 2006)

Grafomotorika
Při maximálním zobecnění lze grafomotoriku na základních školách
speciálních primárně spojovat se psaním a kreslením. V obou
případech dochází ke kombinaci pohybové dovednosti a porozumění
vážících se ke grafickému projevu. Pochopení vztahu mezi psacím či
kreslícím nástrojem a papírem, kontrola pohybu ruky a proces vytvoření
zamýšleného znaku představují velmi náročné dovednosti (Newman,
2004).
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Pokud promítneme předchozí názor do oblasti vzdělávání žáků
s mentálním postižením, lépe pochopíme, nakolik je konkrétní výuková
činnost v těchto oblastech náročná pro žáka i pedagoga.
Podle Doležalové (2010) rozdělujeme uvolňovací cviky do tří
základních skupin: uvolňovací cvičení dlaní (modelování, hnětení
tvarovací hmoty, obtiskování dlaně, malba dlaní, mytí rukou, masáže
dlaní, hry na tělo, aktivity s pískovničkou, různé sestavy pomocí dlaní –
ukazujeme misku, stříšku, brýle, dalekohled atd.), uvolňovací cvičení
prstů (drobení různých materiálů, vhazování drobných materiálů do
láhve, navlékání, hry s mozaikou, manipulace s kolíčky, malování
prstovými barvami, trhání papíru, hra na klavír, postupné zvedání prstů,
atd.), cvičení špetky (solení, sypání čehokoliv, sbírání drobných
předmětů, šroubování, skládání mandal pomocí přírodnin, atd.).
Dle Bartoňové (2010) provádíme uvolňovací neboli průpravné cviky
ve svislé ploše, poté na šikmé a nakonec na vodorovné. S dětmi
pracujeme nejprve na velkých plochách, které postupně zmenšujeme.
Používáme k tomu křídy, voskovky, vodové barvy, které zanechávají
tlustou stopu, později tužky s měkkou tuhou nejlépe trojhranné.
Uvolňovací cviky mají být plynulé a rytmické, často podpořeny říkadlem,
písničkou. Mezi uvolňovací cviky není vhodné zařazovat pohyby, jež
narušují jeho plynulost (cviky měnící jeho směr).
Je vhodné, aby uvolňovací cviky byly prováděny v různých
polohách těla – vstoje, kleku, dřepu i sedu v lavici. Smyslem těchto
cviků je dosáhnout koordinace v činnostech, na kterých se podílí
mozková centra a zrakové orgány se svalovými skupinami paže, ruky,
zápěstí a prstů.
Bednářová (2006) a Šimíčková (2008) se shodují na následujících
pravidlech, která by měla provázet každé grafomotorické cvičení:


Motivace – snad nejdůležitější zásadou je, aby bylo dítě
k činnosti dostatečně motivováno, aby dítě činnost bavila, aby se
dítě cítilo příjemně, uvolněně a na každé další cvičení se těšilo.
Každé cvičení by mělo být tematicky blízké dítěti.



Uvolnění – samotnému cvičení by mělo předcházet nějaké
uvolňovací cvičení, procvičení hrubé a jemné motoriky.



Povzbuzení – dítě musíme za každý výkon hodnotit kladně,
musíme jej pochválit, povzbudit. Je-li kritika nezbytná, měli
bychom volit kritiku konstruktivní s motivujícími prvky. Získá-li
dítě negativní zkušenost, může se stát, že se grafickým
činnostem bude snažit vyhýbat.



Postupnost – nejprve provádíme jednoduché cviky, až po
zvládnutí jednoduchých prvků přecházíme na prvky složitější.
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Toto pravidlo lze uplatnit i na velikost formátu, tedy nejprve
pracujeme např. na tabuli, poté na formát A3, posléze formát A4
a nakonec může dítě pracovat do sešitu.


Výsledek – na výsledku nám při grafomotorickém cvičení
nezáleží, důležitější než samotný výsledek je totiž proces tvorby.



Podmínky – dítě musí pracovat ve vhodných podmínkách, mezi
které můžeme zařadit vhodnou, nastavitelnou židli, dostatečné
osvětlení, nebo správné psací, resp. kreslící náčiní.



Čas – dítěti musíme dát na práci tolik času, kolik potřebuje.
Nesmíme dát dítěti pocit, že musí pracovat rychle na úkor
kvalitě.

Je potřeba zdůraznit důležitost říkanek a zařazení rytmických
cvičení. Říkáme-li si s dítětem u práce říkanku, dítě pracuje rytmicky,
uvolněněji, práce je více baví a rychleji jim utíká.
Uvolnění ruky je vhodné se žáky provádět před jakýmkoli grafickým
úkonem. Není-li totiž ruka před psaním dostatečně uvolněná, negativně
to ovlivňuje výkon dítěte. Uvolněná ruka zlepšuje nejen výkon dítěte,
ale také jeho psychické rozpoložení. Bednářová uvádí několik
uvolňovacích cviků, které uvolní celou ruku a zlepší koordinaci jak
kloubu ramenního, tak i kloubu loketního.
Bednářová (2006) rozděluje grafomotorické prvky do čtyř skupin,
kdy každá další skupina je obtížnější než ta předešlá. Cviky jsou tedy
seřazeny od nejjednoduššího k nejobtížnějšímu, přičemž k obtížnějšímu
prvky bychom měli přistoupit teprve po zvládnutí prvku předešlého,
jednoduššího.


I. skupina prvků – tato skupina je koncipována pro děti ve věku
3 – 4,5 let. Skupina je zaměřená především na směrové čáry,
kruh a oblouky. Tyto prvky jsou poměrně lehké na koordinaci,
pro dítě lehce zvládnutelné.
o
o
o
o
o
o

svislá čára
vodorovná čára
kruh
tečky
oblouk horní a dolní
šikmá čára

Obrázek 4 I. skupina prvků (Bednářová, 2006)
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II. skupina prvků – tato skupina je určena především pro děti ve
věku 4 – 5,5 let. Prvky z této skupiny jsou již náročnější na
koordinaci pohybu.
o
o
o
o
o
o

spirála
šikmá čára směřující od středu ven
vlnovka
elipsa
zuby
spojené oblouky

Obrázek 5 II. skupina prvků (Bednářová, 2006)



III. skupina prvků – třetí skupina grafomotorických prvků je
určena dětem ve věku 5 – 6,5 let. Tyto cviky jsou výrazně
náročnější na koordinaci ruky, nežli cviky předešlých skupin. O
prvcích, jež se v této skupině nacházejí, se zmiňuje také
Mlčáková (2009), jako o grafických elementech, ze kterých se
skládá psací písmo.
o
o
o
o

horní smyčky
spodní smyčky
arkády
girlandy

Obrázek 6 III. skupina prvků (Bednářová, 2006)



IV. skupina prvků – v této skupině již nalezneme grafomotorické
prvky, ze kterých se skládá písmo. Než přejdeme k této skupině,
je nezbytně nutné, aby již děti zvládly všechny tři předcházející
skupiny.
o
o
o
o
o
o
o
o

šikmá čára s mírným prohnutím
ostrý obrat
horní zátrh
dolní zátrh
horní klička
spodní klička
srdcovka
prvek, ze kterého se skládají písmena „a“ a „o“
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Obrázek 7 IV. skupina prvků (Bednářová, 2006)

Etapy výuky prvopočátečního psaní
Období přípravných cviků na psaní – příprava ruky na psaní probíhá
současně s přípravou na čtení, procvičuje se sluchová analýza a
syntéza (motivační období). Základními přípravnými cviky na psaní jsou
cviky kresebné a uvolňovací. Jejich cílem je dosažení volného,
plynulého a svižného pohybu. Děti je píší měkkými psacími materiály
většinou ve stoje nepodepřenou rukou na tabulích nebo větších
formátech papíru. Je lepší začít též se psaním na podložky ve svislé
poloze, potom volně přecházet do vodorovné polohy, dále do sedu a
postupně zmenšovat formát psací podložky i velikosti vzoru psacích
cvičení. Příprava na psaní probíhá v rámci celého edukačního procesu,
zejména v rámci výtvarné, tělesné a pracovní výchovy.
Zásady:
• cvičíme postupně od méně obtížného k více obtížnému (cvičení
paží, dlaní, zápěstí, prst, koordinace více pohyb);
• cvičíme pokud možno několikrát denně po krátkou dobu. Při
cvičení vystřídáme dva až tři cviky dle toho, jak snadně nebo
obtížně je dítě zvládá;
• grafický záznam cvik zasazujeme až po důkladném procvičení
jemné motoriky (cvičení prstů, dlaní, uvolňovací cvičení, atd.);
• dbáme na správné držení těla;
• dbáme na správný úchop psacího náčiní (pokud ho v tomto
období používáme);
• dodržujeme zásadu přiměřenosti a posloupnosti;
• grafický cvik se provádí od kraje ke kraji, zleva – doprava, zprava
– doleva, jednou rukou i oběma rukama současně;
• používáme doprovodné říkanky i básničky.
Období vlastního nácviku písma – vlastní nácvik písma začíná po
přípravných cvicích a zahajuje se psaním tvarových prvků písmen v
liniatuře. Je nutné postupovat od jednoduchého ke složitějšímu a od
většího k menšímu. Proto jednotlivé prvky, tak jak jsou zařazeny v
písankách a pracovních sešitech, procvičujeme nejprve na větších
formátech a širších linkách.
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Období zdokonalování rukopisu – žáci opakují probrané učivo a
utužují své vědomosti. Zdokonalují dle individuálních schopností svůj
rukopis a případně i
úhlednost písma při různých formách
procvičování. S žáky také procvičujeme psaní s porozuměním, opět
s ohledem na schopnosti jednotlivých žáků.

3.4 Metodika řečové výchovy
Vzdělávací obor Řečová výchova se zaměřuje na osvojení a
užívání mateřského jazyka v jeho mluvené podobě, na správné a
srozumitelné vyjadřování a rozvíjí komunikační dovednosti žáků, které
jsou předpokladem funkčního dorozumívání s okolím, úspěšné sociální
integrace a jejich dalšího vzdělávání.
Vzhledem k individuálně
variabilním schopnostem je nezbytné rozvíjení a budování řeči
přiměřeně věku a schopnostem jednotlivých žáků.
Cílem řečové výchovy je především rozvoj všech složek sdělování.
S komplexním rozvojem řeči, správnou výslovností a obsahem řeči se
rozvíjí i psychika, myšlení, postoje a celá osobnost dítěte. Dosažená
úroveň rozvoje řeči přímo ovlivňuje ve větší či menší míře úspešnost ve
výuce psaní a čtení.
Učivo 1. stupeň
 dechová, hlasová a artikulační cvičení
 výslovnost, intonace, rytmizace
 edukace a reedukace řeči, rozvíjení fonematického sluchu
 rozvoj komunikace jako prostředku orientace v sociálních
situacích, alternativní a augmentativní způsoby komunikace
 přednes, vyprávění; říkanky, krátké básničky, popisy obrázků
 poslech předčítaného textu
 reprodukce a dramatizace; říkanky, básničky, jednoduché
příběhy
Očekávané výstupy – 1. období
žák by měl:
 reprodukovat jednoduché říkanky a básničky
 odpovídat na otázky slovem, větou
 dokázat se koncentrovat na poslech pohádek a krátkých příběhů
 popsat jednoduché obrázky
 reprodukovat krátký text podle otázek
Očekávané výstupy – 2. období
žák by měl
 reprodukovat krátké texty podle jednoduché osnovy
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vyprávět zhlédnutý filmový nebo divadelní příběh podle návodných otázek
vyprávět jednoduchý příběh podle obrázku
popsat osoby, předměty podle reálu nebo vyobrazení za pomoci
doprovodných otázek
domluvit se v běžných situacích
zvládat slovní formy společenského styku – pozdrav, prosba, poděkování
dramatizovat jednoduchý krátký příběh z oblasti, která je žákům blízká

Učivo 2. stupeň
 rozšiřování slovní zásoby, základy techniky mluveného projevu –
správné dýchání, výslovnost, intonace a rytmizace
 edukace a reedukace řeči; rozvíjení fonematického sluchu
 alternativní způsoby komunikace
 základní komunikační pravidla; konverzační cvičení; tvorba
otázek a odpovědí
 mimojazykové prostředky řeči – mimika, gesta
Očekávané výstupy
žák by měl
 dosáhnout srozumitelného mluveného projevu, širší slovní zásoby, snažit
se o zřetelnou výslovnost
 používat věty se správnými gramatickými strukturami
 dbát na kulturu mluveného projevu
 komunikovat vhodně v běžných situacích a zvládat základní pravidla
komunikace
 popsat děje, jevy a osoby na obrázcích
 vyprávět vlastní zážitky a popsat své pocity
 převyprávět vyslechnutý, přiměřeně náročný příběh, divadelní nebo
filmové představení
 dramatizovat jednoduchý příběh nebo pohádku

Hodiny řečové výchovy lze organizovat různými formami práce.
Rozeznáváme dvě organizační formy řečové výchovy:


individuální péči, která zahrnuje diagnostickou činnost, edukaci,
reedukaci řeči, rozvoj fonematického sluchu a motorických
dovedností.



skupinovou péči, která se provádí v malé skupině 2 – 3 dětí,
nebo ve větším kolektivu a obsahuje rozvoj jemné motoriky a
pohybových dovedností s mluvním doprovodem, gymnastiku
mluvidel, průpravná cvičení dechová, fonační a artikulační,
rytmizaci při slovních hrách, zpěvu a vyprávění.
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Logopedická intervence se stává nezbytnou téměř u všech žáků ZŠ
speciální. Důležitou úlohu má při rozvoji komunikačních schopností a
dovedností žáků, které jsou předpokladem jejich úspěšné sociální
adaptace, integrace i jejich dalšího vzdělávání. Při výskytu závažnějších
vad výslovnosti je nutná spolupráce s klinickým logopedem, nebo
logopedem ve speciálně pedagogickém centru. Tento požadavek
vyžaduje dobrou součinnost školy a rodiny.
Obsahem učiva řečové výchovy je:
 diagnostika úrovně řeči
 gymnastika mluvidel
 dechová cvičení
 hlasová cvičení
 řeč, zvukové prostředky řeči (tempo, melodie)
 korekce dyslalie
 rozvíjení sluchového vnímání - diferenciace hlásek ve slově
 rozvíjení slovní zásoby
 stavba věty, tvoření vět
 otázky a odpovědi, vyprávění podle otázek
 vyprávění podle obrázků
 kultura mluveného projevu, konverzační cvičení
 zdokonalování techniky čtení
 dramatizace
 hudební, pohybová a rytmická průprava
Vyučovací hodina řečové výchovy se drží určité struktury. Tím je
úvodní část , hlavní část a závěrečná, klidová část.
Úvodní část se hravou formou zaměřuje na rozcvičení motoriky
mluvidel, dechová a hlasová cvičení. Součástí úvodní části je i motivace
dětí na hlavní část hodiny.
V hlavní části hodiny je dané téma procvičováno např. metodou
„Dobrého startu“, dramatizací známé písníky či pohádky, skupinovou
nebo kolektivní prací. Zde také vzniká prostor pro individuální korekci
problémových hlásek.
Závěrečná část je charakterizována shrnutím nových poznatků a
dovedností získaných v hodině řečové výchovy. Zopakováním si
nových slov a říkanek, napomáhajících rozšiřovat slovní zásobu žáků a
odstraňovat jejich artikulační neobratnost. Hodina zpravidla končí
relaxačním nebo protahovacím cvičením.
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Všechny tyto komponenty by měly probíhat pro děti zábavnou
formou (přiměřeně věku a schopnostem). Zařazení písniček a
pohybových her má především relaxační charakter. Řečová výchova je
významnou složkou celého výchovně-vzdělávacího procesu u žáků s
mentálním postižením.
Návrhy činností a her v hodinách řečové výchovy:
 hry na rozvoj fonematického sluchu a jemné rozlišovací
schopnosti sluchu (např. Co k sobě patří - přiřazování obrázků k
příslušným hláskám, Lodička - děti vytváří slova, na kterou
začíná daná hláska, slabika)
 hry na rozvíjení slovní zásoby
 posilování smyslu pro rým, rytmická cvičení - rytmická cvičení
jsou vhodná zařazovat nejen do řečové výchovy, ale i do
hudební výchovy, čtení, psaní, matematiky aj.
 konstruktivní hry - prostřednictvím stavebnice si děti procvičují
jemnou motoriky prstů, rukou a posilují koordinaci oko - ruka
 dramatizační hry - dětmi velmi oblíbená činnost, dramatizací
jednoduchého textu si žáci procvičují komunikační pohotovost,
tvorbu otázek a odpovědí
 námětové hry (např. Na obchod...)
 pohybové cviky - cílem je zdokonalení motoriky a dosažení
potřebného uvolnění u dítěte pomocí pohybových her
Pomůcky v řečové výchově
Učební pomůcky patří do vyučování a jsou nedílnou součástí
vyučování. Dělíme je podle mnoha kritérií (dvojrozměrné, trojrozměrné,
názorné, didaktické, stimulační atd.), ale všechny složí jako
kompenzační a motivační činitel a urychlující prostředek pro zvýšení
efektivity práce při výuce.
V hodinách řečové výchovy lze úspěšně používat pro dechová,
fonační a artikulační cvičení např. peříčka, papírové kuličky, čokoládu,
jogurt, med, bublifuk, slámky a sklenice naplněné vodou. Pro nácvik
délky samohlásek se používá obvykle bzučák nebo píšťalka, pro rozvoj
myšlení a fonematické diferenciace karty s písmeny, pracovní listy k
řešení různých úkolů, křížovky a doplňovačky. V rytmicko-pohybové
výchově jsou vhodné Orffovy hudební nástroje, které přinášejí mentálně
postiženým žákům radost a pocit uspokojení z vlastní produkce.
Návrhy pomůcek v hodinách řečové výchovy:
 stimulační pomůcky - využívají se hlavně k orientačnímu
vyšetření sluchu, k sluchové diferenciaci - např. zvukové hračky,
hudební nástroje
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motivační pomůcky - užívají se k probuzení zájmu u dítěte o
komunikaci, ke spolupráci, napomáhají také k odreagování
různých stavů - např. loutková a maňásková divadélka
didaktické pomůcky - slouží k rozvíjení poznání, diagnostice,
procvičení výslovnosti, ke zjišťování lexikální složky řeči tematické obrázky, soubory logopedických říkanek, povídek,
čtecí tabulky
názorné pomůcky - jedná se o přístroje, které názorně ukazují
kvalitu zvuku produkovanou osobou s narušenou komunikační
schopností - správnost či nesprávnost, např. logopedické zrcadlo

3.5 Metodické poznámky k předmětu Matematika a
její aplikace
Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je založena na
praktických činnostech a dovednostech, které žáci nejčastěji využijí v
běžném životě, posiluje schopnost logického myšlení a prostorové
představivosti. Žáci se seznamují se základními matematickými pojmy,
symboly, postupy a způsoby jejich užití. Učí se používat matematické
pomůcky včetně kalkulátoru. Matematika prolíná celým základním
vzděláváním, učí je dovednostem a praktickým činnostem využitelným v
praktickém životě.
Důležitou součástí matematického vzdělávání je osvojení
dovedností z geometrie. Žáci poznávají základní geometrické tvary a
tělesa, učí se pečlivosti a přesnosti při měření. Vzdělávací obsah
vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace je rozdělen na tematické
okruhy:
 Řazení a třídění předmětů
 Čísla a početní operace
 Závislosti, vztahy a práce s daty
 Základy geometrie
Tematický okruh Řazení a třídění předmětů se zařazuje na prvním
stupni základního vzdělávání. Žáci se učí tvořit skupiny podle velikosti,
řadit předměty podle určitých vlastností a společných jevů. Rozvíjí si
prostorovou a směrovou orientaci, logické myšlení a paměť, učí se
chápat a osvojovat si kvantitativní vztahy.
Tematický okruh Čísla a početní operace je zařazen na 1. stupni i
na 2. stupni. Žáci se postupně seznamují s reálnými čísly, osvojují si
rozklad čísel, vytváří si konkrétní představu o číslech, osvojují si
postupy základních matematických operací. Jedná se především o
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sčítání, odčítání, násobení. Získané dovednosti jsou procvičovány a
upevňovány při manipulaci s mincemi a bankovkami.
V tematickém okruhu Závislosti, vztahy a práce s daty se žáci učí
třídění a seskupování dat podle určitých kritérií, jejich vzájemných
souvislostí a závislostí. Osvojují si základy měření, seznamují se s
časovými souvislostmi, určují čas, učí se základní jednotky délky,
hmotnosti a obsahu.
V tematickém okruhu Základy geometrie žáci rozeznávají a
pojmenovávají základní geometrické útvary, poznávají geometrická
tělesa, která se vyskytují v jejich okolí. Učí se zacházet s geometrickými
pomůckami.
Cílové zaměření vzdělávací oblasti
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení
klíčových kompetencí tím, že vede žáka k:
 osvojování a chápání matematických postupů, zvládnutí
základních matematických dovedností
 rozvíjení paměti a logického myšlení prostřednictvím
matematických operací
 používání matematických symbolů
 rozvíjení samostatnosti, vytrvalosti a koncentrace pozornosti
 vytváření prostorové představivosti
 uplatnění matematických znalostí a dovedností v běžném životě
(měření, porovnávání velikostí, manipulace s penězi)
 rozvíjení spolupráce při společném řešení stanovených úkolů
 zdokonalování grafického projevu a základních rýsovacích
dovednost
Porozumění pojmu číslo a jeho grafickému vyjádření v přesně
definovaném tvaru číslice znamená předstupeň pro uplatnění i těch
nejjednodušších matematických operací. Středně těžká mentální
retardace ovlivňuje tuto oblast rozumového zpracování poměrně
výrazně.
Hra jako dominantní poznávací činnost dítěte předškolního věku
působí emocionálně, podněcuje k činnosti a manipulaci s konkrétními
předměty (rozvoj jemné motoriky ruky a prostorové percepce
a představivosti při práci se stavebnicemi, jednoduché kreslení,
stříhání, lepení apod.).
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Při těchto činnostech objevuje dítě:
 vlastnosti objektů, předmětů, vnímatelné smysly – barva, tvar,
velikost, apod.
 vztahy mezi objekty okolního světa, např. protiklady ve smyslu
prostorové nebo časové orientace: malý – velký, daleko – blízko,
nahoře – dole, nad – pod, vpravo – vlevo, včera – zítra
Kromě přirozených situací (spontánní hra, vycházka do přírody, sport,
stolování aj.) lze záměrně navozovat situace, v nichž si dítě
trojrozměrný prostor uvědomuje, organizuje a orientuje se v něm.
Při rozvoji matematických představ se zaměřujeme na:
 určování směru a orientace v prostoru
 prostorové vztahy a jejich kombinace: vnímat a popsat
rozmístění předmětů v prostoru či rovině, na obrázku apod.
 představy o velikosti objektů podložené zkušenostmi, které děti
získávají jednoduchým „měřením“ (krokování), odhadem nebo
vzájemným pozorováním rozměrů
 představy elementárních geometrických tvarů prostorových a
rovinných, jejich vzájemné rozlišování, třídění a pojmenovávání:
tělesa hranatá a oblá, trojúhelník, čtverec, kruh, obdélník
 vytváření prostorových modelů a maket (LEGO, modelína) s
prvky vlastní fantazie a tvořivosti
 grafická reprodukce konkrétní reality: kreslení, doplňování
obrázků, omalovánky
Důležitou složkou získávání „předmatematických“ zkušeností dětí je
objevování vztahů mezi prvky v určitém souboru předmětů (množině)
a mezi těmito soubory prostřednictvím konkrétních manipulativních
činností:
Třídění – seskupování prvků do určitých souborů, tříd, obvykle
na základě sděleného kritéria, vyjadřujícího určitou shodu nebo
podobnost prvků. Třídění předmětů, známé z dětských her,
předpokládá, že děti jsou motivovány, dokáží předměty identifikovat,
pojmenovat a označit, určovat znaky (barva, tvar, materiál).
Řazení – uspořádání prvků podle daných kritérií. Např.:
 s využitím pohádkového příběhu s časovou nebo prostorovou
následností jako motivace (O veliké řepě…),
 postižení vztahů (relací) před, hned před, za, hned za,
 využití vhodných předmětů umožňujících dostatečně názorné
a průkazné porovnávání, např. seřazení tyčinek či špejlí různé
délky
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Přiřazování – tvoříme dvojice prvků ze dvou různých souborů (květina
– motýl, talíř – lžíce). Později bude využito v porovnávání čísel.
V rámci edukačního procesu je nezbytné doprovázet všechna
cvičení, vedoucí k postupnému budování číselného pojmu názorem na
úrovni manipulativních činností s konkrétními předměty či vhodným
grafickým znázorněním těchto předmětů. Při početních operacích
klademe důraz na sčítání a odčítání (začínáme pojmy „a“ „bez“).
Později zařazujeme pojmy plus, mínus a symboly +,-. Základy
geometrického učiva mají výrazně propedeutický ráz a rozvíjejí
zkušenosti dětí z předškolního období (především orientace v prostoru)
ve dvou základních formách činnosti:




manipulace s jednoduchými tělesy (krychle, koule, válec, resp.
stavby z krychlí) a s geometrickými tvary (čtverec, kruh,
trojúhelník, obdélník)
volné kreslení (křivých a přímých čar) a rýsování podle pravítka

Důležitým cílem této vzdělávací oblasti je učit žáky praktickému
využití elementárních matematických poznatků v reálných situacích
praktického života.

3.6 Informační a komunikační technologie
Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie
zahrnuje základy práce s osobním počítačem a vybraným základním
programovým vybavením, zejména textovým editorem, speciálními
výukovými a vzdělávacími programy. Jako nadstandardní učivo je
možno v této oblasti zařadit práci s webovým prohlížečem a s
poštovním klientem.
Žáci si prostřednictvím práce s výukovými počítačovými programy
osvojují obsluhu počítače na elementární uživatelské úrovni a získané
dovednosti se pro ně stávají výhodou v praktickém životě tím, že jim
usnadní způsob komunikace.
Cílové zaměření vzdělávací oblasti
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení
klíčových kompetencí tím, že vede žáka k/ke:
 poznávání možností výpočetní techniky, osvojení základních
znalostí a dovedností práce s počítačem
 získání základních dovedností v oblasti informační gramotnosti
 rozvíjení myšlení, postřehu a koncentrace pozornosti
 rozvíjení a zdokonalování jemné motoriky
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zapojování více smyslů, k rozvíjení estetického cítění
využívání potřebných informací
komunikaci prostřednictvím výpočetní techniky
získávání povědomí o nevhodném obsahu vyskytujícím se na
internetu

Učivo 1. stupeň
 monitor, klávesnice, myš
 základy obsluhy počítače
 software počítače (textový editor, herní a zábavné výukové
programy)
 zásady bezpečnosti práce a prevence zdravotních rizik
spojených s využíváním výpočetní techniky
Očekávané výstupy − 2. období
žák by měl
 zvládat základní obsluhu počítače – zapnutí, vypnutí, práci s myší
 pracovat s vybranými a přiměřenými výukovými a zábavnými programy
podle pokynu
 zvládat psaní známých písmen na klávesnici
 dodržovat pravidla bezpečné a zdravotně nezávadné práce s výpočetní
technikou

Učivo 2. stupeň
 základní funkce textového a grafického editoru
 přídavná zařízení počítače, jejich účel, použití a obsluha tiskárny
 výukové a herní programy
 symboly alternativní komunikace na počítači
 možnosti vyhledávání informací pomocí internetu
 základní způsoby elektronické komunikace; mobilní telefon, email
Očekávané výstupy
žák by měl
 zvládat psaní jednoduchých slov, krátkých vět, popřípadě pracovat se
základními symboly alternativní komunikace
 zvládat práci s vybranými jednoduchými výukovými a herními programy
 vyhledávat informace na internetu podle pokynů
 dodržovat pravidla zacházení s výpočetní technikou
 zvládat základní funkce mobilního telefonu – přijetí hovoru, případně
zprávy SMS

Pojmem informační a komunikační technologie (IKT) se označuje
jako souhrn veškeré technologie využívané pro komunikaci a práci s
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informacemi. Prostředky informačních a komunikačních technologií
usnadňují získávání, zpracování a poskytování informací s důrazem na
komunikační stránku těchto procesů. Konkrétně se jedná o počítače a
jejich programové vybavení, tablety, datové projektory, interaktivní
tabule, mobilní telefony, internet atd. Možnosti IKT jsou v současnosti
stále rozšířenější v souvislosti s technickým pokrokem a klesající cenou
(Adamus, Franiok, Kaleja, Zezulková, 2015; Lopúchová, Krajčí, 2014;
Zikl a kol., 2011).
Využití informačních a komunikačních technologií je v dnešní době
běžnou součástí edukačního procesu. Díky svým možnostem přispívají
k motivaci, zefektivnění výuky, vizualizaci, simulaci reálných procesů či
interakci s uživatelem. Přináší aktuálně poskytované informace,
podporují tvořivost žáka a v neposlední řadě zprostředkovávají
multisenzorický přístup ve spojení obraz a zvuk spolu s reálným
předmětem (Lopúchová, Krajčí, 2014).
U žáků se speciálními vzdělávacími potřebami jsou informační a
komunikační technologie začleňovány v oblastech:
 výuka a stimulace - existuje řada programů pro zrakovou i
sluchovou stimulaci, rozvoj komunikačních schopností, upoutání
a prodlužování pozornosti apod.;
 individualizace - poskytují možnost individualizace výuky pro
jedince s rozmanitými vzdělávacími potřebami;
 kompenzace - nahrazují běžné činnosti či standardní pomůcky;
 reedukace - slouží ke zlepšení výkonnosti narušených funkcí;
 tvorba speciálních výukových programů a pomůcek - umožňují
tvorbu individuálních alternativních či doplňkových materiálů
 diagnostika – v elektronické podobě existuje řada diagnostických
či didaktických testů, které lze použít ve výchovně vzdělávacím
procesu,
 standartní využití – děti se speciálními vzdělávacími potřebami
mohou ICT využívat pro vyplnění volného času, hledání
informací, při komunikaci s okolím a jiných činnostech, jak je
tomu běžné v intaktní společnosti,
 motivace – ICT jako motivační prostředek k učení či pracovní
činnosti a to bez rozdílů. Bylo zjištěno, že na některé děti mají
ICT velmi silný motivační efekt (např. u dětí ze sociálně
znevýhodněného prostředí). (Zikl a kol., 2011).
Využívání informačních a komunikačních technologií u jedinců s
mentálním postižením ve školském prostředí může významně přispět k
všestrannému rozvoji osobnosti a individuálních předpokladů každého
žáka. IKT napomáhají rozvíjet kognitivní schopnosti, myšlení, vnímání,
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zmírňují obtíže s upoutáním a udržením pozornosti, kompenzují těžkosti
v oblasti komunikace a motoriky, podporují kreativitu, zvyšují motivaci
ve vztahu k učení, aktivitu a zájem objevovat dosud nepoznané
(Lopúchová, Krajčí, 2014).
Při zavedení digitálních technologií do výchovně-vzdělávacího
procesu žáků s mentálním postižením je potřebné vzít v úvahu
heterogenitu cílové skupiny. Možnosti využití informačních a
komunikačních technologií se výrazně liší v závislosti na stupni
mentálního postižení a případné kombinaci s tělesným či smyslovým
postižením, epilepsií, poruchami chování apod. (Zikl a kol., 2011).
Žáci se středně těžkým mentálním postižením zvládají informační a
komunikační technologie na různé úrovni dle svých kognitivních a
motorických schopností. Mohou si osvojit řadu dílčích činností (např.
ovládání speciálního výukového programu na interaktivní tabuli),
samostatná práce však bývá ojedinělá. U žáků s těžkým a hlubokým
mentálním postižením je edukační proces směřován zejména ke
stimulaci motoriky a vnímání, rozvoji komunikačních dovedností
(alternativní a augmentativní komunikace), zvládání základů
sebeobsluhy atd. Informační a komunikační technologie mohou být
přínosné i pro tyto žáky za předpokladu používání speciálního softwaru
i hardwaru (Zikl a kol., 2011).
Speciální ICT vybavení pro žáky ZŠ speciální
Počítač pro osoby se SVP - vhodné složení jednotlivých částí
počítačové sestavy umožňuje sestavit počítačovou sestavu pro téměř
každého jedince.
Obrázek 8 Počítač pro osoby se SVP

1

Speciální klávesnice - široká nabídka speciálních klávesnic
různých velikostí umožňuje práci na počítači osobám se speciálními
vzdělávacími potřebami. Klávesnice pro žáky základní školy speciální
mohou mít barevná tlačítka, mohou se lišit tvarem, velikostí.
1

http://www.petit-os.cz/poc_pro_postiz.php
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Obrázek 9 Speciální klávesnice

2

Alternativní myši, joisticky, tlačítka - jsou počítačové myši a jejich
alternativní kompenzační náhrady sloužící k ovládání počítače.
Obrázek 10 Alternativní myši, joisticky, tlačítka

3

Výukové programy
Nejdůležitější součástí interaktivní výuky je edukační materiál, který
zprostředkovává obsah vzdělávání. Interaktivní software představuje
2
3

http://www.petit-os.cz/klavesnice.php
http://www.petit-os.cz/poloh_zariz.php#Adaptovana_mys
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výukové programy, jejichž cílem je podpora edukačního procesu.
Poutavou formou prezentují probírané učivo a upevňují získané
vědomosti a dovednosti. Nabízí soubor her, obrázků, zvuků, animací a
videí.
Práce s výukovými programy je velmi motivující, zábavná a
atraktivní, v neposlední řadě přispívá k naplnění edukačních záměrů.
Díky hravé formě si žák ani neuvědomuje, že si právě procvičuje
pozornost, vytrvalost, představivost, učí se geometrické tvary, barvy,
rozvíjí motoriku horních končetin apod.
Výukové programy by měly splňovat tři základní podmínky předávat informace, kontrolovat úroveň získaných znalostí a poskytovat
zpětnou vazbu. Při volbě vhodného programového vybavení je třeba
vzít v úvahu dostupnost (licence), přístupnost (snadné ovládání,
mateřský jazyk), návaznost na praxi a kompatibilitu s operačním
systémem počítače. Pro zjištění funkčnosti a vhodnosti programů
poskytují někteří výrobci demoverze produktů (srov. Adamus in
Adamus, Franiok, Kaleja, Zezulková, 2015; Zikl a kol., 2011).
Speciální software pro podporu edukace žáků s mentálním
postižením není příliš rozsáhlý. Proto učitelé disponují zejména
výukovými programy, které jsou primárně určené pro předškolní děti a
žáky mladšího školního věku intaktní populace. Využívají programy s
úlohami na rozpoznávání písmen, čísel a barev, základů počítání a
čtení, rozlišování geometrických tvarů, orientaci v prostoru a na ploše,
rozvoj tvořivosti a komunikačních dovedností, procvičování paměti
apod. Významné jsou i logopedické programy na nácvik a rozvoj řeči
(srov. Lopúchová, Krajčí, 2014; Zikl a kol., 2011).
Nejrozšířenější výukové programy pro žáky základní školy
speciální
Výukový program Kreslení pro děti stimuluje dětskou představivost
a senzomotorickou koordinaci. Seznamuje děti s možnostmi kreslení,
obsahuje omalovánky s obrázky známých pohádek i řadu zajímavých
úkolů, které jsou rozděleny dle stupně obtížnosti. Děti si procvičují
znalost barev, v bludištích nacvičují orientační schopnosti, dokreslují
neúplné obrázky, poznávají a třídí obrazce, učí se poznávat první
písmena apod. (Kreslení pro děti, 2013).
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Obrázek 11 Kreslení pro děti

4

Občanské sdružení PETIT vytváří speciální výchovně vzdělávací a
diagnostické počítačové programy pro děti s mentálním, tělesným i
smyslovým postižením. Méďa čte je multimediální program určený k
nácviku analyticko-syntetického i globálního čtení. Využívá spojení slov
s obrázky i zvukovým záznamem. Volbou konkrétního nastavení
i výběrem slov lze program přizpůsobit individuální úrovni dítěte. Lze
skládat slova ze slabik, doplňovat chybějící písmena, vybírat správná
slova z nabídnutého seznamu apod.
Obrázek 12 Méďa čte

5

Program Méďa počítá je zaměřen na poznávání základů
matematiky, rozvoj matematické představivosti, třídění předmětů podle
velikosti i množství, nácvik sčítání a odčítání. Získané znalosti jsou
zábavnou formou procvičovány prostřednictvím her. Program je snadno
ovladatelný a úrovně obtížnosti nastavitelné podle schopností uživatele.
Součástí softwaru jsou veselé animace i odměna za správné vyřešení
úkolů.

4
5

Zdroj: http://www.terasoft.cz/czpages/cd_paint.htm
Zdroj: http://www.petit-os.cz/Meda_cte.php
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Obrázek 13 Méďa počítá

6

Méďa - barvy a tvary představuje výukový program zaměřený na
smyslovou a rozumovou výchovu. Úlohy řeší problematiku barev a
tvarů z nejrůznějších úhlů pohledu - poznávání barev a barevných
odstínů, vyhledávání barev a tvarů podle předlohy či slovního pokynu,
skládání obrázků z nabízených tvarů apod.
Obrázek 14 Méďa - barvy a tvary

7

Program Méďa a obrázky lze opět využít zejména v oblasti
smyslové a rozumové výchovy. Obsahuje přiřazování stejných obrázků,
poznávání protikladů a detailů, třídění předmětů do skupin, určování
sledu činností atd. Součástí programu jsou i hry, ve kterých si děti
zábavnou formou procvičují získané znalosti.
Obrázek 15 Méďa a obrázky

8

6
7

Zdroj: http://www.petit-os.cz/Meda_pocita.php
Zdroj: http://www.petit-os.cz/Meda_BarTva.php
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Brepta je výukový a diagnostický program, který zahrnuje
problematiku rozvoje komunikačních dovedností. Základ programu tvoří
databáze zvukových podnětů (zvuků, citoslovcí, slov a vět), s
odpovídajícími barevnými obrázky. Základní princip spočívá v reakci na
zvukové podněty výběrem odpovídajícího obrázku. Cílem je rozvoj
samostatné komunikace. Součástí jsou i hry se slovy (slovní fotbal,
rýmování, hlasové domino) a větami (přiřazení obrázku k přečtené větě,
volný popis postupně se měnícího obrázku, doplnění přečtené věty
obrázkem), rytmická cvičení apod.
Obrázek 16 Brepta

9

Software Pasivní sledování je využitelný jako diagnostický nástroj,
stimulační a reedukační program. Některé z úkolů běží automaticky
(bez nutnosti ovládání), jiné mohou být ovladatelné externím spínačem.
Skládá se ze čtyř nezávislých programů - SENSwitcher (pohybující se
animace tvarů a vzorů, soustředných kruhů, proměny jednoho tvaru na
druhý), Jednoduché hry (Rybičky a Balón) sloužící k nácviku řízeného
stisku tlačítka, Úlohy pasivního sledování (Objevování, Pohyby,
Skládání obrázků, Změny) a Využití prezentačních programů.
Obrázek 17 Pasivní sledování

10

8
9

Zdroj: http://www.petit-os.cz/Meda_obr.php
Zdroj: http://www.petit-os.cz/brepta_popis.php
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Globální slabikář - obsah programu nyní tvoří přes 694 různých
pojmů (slov) + pomocná slova a vybraná jména. Slovní zásoba je
rozčleněna do těchto témat: části těla, hygiena, osoby, oblečení,
kalendář, rozvrh, pomůcky, barvy, potraviny, restaurace a občerstvení,
jídelní lístek, v kuchyni. Slova jsou ozvučena, takže žák si může spojit
zvukový vjem, obrázek i text v jeden celek.
Obrázek 18 Globální slabikář

11

Výukový program Všeználek to ví společnosti SILCOM Multimedia
nabízí dětem ve věku od tří do sedmi let získání poznatků v částech
Slabikář (seznamuje s písmeny a čtením jednoduchých slabik),
Matematika (učí poznávat čísla a základní početní operace), Kalendář
(uvádí do jednotlivých ročních dob), Hodiny (srozumitelně vysvětluje
určování hodin), Barvy (znázorňuje základní barvy), Tvary (představuje
výuku geometrických tvarů), Lidské tělo (seznamuje s popisem částí
těla), Hry (umožňují procvičení nabytých vědomostí). Krásná grafika s
množstvím animací umocňuje názornost výuky.
Obrázek 19 Všeználek to ví

12

10

Zdroj: http://www.petit-os.cz/pasiv_sled.php
Zdroj: http://www.petit-os.cz, Globální slabikář, [on-line], 2011
12 Zdroj: http://www.silcom-multimedia.cz/tituly/vseznalek-to-vi/
11
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Klubíčko - titul obsahuje 11 ryze českých pohádek, 9 lidových
písniček, více než 100 omalovánek a 12 pexes. Všechny pohádky jsou
namluveny českými herci. Tyto pohádky děti nadchnou více než
televize, video i magnetofon. Namátkou vyberme pohádku o Červené
Karkulce, Otesánkovi, Smolíčkovi, Perníkové chaloupce, Slepičce a
kohoutkovi, apod.
Obrázek 20 Výukový program Klubíčko

13

Výukový

balík

programů

Alík

je

souborem

jednoduchých

výukových her a přiměřených poznávacích aktivit, které jsou zaměřeny
na osvojení a procvičení základních znalostí a dovedností, potřebných
pro úspěšný začátek školních let dítěte. Pro žáky základní školy je
vhodný zejména Alík a první slabikář, Alík veselá matematika, Alík než
půjdu do školy a Alík pojď si hrát.
Obrázek 21 Výukový program Alík

14

Nedostatek edukačních programů pro žáky s mentálním postižením
se snaží učitelé kompenzovat vytvářením si vlastních interaktivních
materiálů. Lopúchová, Krajčí (2014) uvádí jistá doporučení:
13
14

(http://www.e-software.cz, Klubíčko, [on-line], 2011).
(http://www.e-software.cz, Alík, [on-line], 2011).
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slovní zásoba, struktura a délka přiměřená poznávacím
schopnostem jedince,
struktura informací v logických souvislostech,
zahrnutí informací využitelných v praktickém životě,
využití mezipředmětových vztahů,
intuitivní ovládání,
poskytnutí intenzivní zpětné vazby,
vizuálně-auditivně stimulující materiál,
jednoduchost, srozumitelnost a přehlednost.

Moderní technologie nacházejí v oblasti výchovy a vzdělávání žáků
v základních školách speciálních své uplatnění a nepochybně mají i
svůj význam. Interaktivní tabule zohledňují speciální vzdělávací
potřeby, slouží k rozvoji kompetencí žáků i jejich znalostí v jednotlivých
vzdělávacích oblastech. Stávají se motivačním prvkem, který podněcuje
pozitivní a tvůrčí atmosféru ve třídě.

3.7 Metodika esteticko-výchovných předmětů
Vzdělávací oblast Umění a kultura provází žáky po celou dobu
povinné školní docházky. Přispívá ke kultivaci osobnosti žáků tím, že
dává prostor pro uplatnění jejich tvořivých schopností a
zprostředkovává jim zážitky prostřednictvím vlastní tvorby a recepce.
Naplňuje přirozenou potřebu projevit se. Ve výuce je možné přiblížit
žákům hudební i výtvarné umění a působit tak na jejich estetické
vnímání.
Vzdělávací oblast má významný rehabilitační a relaxační charakter.
Pomáhá k odreagování, ke koncentraci pozornosti, k překonávání
únavy. Na žáky působí harmonizující prostředí, ve kterém se snižuje
jejich vnitřní napětí, psychická nevyváženost a nesoustředěnost, často i
agresivita. Žáci s mentálním postižením mají předpoklady k osvojení
hudebních a výtvarných dovedností a mohou v této oblasti dosahovat
velice dobrých výsledků.
Vzdělávací obor Hudební výchova vytváří u žáků kladný vztah k
hudbě, rozvíjí jejich hudebnost, podporuje schopnosti hudbu
emocionálně prožít. Hudební činnosti podporují u žáků rozvoj
hudebních schopností a individuálních hudebních a pohybových
dovedností. Rytmická cvičení pozitivně ovlivňují i rozvoj řeči žáků.
Ve vzdělávacím oboru Výtvarná výchova dochází k poznávání
prostředků výtvarného jazyka a k všestrannému prohlubování senzibility
žáka. Prostřednictvím tvůrčích činností zaměřených na vnímání, tvorbu
a interpretaci se rozvíjí smyslové vnímání, estetické cítění, tvořivost,
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schopnost vyjadřovat emoce, představy, pocity a zkušenosti. Výtvarná
výchova pomáhá uplatňovat neverbální komunikaci a zlepšovat jemnou
motoriku.
Cílové zaměření vzdělávací oblasti
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení
klíčových kompetencí tím, že vede žáka k:
 využívání a rozvíjení tvořivých schopností a dovedností
 rozvíjení pozitivního vztahu k umění a jeho vnímání
 rozvíjení estetického cítění a vnímání prostředí
 ke kultivovanému vystupování a získávání sebedůvěry
 poznání, že kultura a umění obohacují život člověka
 poznávání národní kultury, její duchovní hodnoty a k vědomí, že
je třeba ji chránit
 seznámení se s kulturou jiných národů a etnik
Metodické poznámky k hudební výchově
Správné návyky při dýchání – dýchání je při zpěvu základem
vytvoření tónu. Na tom, jak dýcháme, se projeví kvalita našeho hlasu a
zpěvu.
Náměty pro práci s dechem:
 Foukáme do peříčka či mýdlové bubliny.
 Z balónku uchází vzduch – sssssss…
 Foukáme brčkem do vlastní dlaně. Sledujeme sílu svého dechu.
Poté si můžeme navzájem foukat na paži, vyfoukávat různé
ornamenty, písmenka, které mohou žáci poznávat.
 Do HV přineseme aromatické látky (např. pomeranč, česnek,
kávu apod.). Děti zavřou oči a každému dáváme přičichnout.
Vedeme žáky k nádechu tzv. „do bříška“.
 Dbáme na to, aby žáci nebyli ve strnulé poloze a nezvedali
ramena.
 Hlas hodin – tik-tak… Říkáme potichu na jeden výdech.
 Známé krátké říkadlo říkáme tiše na jeden výdech.
Dechová cvičení můžeme využít také při relaxačních chvilkách.
Například si s dětmi lehneme na záda, pokrčíme kolena a zavřeme oči.
Ruce si položíme na břicho. Volně dýcháme a vnímáme jen vlastní
dech. K relaxaci hraje příjemná hudba.
Rytmická cvičení, rytmizace říkadel
Rytmická cvičení a hry mohou žákům s mentálním postižením
výrazně pomoci v jejich deficitech souvisejících s motorikou, vývojem
řeči. Při těchto cvičeních můžeme trénovat nedostatečnou koordinaci
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pohybů, deficity v oblasti verbálního projevu, trénujeme paměť, reakci
na podnět.
Hlasová cvičení
V počátečním stadiu nácviku zpěvu se žáky experimentujeme s
vlastním hlasem. Zařazujeme zde:
 hry se zvuky a tóny;
 hry se sílou zvuku.
Hudebně-pohybové činnosti
Ty přispívají k tělesné uvolněnosti, rozvíjí základní pohybové
dovednosti a je prostředkem rozvoje rytmického cítění, pohybové a
taneční průpravy ve spojení s hudbou. Hudebně-pohybové hry jsou
oblíbenou součástí vzdělávacího procesu žáků s mentálním postižením
a zařazujeme je v různých částech dne (např. v hodině Hv) – se
záměrem motivačním, vzdělávacím či relaxačním.
Cílem hudebně-pohybových činností v hudební výchově je:
 rozvíjet pohybové dovednosti žáků v souladu s hudbou;
 poskytnout žákům příležitost k emocionálnímu sebevyjádření;
 umožnit jim poznávání a ověřování hudebních zákonitostí;
 rozvíjet kreativní schopnosti a estetické cítění;
 dopřát jim příležitost relaxace a vzájemné komunikace
prostřednictvím hudby a pohybu.
Metodické poznámky k výtvarné výchově
Vzdělávací obsah vzdělávací oblasti napomáhá k rozvíjení
smyslového vnímání, vlastní tvořivosti a vnímavosti k sobě samému i
okolnímu světu. Vytváří příležitosti pro vzájemnou spolupráci, toleranci
a napomáhá utváření postojů a hodnot.
V elementárních ročnících od sebe nelze oddělit přípravu na
písemný grafický projev dítěte a vlastní počáteční psaní od výtvarného
grafického projevu, oboje se prolíná a organicky prostupuje.
Grafomotorika
V grafomotorických cvičeních můžeme například použít:
 krouživé pohyby vytváří na pískovém stole kroužky v rytmu
říkanky;
 pohyby vodorovné: „žehlím, žehlím prádlo, nezdržuj mě,
madlo!“;
 obtahovací cviky – přímo na papír, na kterém je cvik
předkreslen, nebo na průklepový papír (ten je připnut např.
svorkami na předkreslený cvik);
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jednotažné cviky a kruhy – nejdříve ve vzduchu prstem, poté
prstem na papíře a poté pastelkou či tužkou se silnější stopou;
grafomotorické prvky ze kterých se skládá písmo spojené
s říkankou.

Malování-diferenciace barev
Je celkem běžnou praxí, že část žáků s mentálním postižením při
nástupu do školy není schopna pojmenovat barvy. Začínáme proto s
výcvikem zrakového analyzátoru a s diferenciací primárních barev (k
červené, žluté a modré připojíme i zelenou); žáci se učí barvy třídit a
pojmenovat.
Nejvhodnější formou k procvičování barev je vycházka do přírody, a
to zvlášť na jaře a na podzim, kdy se na loukách objevuje mnoho barev
a tvarů. Protože zkušenost s barvou bývá u dětí rozličná, což vyplývá z
míry podnětnosti prostředí, z něhož děti přicházejí, je nutné způsob
jejich percepce unifikovat. Od počátku procvičujeme s barvou i její
odstíny tak, aby byli žáci schopni z celku vytřídit určitou barvu a tu pak
seřadit podle odstínů od světlých po tmavé (také pojem světlý – tmavý
je třeba opakovaně demonstrovat a fixovat formou hry).
K procvičování schopnosti diferencovat barvy existuje řada námětů, kdy
děti:
 hledají, které věci v místnosti mají barvu červenou, žlutou aj.;
 třídí podle barev hromádku geometrických tvarů;
 malují barvy podle „diktátu“ do připravených okének na výkresu a
současně říkají nahlas, jakou barvu malují (verbální fixace);
 motají do klubíčka barevné bavlnky a barvu pojmenovávají
(vhodné je zařadit říkanky, básničky…);
 hrají si s barevným dominem;
 procvičují subjektivní hodnocení barev: jaké jsou barvy podzimu,
zimy, jara a léta, jaká je barva smuteční, která barva se nám líbí
(děti se shlukují podle barev).
Při malování dbáme o navození příjemné a veselé atmosféry ve
třídě, pocitu pohody a radosti z práce. Žákům umožníme malovat v
poloze, která jim nejlépe vyhovuje: vsedě v lavicích, vestoje i na zemi.
Dbáme, aby každé dítě mělo pro práci dostatek prostoru. K udržení
pozornosti využíváme motivačních prvků v úvodu i průběhu činnosti,
např. čtením textů, zpěvem, recitací, dramatizací literární předlohy,
prací s loutkou aj. Tvořivost a kreativita žáků by neměla být svazována
úzkostlivým dodržováním linie a obrysu.
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Modelování
Zatímco kresba a malba má u žáků s mentálním postižením vždy
lineární plošný charakter, modelování uvádí do prostoru, nutí žáky
vědomě prožívat i přemýšlet nad prostorovými vztahy a zákonitostmi.
Žáci se zabývají tvarem, barvou, hmotou a strukturou materiálu. První
modelování je zaměřeno na cvičení dlaňového svalstva, hrubou i
jemnou motoriku ruky – žák vytrhává kusy hmoty a kroužením dlaní
modeluje větší a menší kuličky (náhrdelník, hrozen vína…), válečky
(hříbek…), pak hrany (krabice, cihlička…) (Valenta, Jarmanová, 2015).
Nejprve modelujeme podle názoru (nejvhodnějším námětem je
podzimní ovoce), později se pouštíme do modelování z představ. Od
neživých věcí přecházíme k zvířecím figurám a k lidské postavě.
Výtvarná výchova u žáků se středně těžkým mentálním postižením by
měla:
 podat základní poučení o barvě, tvaru, ploše, struktuře a
materiálu i adekvátních výrazových prostředcích;
 naučit žáky překonávat bezradnost z plochy a barvy;
 vnitřně motivovat pro hru s tvarem a barvou, navozovat pocit
radostné atmosféry i relaxaci;
 přinášet poznatky v oblasti sebepercepce a percepce prostoru;
 posilovat sebevědomí dětí, probouzet pocit zadostiučinění z
originality jejich projevu.

3.8 Metodické poznámky k vyučování tělesné
výchovy
Vzdělávací oblast Člověk a zdraví učí žáky základním poznatkům a
dovednostem souvisejícím se zdravím, které by měli využívat v
každodenním životě. Respektuje celistvost osobnosti žáků, rovnoměrně
rozvíjí psychomotorické i psychické schopnosti, pohybové dovednosti a
zlepšuje sociální adaptabilitu. Umožňuje jim rozvoj jejich fyzických a
pohybových možností. K osvojení dovedností a poznatků je třeba
využívat vhodné motivace a činnosti, které posilují zájem žáků. Vedou
je k pochopení hodnoty zdraví, smyslu zdravotní prevence i problémů
spojených s poškozením zdraví, v přiměřené míře k věku a rozumovým
schopnostem.
Vzdělávací obsah oblasti Člověk a zdraví prolíná do ostatních
vzdělávacích oblastí, které jej doplňují, rozšiřují a využívají. Žáci se
seznamují s různým nebezpečím, které ohrožuje zdraví v běžných i
mimořádných situacích, osvojují si dovednosti a způsoby chování a
rozhodování, které vedou k zachování a posílení zdraví. Tím je
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zajištěno utváření dovedností a návyků pro uplatnění zdravého
životního stylu, osobní a duševní hygieny, zdravé výživy, pohybových
aktivit apod.
Obsah vzdělávací oblasti se realizuje ve vzdělávacích oborech
Výchova ke zdraví a Tělesná výchova, do níž je zahrnuta Zdravotní
tělesná výchova.
Vzdělávací obor Výchova ke zdraví navazuje na obsah vzdělávací
oblasti Člověk a jeho svět. Poskytuje žákům základní informace o
člověku v souvislosti s preventivní ochranou jejich zdraví. Vede je ke
zdravému způsobu života a k péči o své zdraví. Žáci si upevňují
hygienické, stravovací a pracovní návyky, rozvíjejí sociální a
komunikační dovednosti, učí se odmítat škodlivé látky, předcházet
úrazům a čelit vlastnímu ohrožení v různých situacích.
Vzdělávací obor Tělesná výchova umožňuje žákům využívat
vlastní pohybové možnosti. Ve shodě s věkem, postižením a
pohybovými možnostmi je vede od spontánního pojetí pohybu, k řízené
pohybové aktivitě a vlastní pohybové seberealizaci. Směřuje k
eliminování nedostatků v diferenciaci a koordinaci pohybů. Pro
pohybové vzdělávání žáků je důležité nejen rozvíjení pohybových
schopností a osvojování pohybových dovedností, 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 v
hodinách tělesné výchovy preventivně zařazována a využívána u všech
žáků nebo jsou využívána pro žáky se zdravotním oslabením místo
činností, které jsou kontraindikací jejich oslabení.
Žákům s trvale nebo přechodně změněným zdravotním stavem (III.
zdravotní skupina) má škola povinnost současně nabídnout Zdravotní
tělesnou výchovu (ZdrTV) jako alternativní formu tělesné výchovy,
jejímž cílem je odstranění nebo zmírnění zdravotního oslabení žáků. Do
ZdrTV jsou žáci zařazováni na doporučení lékaře (RVP ZŠS, 2008).
Cílové zaměření vzdělávací oblasti
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení
klíčových kompetencí tím, že vede žáka k:
 získávání orientace v základních názorech na zdraví a
postupnému uplatňování preventivních činností podporujících
zdraví;
 poznávání a chápání fyziologických, psychických i sociálních
změn spojených s dospíváním;
 dodržování zásad zdravého způsobu života a ochrany zdraví;
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rozpoznávání základních situací ohrožujících tělesné a duševní
zdraví vlastní i druhých a k osvojování poznatků, jak jim
předcházet;
odmítání škodlivých látek neslučitelných se zdravím;
poznávání vlastních pohybových možností a omezení, rozvíjení
a využívání pohybových schopností a dovedností;
vnímání prožitků z pohybové činnosti;

Cíle tělesné výchovy respektují individuální zvláštnosti vyplývající z
věku, pohlaví, zdravotního stavu, osobnostních dispozic či stupně
postižení. Mezi základní cíle můžeme zařadit:
 Výchovné – základním úkolem je probudit zájem žáků
s mentálním postižením o pravidelné pohybové aktivity. Mezi
další výchovné úkoly patří sebepoznání, rozvoj schopnosti
komunikace a kooperace s druhými, socializace. V neposlední
řadě se výchovná forma může zaměřovat na osvojení a
dodržování hygienických zásad, prevenci v oblasti sociálně
patologických jevů či efektivitu trávení volného času.
 Zdravotní – snaha o zlepšení celkového zdravotního stavu a
organismu. rozvoj základních pohybových dovedností a tělesné
zdatnosti. Zkvalitňování činnosti vnitřních orgánů (srdce, krevní
oběh, dýchání), posílení psychiky (nedostatek odvahy, vůle či
vytrvalosti, pocit méněcennosti) a zdravý životní styl.
 Vzdělávací – v rámci tohoto cíle vedeme žáky k osvojování a
upevňování návyků v oblasti pohybových aktivit. Žáci získávají
základní vědomostí z oblasti tělesné výchovy a sportu (např.
pojmenování nářadí a náčiní, pravidla her a základních sportů).
Snahou bývá i upozornění na možná rizika spojená s pohybovou
činností (srov. Hálková, 2009, Karásková, 2005).
Organizační formy tělesné výchovy - chápeme jako uspořádání
tělovýchovného procesu. Tento rámec, který ohraničuje realizaci TV v
konkrétních podmínkách školy, nazýváme formální, vnější. Vyučovací
jednotky by měly dodržovat proporcionální rozložení v týdenním
rozvrhu. Mimo to je nutné zařazovat i výše definované tělovýchovné
chvilky.
Nejčastější organizační formy TV na základní škole speciální:
 Pohybové hry – se zábavnou formou podílí na rozvoji
pohybových schopností.
 Jsou bohatým zdrojem motivace a prostorem pro výchovné
momenty. Pohybové hry mají potenciál rozvíjet tělesné
schopnosti (sílu, rychlost, obratnost a vytrvalost), technické
sportovní dovednosti.
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Hudebně pohybová cvičení – zahrnují rytmická cvičení, tanec
či taneční prvky, které vedou k zlepšení kultury pohybového
projevu, rozvíjí taneční schopnosti, pohybovou fantazii,
společenské chování a sociální komunikaci. (Hálková, 2009).
Vycházka - je organizační forma výchovně-vzdělávacího
procesu a je realizovaná v nejbližším okolí školy. Často probíhá
v rámci povinné výuky tělesné výchovy nebo jiného vyučovacího
předmětu. Obsahovou náplň tvoří chůze, ale i drobné hry
spojené například s pozorováním přírody.
Výlet - má v porovnání s vycházkou časově i prostorově širší
záběr. Organizačně se jedná o složitější proces plánování a
uskutečňování.. Současně si žák s mentálním postižením
osvojuje i další důležité dovednosti jako je chování v dopravním
prostředku, chování v přírodě, manipulace s penězi,
sebeobsluha apod.
Obsahem může být:
o chůze nebo jiné způsoby přesunu (veřejný dopravní
prostředek, kola, kánoe apod.),
o kulturně poznávací činnost,
o pohybové aktivity v přírodě.
Plavecké kurzy (plavání) – jsou považovány za nejvhodnější
sportovní aktivitu, které zajišťuje škola podle místních podmínek
a vlastních možností. Důraz je kladen na zajištění bezpečnosti.
Aktivity v zimní přírodě – může se jednat o pěší turistiku,
bruslení, běh na lyžích, sjezdové lyžování a hry na sněhu a se
sněhem. Pohybové aktivity v zimní přírodě nesou nedocenitelný
význam pro rozvoj koordinace, nácviku sebeobslužných činností
(obouvání, nasazování lyží).

3.9 Metodické poznámky k pracovní výchově
Vzdělávací oblast Člověk a svět práce je jednou ze stěžejních
vzdělávacích oblastí ve vzdělávání žáků s mentálním postižením.
Zahrnuje široké spektrum pracovních činností, které vedou žáky k
získání souboru vědomostí, základních pracovních dovedností a
návyků v různých oblastech lidské činnosti. Cíleně se zaměřuje a
systematicky ovlivňuje rozvíjení motorických schopností, manuálních
dovedností a návyků žáků a tím přispívá k jejich co nejsamostatnějšímu
zapojení do každodenního života a umožňuje jim přípravu na
vykonávání jednoduchých pracovních činností.
Cílové zaměření vzdělávací oblasti
Vzdělávání v této vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení
klíčových kompetencí tím, že vede žáka k:
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zvládnutí úkonů souvisejících se sebeobsluhou;
rozvoji motoriky, získání základních manuálních zručností a
vytváření pracovních dovedností a návyků;
překonávání obtíží a dokončování pracovních úkolů;
práci v kolektivu a odpovědnosti za své i společné výsledky
práce;
osvojení dovedností k praktickému užívání a zacházení s
předměty denní potřeby, s vhodně zvolenými nástroji,
pomůckami a drobným nářadím;
porozumění zadaným jednoduchým pracovním postupům;
poznání pracovních činností, které napomáhají k využití volného
času;
dodržování hygienických a bezpečnostních pravidel při práci.

Nejběžnější organizační formou je vyučovací hodina, která je
uskutečňována ve třídě, ve školních dílnách, na školním pozemku či ve
skleníku. V rámci uvedeného vzdělávacího okruhu lze využít i možnosti
exkurzí. Exkurze je velice motivační výukovou metodou, která žákům
představuje způsob, jak jsou přímo v praktickém životě uplatňovány
různé jednoduché pracovní a technologické postupy. Vhodné je také
zařazení různých řemeslných dílen (společně s rodiči), které se vztahují
k významným svátkům (např. Den matek, Velikonoce, Vánoce apod.).
Žáci se učí pracovat samostatně i v týmu a vážit si práce své i
druhých. Seznamují se s různými materiály, s funkcí a užíváním
vhodných pomůcek a nářadí. Vzdělávací oblast je realizována v
průběhu celého základního vzdělávání od prvního do desátého ročníku.
Obsah vzdělávací oblasti je rozdělen na tematické okruhy:
 Sebeobsluha - žáci se učí svlékání a oblékání oděvu, skládání a
ukládání, obouvání, zouvání a šněrování bot, získávají správné
hygienické návyky (osobní hygiena, funkce a používání
hygienických pomůcek), stolování a stravování (nácvik
samostatného stolování, používání příboru, čistota při stravování
apod.).
 Práce s drobným materiálem – např. práce s keramickou
hlínou je velmi všestranná, u žáků rozvíjíme představivost, učíme
je trpělivosti, hnětením hlíny procvičujeme jemnou motoriku,
vedeme je k získání manuální zručnosti a k vytváření praktických
dovedností.
 Práce montážní a demontážní - rozvíjejí u žáků technickou
představivost, jemnou i hrubou motoriku, umožňují jim
konstruovat, sestavovat, rozebírat, upravovat výrobky, vynalézat
a objevovat. Zahrnují práce se stavebnicemi různého typu,
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vyrobených z různých materiálů. Vždy je důležité zvolit správný
druh stavebnice, s přihlédnutím ke stupni mentálního postižení a
k dosaženým manuálním dovednostem žáků, na základě toho
volíme i velikost součástek stavebnice.
Pěstitelské práce - žáci na základě praktických zkušeností
základní podmínky pro pěstování rostlin v bytě i na zahradě,
pěstují na školním pozemku i ve skleníku nenáročné rostliny,
vyzkouší si použití jednoduchých pomůcek a náčiní pro práci na
zahradě.
Práce v domácnosti - žáky seznamujeme s drobnými domácími
pracemi, základním úklidem, mytím podlahy a nádobí, praním
drobného prádla, stolováním, prostíráním stolu, úklidem stolu,
chováním při stolování, nákupem a skladováním základních
potravin, přípravou jednoduchých pokrmů, studených a teplých
nápojů, zásadami hygieny a bezpečnosti při práci.
Práce s technickými materiály (zařazeny pouze na druhém
stupni) (RVP, 2008).

Ve všech tematických okruzích jsou žáci soustavně vedeni k
dodržování zásad bezpečnosti a hygieny při práci. V rámci praktických
cvičení se žáci seznamují s konkrétními jednoduchými pracovními
činnostmi. Způsob realizace jednotlivých tematických okruhů závisí na
podmínkách, možnostech školy a schopnostech žáků. Učivo celé
vzdělávací oblasti je určeno všem žákům, tedy chlapcům i dívkám.
Struktura pracovních činností na 1. stupni základní školy speciální je
zaměřena na přípravu pro výkon jednoduchých pracovních činností,
které jsou nutným předstupněm pro zařazení do praktické školy
(případně přípravy na co nejvíce samostatný život). Způsob realizace
jednotlivých tematických okruhů závisí na podmínkách a možnostech
školy a na schopnostech jednotlivých žáků. Učivo celé vzdělávací
oblasti je určeno všem žákům, tedy chlapcům i dívkám.

Shrnutí kapitoly




Obsahem této kapitoly jsou informace o didaktice a metodických
postupech uplatňovaných ve vybraných předmětech základní
školy speciální.
Rozvoj smyslových dovedností je velmi významnou oblastí pro
správný rozvoj psychických funkcí. Cílevědomým vytvářením
vztahů v rámci smyslového vnímání, myšlení a řeči rozvíjíme u
žáků s mentálním postižením jednotlivé smyslové analyzátory a
jejich funkce, které jsou podmínkou správného vnímání,
koncentrace pozornosti, prostorové, směrové a časové orientace a
v neposlední řadě jsou i základem pro vytváření představ a pojmů.
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Jednotlivé subkapitoly byly zaměřeny na metodiky a předmětové
didaktiky edukace a reedukace percepce, trivia (čtení, psaní,
počítání).
V dalších subkapitolách jsme se zabývali i specifickými oblastmi
Člověk a umění (výtvarná a hudební výchova), Člověk a svět
zdraví (tělesná výchova), Člověk a svět práce (pracovní
vyučování) a Informační a komunikační technologie, kde jsme
popsali možnosti využití speciálních počítačových aplikací,
sloužících k rozvoji v jednotlivých vzdělávacích oblastech.



Kontrolní otázky a úkoly:
1. Popište specifika práce se žákem se středně těžkým mentálním
postižením v rámci rozvoje smyslových dovedností.
2. Popište základní principy metodiky počátečního čtení.
3. Popište základní principy metodiky počátečního psaní.
4. Specifikujte principy výuky matematiky a vytváření početních
představ.
5. Popište specifika práce v esteticko-výchovných předmětech.
6. Popište specifika metodiky v oblasti Člověk a svět práce.
7. Popište specifika metodiky v oblasti Informačních a
komunikačních technologií.
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4 Další metody využívané v ZŠS
V této kapitole se dozvíte:
 o dalších efektivních metodách využívaných při edukaci žáků se
středně těžkým mentálním postižením v základní škole speciální
Po jejím prostudování byste měli být schopni:
 vysvětlit základní principy,
 objasnit a popsat důležité etapy těchto metod,
 specifikovat cíle popsaných metod.

Klíčová slova kapitoly: Globální čtení, Sociální čtení, výměnný
obrázkový komunikační systém (VOKS).
Průvodce studiem
V rámci výchovně-vzdělávacího procesu v základní škole speciální je
možné využít dalších metod, které usnadní a přiblíží žákům
s mentálním postižením vzdělávací obsah, což bude mít, v konečném
důsledku, jistě příznivý vliv na jejich kvalitu života. Metoda Globálního
čtení, Sociální čtení či Výměnný obrázkový komunikační systém mají
při správném využití pedagogem vliv na zlepšení tolik potřebných
komunikativních kompetencí. V této kapitole se proto zaměříme na
objasnění základních principů a metodických postupů, které, když je
aplikujeme, usnadní žákům naší cílové skupiny proces učení.
Na zvládnutí této kapitoly budete potřebovat asi 8 hodin.
V současné době existuje mnoho žáků, pro které nejsou běžné,
tradiční metody vyhovující. V takových případech musí tyto běžné
metody zastoupit metody alternativní. Počet různých alternativních
metod stoupá, některé jsou převzaty ze zahraničí, jiné byly vytvořeny u
nás. V minulých letech měly tyto alternativní metody ve čtení pouze
podpůrnou či motivační funkci. Dnes tyto metody nachází plné
uplatnění.

4.1 Metoda Globálního čtení
Autorem metody globálního čtení je belgický lékař Ovide Decroly,
který tuto metodu zavedl pro děti předškolního věku a děti s mentální
retardací. Ovide Decroly vyzdvihoval globální metodu nejenom ve čtení.
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Domníval se, že pro žáka jsou přirozenější takové učební obsahy, které
se ukazují ve své komplexitě – globálnosti a nejsou děleny podle
formálního kritéria logiky vědy. Navrhoval, aby učební látka byla
rozdělena podle oblastí zájmu dítěte a vyučovací předměty byly spojeny
v bloky.
Teoretické základy metody globálního čtení vycházejí z tvarové
psychologie, podle které vnímá čtenář nejprve celky, jimž jsou
podřízeny části a prvky. Zákony tvarové psychologie stojí na principu
blízkosti, podobnosti, pokračování směru, výstižnosti, dobrého tvaru,
vnímání figury a pozadí, konstantnosti velikosti. Dále také vycházela ze
zjišťování očních pohybů žáka při čtení.
Globální metoda vychází z celků, tzn. věty nebo slova a uchovává
je tak dlouho, dokud žák sám nedojde vlastním vývojem k jejich
rozboru. Metoda globální patří mezi metody analytické, při kterých
postupujeme od celku k jednotlivostem. Pro dítě s mentálním
postižením je takový postup myšlení charakteristický. Propagátorem
této metody v České republice byl prof. Václav Příhoda, který se s tuto
metodu seznámil během studijního pobytu v Americe.
Ve školách se tato metoda nejčastěji využívá u dětí s vadami sluchu
a u žáků mentálně postižených. Dále se může využívat u dětí s anartrií
nebo jako stimulační prvek při terapii dysfázie (Bendová, 2011). Dítě se
seznamuje s konkrétním pojmem prostřednictvím obrázku s tištěným
textem. Vhodné obrázky učitelé často vyhledávají na internetu. Obrázek
je vhodné laminovat, aby nedošlo k jeho brzkému poškození či
opotřebení. Obrázky a slova vybíráme z různých oblastí, které jsou
dítěti blízké, které ho obklopují (rodina, škola, činnosti, atd.). Krejčířová
(2013) uvádí, že s výukou čtení můžeme začít tehdy, je-li aktivní slovní
zásoba dítěte přinejmenším 50 slov (srov. Krejčířová, 2013,
Fabiánková, 1999, Bendová, 2011, Hemzáčková, Pešková, 2009,
Křenková, 1992).
Čtení pomocí globální metody prochází 5 obdobími:
Přípravné období – v tomto období dochází k rozvoji smyslů, řeči,
paměti, pozornosti a představivosti, v nichž mají žáci speciálních škol
větší deficit než žáci běžných škol. Je to období, které se nijak
významně neliší od přípravného období analyticko - syntetické metody.
Toto období je velice důležité a je nutné mu věnovat dostatečný čas
(Valenta, Müller, 2013).
Období paměti – žáci vnímají obrazy slov a snaží si je
zapamatovat. Častým opakováním si zapamatují jejich tištěný obraz.

Pokud si pamatují tištěný obraz, jsou schopni slova číst, přestože
neznají jednotlivá písmena. Cílem tohoto období je porozumění textu.
Je to období velice náročné. Žáci nejčastěji poznávají slovo např. podle
délky, výšky písmen či diakritických znamének. Nejsnadnější bývají pro
žáky slova krátká nebo naopak dlouhá, slova s dominantními písmeny
(nahoru nebo dolů přečnívajícími) (srov. Fabiánková, Havel, 1999).
Období analýzy – dítě je přivedeno k rozboru vět na slova,
postupně dojde k analýze slov na slabiky, hlásky a písmena. Žáci si
uvědomují, co je v jednotlivých slovech stejné a čím se odlišují. Všímají
si, které písmeno je na začátku, uprostřed nebo na konci slova. Také si
všímají slov, která jsou stejná, ale mají jiný konec, např. nosí, nosíš,
nosíte). Postupně se seznamují s písmeny malé a velké tiskací
abecedy (Pavelová, 2009).
Období syntézy – žáci se postupně začínají učit slova nová, která
se však skládají ze známých částí. Čtenář musí pochopit, že každé
nové slovo se skládá z částí, které již zná. Na konci tohoto období měl
žák umět přečíst každé slovo, především takové, které doposud nečetl.
Syntéza se nejprve provádí tak, že pedagog předkládá žákům věty,
které jsou složeny ze slov známých. Pokud jsou žáci schopni tuto
syntézu zvládnout a pochopit, může pedagog přejít k větám, které
obsahují části slov nebo slova neznámá, nová.
Období zdokonalování čtení – v tomto období se u žáků
procvičuje syntéza slov a vět pomocí různých her. Používají se hry,
přesmyčky, křížovky, doplňovačky apod. Čtení bývá u žáků
docvičováno individuálně. Pedagog se snaží zjistit individuální rozdíly
mezi žáky, zpřesňuje se znalost abecedy a procvičuje se čtení
obtížnějších slov (Krejčířová, 2013).
Metoda globálního čtení má žáky motivovat přiměřenou a
zajímavou četbou. Tato metoda, která vychází z poznatků psychologie,
respektuje věkové i individuální zvláštnosti žáků (Fabiánková, Havel
1999).
Postup výuky
1. Přípravná etapa
Výuku čtení začínáme tehdy, máme-li jistotu, že žák je schopen
rozlišovat obrázky, rozumí jejich obsahu a přiřazuje je k reáliím. Pro
výuku čtení není nutná aktivní slovní zásoba, úspěšně lze pracovat i s
žákem, který nekomunikuje verbálně, ale disponuje určitou pasivní
slovní zásobou.
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Pro zdůraznění reality označíme předměty ve třídě jejich názvy a
soubor obrázků doplníme fotografiemi členů rodiny, učitele a spolužáků
se jmény.
Výuka je rozdělena do několika etap.
Přípravná etapa se do určité míry shoduje s přípravnou fází
analyticko-syntetické metody. Vlastnímu čtení by mělo předcházet
časté hlasité předčítání krátkých textů, společné prohlížení knížek s
obrázky a tištěným textem. Upozorňujeme, že věci, které kupujeme,
mají své názvy. Předčítáme nápisy na obchodech, zboží apod. Jde o
potřebnou motivaci, vzbuzení zájmu o čtení, kde je významně využita
spolupráce s rodiči. Vycházíme také z toho, co žáka zajímá, o čem by si
chtěl číst.
Základ této etapy tvoří:
a) diferenciační cvičení zrakového vnímání
Žák se učí vnímat rozdíly, později tuto dovednost může uplatňovat
při srovnávání slov jako celků a při analýze slov na písmena. Kromě
toho slouží i k orientačnímu zjištění úrovně zrakového vnímání a může
nám napomoci i v určení toho, co žák bude schopen číst (obrázky,
obrázky se slovem, slova).




využíváme předměty a obrázky nebo fotografie různých velikostí,
barev a tvarů;
využíváme obrázků sestavených do leporela a obrázky volné;
vycházíme z předmětů denní potřeby, které žák dobře zná, které
on i jeho rodina nejčastěji používá, co má rád, s čím si rád hraje
apod.

Cílem cvičení je osvojení pojmů stejný – jiný.
Postup:
1. Rozlišování a přiřazování stejných skutečných předmětů ve dvojicích
(předmět – předmět).
2. Rozlišování a přiřazování obrázků ke skutečným předmětům
(předmět – obrázek).
3. Tvoření dvojic stejných obrázků (obrázek – obrázek).
b) porozumění a zapamatování pojmu
Poznávání a rozlišování kreslených obrázků již představuje jistou
úroveň zobecnění.

Postup:
1. Vybírání, vyhledávání daného obrázku na slovní pokyn, kdy žák již
spojuje název (slyšené slovo) s obrázkem. Učitel tedy řekne název a
žák vyhledává obrázek (Např. Kde je sýr?).
2. Pojmenování – žák vyhledává obrázek na slovní pokyn (Co je to?) a
pak sám pojmenovává, slovo opakuje i když je výslovnost nedokonalá.
U dětí, které nekomunikují verbálně postupujeme následujícím
způsobem:
a) dítě slyší slovo izolovaně a vidí obrázek, případně vidí i gesto, které
může napodobit: to je - máma, pes, vozík;
b) na pokyn vyhledá obrázek: kde je - máma, pes, vozík; nebo: co, kdo
dělá -spí, čte, jede;
c) ukázáním na obrázek (později na slovo/text) nebo použitím gesta –
(např. znak do řeči).
Základní metodická doporučení této etapy:
 slova s obrázky předkládáme v malém množství (čím více
obrázků má žák prohlédnout, tím obtížnější úkol mu byl zadán);
 rychlost zapamatování zvyšujeme pomocí „bezchybného učení“
–
fyzickým
vedením
ruky,
pochvalou,
pobízením,
povzbuzováním;
 při exponování nových pojmů a obrázků můžeme vybírat z
různých tematických okruhů (vycházíme však z toho, co žák
dobře zná, co má rád);
 manipulací se
skládankou fixujeme slovo do paměti,
podporujeme rozvoj zrakového vnímání a procvičujeme skládání
celku z částí.
2. Etapa vlastního čtení
Začíná ve chvíli, kdy je natištěné slovo odděleno od obrázku.
Postup:
1. Slovo k obrázku nejprve přiřazuje učitel a také jej čte.
2. Učitel slovo přiřazuje a žák čte.
3. Žák slovo sám přiřazuje k obrázku a čte.
Obrázek s neodstřiženým slovem (vlevo) slouží jako vzor, podle něhož
žák přikládá odstřižené slovo k obrázku
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Obrázek 22 Obrázky k metodě Globálního čtení

Metodická doporučení:





dbáme na to, aby se žák přesvědčil, zda přiřadil slovo správně. K
tomu slouží např. magnetická tabule, na níž jsou všechna
osvojovaná slova s obrázky nebo leporela;
upozorňujeme žáka na rozdíl mezi textem a obrázkem – vedeme
jej k tomu, aby si všímal „kde je napsáno“;
v této fázi je vhodné založit každému žáku individuální čítanku
(více v části Individuální čítanka).

3. Etapa dalšího čtení a procvičování
V této etapě se nejrůznějším způsobem procvičují exponovaná slova
a obrázky. Snažíme se měnit způsoby práce, aby výuka žáka bavila.
Zároveň počítáme s tím, že si žák neosvojí čtení slov zcela
bezchybně, přesto je vhodné ve výuce čtení dále pokračovat. Je také
možné, že žák zůstane u čtení obrázků. Možné způsoby procvičování:
Situační obrázky





součástí učební pomůcky jsou také tzv. situační obrázky
vztahující
se k jednotlivým tématům;
žák může přikládat slova k jednotlivostem na situačním obrázku.
Nejprve je vhodné si zopakovat slova s obrázky, která chceme
procvičit a která se vyskytují na situačním obrázku;
u situačního obrázku obchodu využíváme hry na nákupy, tzn.:
žák dostane lístek s nákupem (2-4 slova) a ukazuje nám, co má
koupit. Totéž lze provádět s jednotlivými obrázky nebo s reálnými
předměty. Hru můžeme ještě doplnit např. slovy z tématu
RODINA a ČINNOSTI. Např. předložíme slovo MÁMA a zeptáme
se „Kdo jde nakupovat?“ Potom přiložíme slovo KUPUJE (přečte
žák, pokud umí, nebo učitel). Potom žák nakupuje podle
seznamu;



obdobně můžeme pracovat i s ostatními situačními obrázky,
můžeme využívat slova z tématu RODINA a slovo MÁ. Následně
můžeme sestavovat věty, žák čte celou větu, příp. slova, která
zná, ostatní čte učitel.

Obrázek 23 Ukázka práce se situačním obrázkem Obchod – možnost nákupu podle
seznamu

Používání spojek A, I








můžeme zařadit obvykle velmi brzy, protože mnoho žáků tato
písmena již zná;
zpočátku můžeme spojky zařazovat přímo mezi 2 obrázky,
později vkládáme mezi obrázky s neodstřiženým slovem a
nakonec mezi dvě slova. Po každém kroku žák čte vzniklá
obrázková nebo slovní spojení;
můžeme také sestavovat slovní spojení s písmenem A a žák pak
přikládá ke slovům správné obrázky (lze i opačně – sestavovat
obrázky a žák přikládá správná slova). Nakonec vzniklá spojení
vždy přečte;
na náš pokyn žák sestavuje slovní spojení samostatně (MÁMA A
TÁTA), případně je skládá podle vzoru, který mu předložíme;
nejprve je vhodné sestavovat slovní nebo obrázková spojení v
rámci jednoho tématu (např. RODINA) např. SOŇA A MÁMA,
později je možno témata kombinovat (např. RODINA a
HRAČKY), např. SOŇA A KOČÁREK.
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Obrázek 24 Ukázka čtecího listu se spojkou A

Použití slova MÁ, TO, JE
 Vhodné u dětí, které již prošly určitou etapou analytickosyntetické metody, ale lze použít i u dětí, které tato slova neznají.
Pak je ve větách nejprve čteme my.
 Nejprve skládáme věty z obrázků a slova MÁ (resp. TO, JE),
potom k obrázku přikládáme slova a nakonec skládáme celé věty
pouze ze slov.
 Dítě může skládat věty podle námi složeného vzoru nebo podle
našich pokynů.
 Nejprve skládáme věty jednodušší - dvouslovné MÁMA MÁ
(můžeme doplnit obrázkem, případně I předmětem), později
složitější, např. MAMA MÁ ČAJ, MÁMA MÁ ČAJ A KOLÁČ apod.
 Obdobně u slov TO, JE – nejprve skládáme např. větu TO JE +
obrázek se slovem (např. PES), později obrázek vynecháme
nebo skládáme složitější, víceslovné věty.
Obrázek 25 Ukázka čtecích listů se slovy MÁ a TO JE

Použití spojení MÁ RÁD






Můžeme využít v době, kdy dítě ještě nezná slova z tématu
ČINNOSTI a přesto s naší pomocí může číst věty a procvičovat
znalost slov např. Ze dvou témat RODINA A POTRAVINY.
Dítě čte známá slova z těchto témat, my, alespoň zpočátku,
čteme spojení MÁ RÁD. Společně tak můžeme číst např. Větu
TÁTA MÁ RÁD SÝR.
Můžeme také skládat podobné věty z obrázků, doplněné slovním
spojením MÁ RÁD, pokud větu sestavujeme celou ze slov, dítě
ke slovům může přiřazovat správný obrázek.

Tvorba vět
 Zařadíme-li do výuky slova z tématu ČINNOSTI, může dítě číst
jednoduché, nejprve dvouslovné, později i víceslovné věty. Je
dobré předchází-li tomuto způsobu čtení vět se spojením MÁ
RÁD nebo MÁ, JE. Je velmi důležité, aby dítě ve větách
rozlišovalo jednotlivá slova - ověřujeme si to.
 Nejprve opět doplňujeme věty obrázkem, později pracujeme bez
obrázků.
 Dítěti můžeme věty skládat my, ono může doplňovat obrázky a
číst nebo jen číst.
 Dítě může skládat větu na náš pokyn, (je vhodné mu potřebná
slova připravit).
 Sestavujeme čtecí listy s větami, připravujeme krátké texty, které
doplňujeme obrázky.
Obrázek 26 Ukázky čtecích listů čtení vět
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Práce s písmeny
 Pokud to schopnosti dítěte umožňují, zařazujeme často různé
formy této činnosti, přičemž není nutné, aby písmena umělo
pojmenovat, ale aby si uvědomilo, že slova se z písmen skládají.
 Dítě může vyhledávat známá písmena ve slovech, může je
obtahovat, podtrhávat, kroužkovat.
 Pracujeme s různými typy a velikostmi písmen, nejen
papírovými, ale i látkovými, plastovými apod.
 Na kartičce mu ukážeme písmeno, které má ve slovech vyhledat.
 Skládá slova z písmen, podle vzoru.
 Ukazuje známá písmena i v jiných slovech než probíraných, na
různých nápisech – zboží, názvy obchodů atd.
 Třídění písmen např. A, i, m apod.
 Třídění stejných slov, která jsou napsaná různou barvou, v různé
velikosti apod.
 Práci s písmeny můžeme bohatě využívat i v psaní.
Pexeso, domino
 Hrajeme pexeso s dvojicemi obrázků s neodstřiženým slovem,
nemusí jich být příliš (vycházíme ze schopností dítěte).
Náročnější variantou je hledání stejných slov již nedoplněných
obrázkem, dítě najde stejnou dvojici a přečte ji.
 Vytváříme dominové karty složené z obrázku a slova, dítě hledá
na přiložení kartu, která doplní slovo k obrázku či naopak
obrázek ke slovu.
Metodická doporučení
Některá metodická doporučení se již objevila u jednotlivých etap
výuky čtení s využitím globální metody a jsou také součástí učební
pomůcky První čtení. Další osvědčená doporučení:
1. Označení předmětů ve třídě nápisy
Před zahájením výuky je vhodné označit lavice, věšáky, skříňky,
sešity apod. Žáků jejich jmény, stejně tak všechny předměty ve
třídě jejich názvy. Doporučujeme používat velká hůlková
písmena nejen pro tyto účely, ale kdykoliv když píšeme něco, s
čím se žák setkává (nápisy na tabuli, označení sešitů atd.).
2. Každé procvičování je dobré začít složením obrázků a slov z
témat s nimiž pracujeme
Potom teprve začít námi zvolené procvičování, např. práci se
situačním obrázkem nebo čtecí listy. Je možno přikládat obrázky
ke slovům i opačně. Víme-li, že se žák v daném tématu orientuje
dobře, můžeme si jen na úvod zahrát hru, kdy kartičky se slovy z

jednoho či více témat jsou otočeny nápisem dolů a on je obrací a
čte. Lze to zařadit i čas od času jako kontrolu dříve probíraných
témat.
3. Řazení exponovaných témat
Je libovolné, ale na úvod se vždy osvědčila RODINA,
kombinujeme fotografie (kopie) a obrázky z Prvního čtení. Další
témata můžeme vybírat spolu s žákem, minimálně jej však
zapojme do výběru obrázků v rámci tématu. Vhodné řazení je
např. POTRAVINY, OVOCE - ZELENINA, ZVÍŘATA, ŠKOLA (i
jména spolužáků a slovo UČITELKA), HRAČKY, ČINNOSTI.
Slova označující ČINNOSTI zařazujeme podle schopností žáka,
některým je můžeme zařadit velmi záhy, např. hned po RODINĚ,
jiní nebudou schopni vůbec skládat věty.
Někteří žáci si vybírají obrázky a slova podle toho, co je zajímá,
pak jim můžeme sestavit tematickou čítanku (např. jména a
fotografie hokejistů, jména a fotografie herců z oblíbeného
seriálu apod.). Opět upřednostňujeme ryze individuální přístup
zohledňující zájmy a potřeby jednotlivců, není tedy vůbec nutné
omezovat se na obrázky a slova z Prvního čtení.
4. Počet exponovaných slov.
Osvědčilo se postupovat po cca 2-3 slovech v rámci tématu, ale
je to samozřejmě libovolné a záleží na schopnostech našich
žáků. Někteří jsou schopni rychle a najednou osvojit si všechna
slova z daného tématu, navíc platí, že zpočátku se slova osvojují
rychleji, s tím jak postupně slov přibývá, se tempo může
zpomalit, žák si může plést slova začínající stejným písmenem
nebo slabikou apod.
5. Pomoc při čtení slov
Při čtení slov pomáháme tak, že žáka upozorňujeme na
diakritická znaménka, délku slov, písmena na začátku,
přítomnost některých žákovi známých písmen ap.
6. Rozlišení textu a obrázku
Vždy dbáme na to, aby žák pokud možno rozlišoval slovo a
obrázek, a to i v období, kdy ještě nečte, ale pouze poznává
obrázek. Stimulujeme ho návodnými otázkami: Kde je napsáno?
Vedeme jej k tomu, aby ukazoval pouze název, nikoliv celý
obrázek s nápisem.
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7. Důležité je zapojení rodiny
Stává se, především tehdy, když žák po nějakou dobu čte ze
slabikáře, že rodiče odmítají změnu metody a domnívají se, že
odložíme-li klasický analyticko-syntetický slabikář, dítě se
nenaučí už nikdy číst. Proto je nezbytné před započetím výuky
rodičům vše vysvětlit, s tím, že rozhodně nepřestáváme číst, jen
jsme zvolili vhodnější metodu pro výuku čtení. Někdy je vhodné
vysvětlit rozdíly mezi analyticko-syntetickou a globální metodou a
zdůraznit výhody globální metody. Je také vhodné ukázat učební
pomůcku První čtení, případně čítanku některého jiného žáka.
8. Propojení čtení s ostatními předměty nebo činnostmi
Snažíme se dbát na to, aby čtení nebylo samoúčelné, tzn.
využíváme jej i v jiných předmětech nebo činnostech. Můžeme
využít jména žáků nebo slova či jen písmena, která už znají.
Můžeme psát různé nápisy v různých předmětech, činnostech
hůlkovými písmeny, na vycházkách si všímáme nápisů na
obchodech, autobusech apod., poznáváme známá slova,
písmena. Důležité je nesoustředit čtení pouze do hodin čtení, ale
využívat slov, obrázků a písmen neustále, průběžně.

4.2 První čtení
Hlavním cílem Prvního čtení je stimulace rozvoje zrakového
vnímání, verbálního myšlení, záměrné pozornosti a komunikativních
dovedností. Díky využití globální metody může dítě s mentálním
postižením číst pomocí obrázku celé slovo a může vnímat jeho
konkrétní význam. Učební pomůcku První čtení se skládá ze 146
obrázků se slovy, každý obrázek je v trojím provedení, dále tato učební
pomůcka obsahuje 12 situačních obrázků. Jednotlivé obrázky jsou
tématicky zaměřené – např. rodina, škola, oblečení, nábytek, zvířata
apod.
Obrázek 27 Učební pomůcku První čtení

Každý obrázek je tedy v trojím provedení kvůli další manipulaci:
 První je určen k vytváření leporel (z řady vybereme různé obrázky
a spojíme buď lepicí páskou, nebo je vložíme do plastikové fólie),
nebo může být umístěn na dobře viditelném místě, aby byl dítěti
snadno dostupný (např. magnetická tabule). Obrázek slouží
žákovi pro kontrolu a také jako trvalá předloha.
 Druhý obrázek je obrázek volný, od něj je později odstřiženo
slovo. Je určen k další manipulaci a k vlastnímu čtení.
 Třetí obrázek je obrázek doplňující. Je určen k rozstřižení na dvě,
popř. více částí. Počet rozstřižených částí obrázků závisí na
schopnostech dítěte a uvážení učitele. Obrázek slouží jako
jednoduchá skládanka, při které žáci procvičují skládání celku z
částí a naopak.
Tvary písmen použité v učební pomůcce První čtení jsou
jednoduché, hůlkové. Takové písmo lze snadno napodobovat
obtahováním, modelováním, skládáním z tyčinek nebo vhodných
stavebnic. Pro zdůraznění reality je vhodné označit předměty ve třídě
jejich názvy a soubor obrázků můžeme doplnit fotografiemi členů
rodiny, učitele, spolužáků se jmény. Výuku čtení můžeme začít pouze
tehdy, má-li dítě určitou aktivní slovní zásobu. Pedagog si musí být jistý,
že dítě zvládne obrázky rozlišovat, rozumí jejich obsahu a dokáže je
přiřadit k reáliím. Výuka čtení musí být dlouhodobě rozvržena, může
trvat až tři roky. Je rozdělena do několika etap.
Přípravná etapa – v přípravné etapě pedagog hlasitě předčítá
krátké texty, společně se žákem si prohlíží knížky s obrázky a tištěným
textem, aby žák viděl, že tisk sledujeme prstem, že číst se začíná
nahoře na stránce a že se čte zleva doprava. Snažíme se u žáka
vzbudit motivaci a zájem o čtení, důležitá je i spolupráce rodičů. Dítě
např. upozorňujeme, že věci, které kupujeme, mají své názvy,
předčítáme nápisy na obchodech apod. Tuto etapu tvoří diferenciační
cvičení a porozumění a zapamatování pojmu.
 Diferenciační cvičení jsou důležitou součásti přípravy na čtení.
Cvičení je zaměřeno na rozvoj zrakového vnímání. V rámci cvičení
se dítě učí vnímat rozdíly, tuto dovednost pak uplatňuje při
srovnávání slov jako celku a při analýze na písmena. U
diferenciačních cvičení zrakového vnímání se pedagog musí řídit
určitým postupem. Nejdříve dítě rozlišuje a přiřazuje stejné
skutečné předměty do dvojic (předmět- předmět). Poté rozlišuje a
přiřazuje obrázky ke skutečným předmětům (předmět- obrázek).
Nakonec dítě tvoří dvojice stejných obrázků (obrázek- obrázek).
Je doporučeno používat předměty a obrázky, které jsou různých
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velikostí, barev a tvarů, využívat obrázky sestavené do leporela a
obrázky volné.
Porozumění a zapamatování pojmu- procvičujeme poznávání a
rozlišování kreslených obrázků. Opět musí být dodržován určitý
postup. Nejprve žák spojuje slyšené slovo s obrázkem a to tak, že
vyhledává konkrétní obrázek na slovní pokyn (učitel: název – dítě:
obrázek). Dalším krokem je pojmenování. Dítě na slovní pokyn
vyhledává obrázek a pak samo pojmenovává, slovo opakuje, i
když je výslovnost nedokonalá (učitel: obrázek – dítě: název). V
metodice na přebalu Prvního čtení je uvedeno několik doporučení
k tomuto procvičování, např. slova s obrázky předkládáme dítěti v
malém počtu, nové pojmy zařazujeme v případě, že dítě předchozí
pojmy dokonale zná, nové pojmy a obrázky vybíráme z různých
tematických okruhů, slovo skládáme z písmen, která k danému
obrázku předem vybereme (pro zapojení dalších smyslů můžeme
využít písmena plastická, látková, dřevěná apod.), snažíme se
rozvíjet zrakové vnímání – není nutné, aby dítě znalo jednotlivá
písmena.

Etapa vlastního čtení – etapa začíná v okamžiku, kdy je natištěné
slovo odděleno od volného obrázku. Nejprve učitel přečte slovo, které
zároveň přiřazuje k obrázku. V dalším kroku učitel slovo přiřazuje, ale
čte ho dítě. Nakonec dítě přiřazuje slovo k obrázku a také slovo přečte.
V etapě vlastního čtení uplatňuje různé způsoby práce s obrázky a
slovy. V metodickém doporučení je uvedeno, že se dítě musí
přesvědčit, zda přiřadilo obrázek správně (ve třídě máme na viditelném
místě, např. magnetické tabuli předlohu pro kontrolu). Upozorňujeme
dítě, že slovo je složeno z písmen, písmena napodobujeme a skládáme
je do slov. Také zařazujeme cvičení, které podporují rozvoj
fonematického sluchu.
Etapa dalšího čtení a procvičování – důležité je pravidelně,
denně s dítětem číst a zapojit do procvičování i rodinu dítěte. Možnosti
a způsoby procvičování slov si tvořivý učitel zvládne vymyslet sám, v
učební pomůcce První čtení nalezneme několik cvičení pro inspiraci.

4.3 Sociální čtení
Sociální čtení je chápáno jako poznávání, interpretace a přiměřené
reagování na zraková znamení a symboly, piktogramy, slova, skupiny
slov, které se často objevují v okolním prostředí nebo v širším kontextu,
a to bez toho, aby byly využívány čtecí technické dovednosti. Zastánci
tohoto způsobu učení vycházejí ze zkušenosti, že tzv. klasické školní
dovednosti nemusí být pro žáky s mentální retardací těžkého stupně v
jejich praktickém životě využitelné, a že často i u těch žáků, kteří si

osvojili technické čtení se toto čtení stává mechanickou záležitostí,
které pro jejich komunikaci s okolním prostředím přináší jen minimální
efekt.
Sociální čtení je jednou z metod, která se používá při edukaci dětí a
dospělých s těžším stupněm mentálního postižení. Je určeno jedincům,
kteří si nejsou schopni osvojit běžné technické čtení, nebo si je
dovedou osvojit pouze mechanicky, a tuto dovednost pak často neumí
uplatnit v každodenním životě. Při sociálním čtení se mohou uplatnit i
částečné čtecí dovednosti, např. poznávání jednotlivých písmen. Také
při edukaci formou sociálního čtení by měla platit zásada, že musí být
respektovány individuální zvláštnosti každého jedince. Se sociálním
čtením se začíná zpravidla po několika letech školní docházky, kdy si
žák stále ještě nedokázal osvojit běžné technické čtení, nebo si je
osvojil, ovšem na velmi nízké úrovni.
Přesné stanovení věkové hranice je ve většině případů značně
relativní. Hlavním měřítkem je vždy vývojová prognóza schopností žáka
a jeho potřeby, tedy co má smysl s ohledem na jeho budoucnost.
Sociální čtení se dle Hemzáčkové a Peškové (2011) rozděluje do tří
rozdílných složek - kategorií:
a) soubor obrázků a textů
b) piktogramy a obrázkové symboly
c) slova a skupiny slov
Jednotlivé složky jsou zaměřeny na praktickou využitelnost v
každodenním životě a také na zájmovou orientaci edukované osoby.
Sociální čtení podporuje samostatnost a nezávislost a jeho výhodou je
mimo jiné rovněž srozumitelnost pro všechny, naopak nevýhodou může
být nepřesnost interpretace jednotlivých obrázků.
Mezi žáky, kteří mají problémy s normálním čtením, můžeme rozlišit tři
skupiny:
 žáci, kteří patrně vůbec nebudou číst. Jde o žáky s těžkým
postižením a o žáky s problémy ve vnímání písmen. Lze
předpokládat, že u nich proces čtení pravděpodobně vůbec
nezačne.
 žáci s mnoha problémy ve čtení. Poznají písmena, často
zvládnou i počátky čtení. Jsme u nich však často na rozpacích,
zda pokračovat v normálním čtení, nebo ne. To, že jsou ve čtení
relativně úspěšní, neznamená, že jejich čtení bude funkční. Čtou
sice i celé skupiny slov, bohužel ale bez porozumění. Sociální
čtení zde může být paralelou ke čtení normálnímu. Jejich čtecí
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dovednosti jsou oporou k učení se tomu, že určitým způsobem
rychleji poznají některá slova.
Třetí skupinou je skupina funkčních čtenářů. Tito žáci mají sice
často problémy s procesem čtení, ale jsou schopni neustále
rozvíjet jeho úroveň, která jim nabízí více šancí společenského
uplatnění. I tyto žáky ale můžeme učit jisté části sociálního čtení
pro okamžitou využitelnost v praktickém životě.

Funkce sociálního čtení
Sociální čtení představuje netradiční formu vzdělávání, při které je
rozvíjena slovní zásoba a kreativita lidí s mentálním postižením. Při
edukaci jsou respektovány jejich potřeby a zájmy. Sociální čtení
podporuje samostatnost a směřuje k nezávislosti. Je velmi pružnou
metodou práce s lidmi s mentálním postižením, kteří nemají zásadní
potíže s běžnou komunikací. Při aplikaci sociálního čtení ve výuce je
důležitá motivace ze strany učitele tím směrem, aby vzdělávaná osoba
měla pocit, že to, co dělá, má nějaký smysl, který pak následně povede
k určitému cíli.
Význam sociálního čtení je možno shrnout do několika bodů:
 Sociální čtení je adaptační program pomoci postiženým s
různými možnostmi aplikace pro různé lidi, kteří však nemají
zásadní problémy v dorozumění.
 Sociální čtení pomáhá zapojit děti a mládež do aktivního života,
stimulovat jejich vlastní potřeby a poskytnout jim určitou míru
nezávislosti.
 Sociální čtení je zároveň cíl i prostředek, v němž se musíme
soustředit na takové čtení, které má pro postižené občany smysl
a je pro ně perspektivní.
 Sociální čtení by mělo napomáhat rozvíjet slovní zásobu žáků a
obohacovat jejich aktivity.
 Sociální čtení je vhodné, pokud je to možné, učit ve spolupráci s
rodinou a aplikovat je v životě rodiny (vaření podle upravené
kuchařské knihy apod.).
 Sociální čtení je vhodné procvičovat v prostředí, kde může být
aplikováno (v obchodě, dopravě, zdravotnických zařízení apod.)
(Švarcová, 2006).
Realizace sociálního čtení v procesu edukace osob s mentálním
postižením
Při práci s lidmi s mentální retardací je dobré, když vytvoříme denní
a týdenní plán, který umístíme na viditelné místo v místnosti, ve které
probíhá převážná část denního programu. Tento plán umožňuje lépe se

zorientovat v činnostech a také v jednotlivých dnech týdne. Vše
můžeme doplnit obrázky, které se vztahují k roční době a počasí, jenž s
ní souvisí, informacemi o narozeninách či svátcích spolužáků, atd.
Časová orientace je velmi vhodným tématem sociálního čtení, neboť lidi
s mentálním postižením učí organizovat si jejich volný čas.
K
dalšímu
nejčastěji
užívanému
tématu
patří
nakupování(rozpoznávání jednotlivých druhů potravin. Zde je dobré,
když si žáci získané poznatky vyzkouší také v praxi. Dalšími oblíbenými
tématy jsou dopravní značky (zde je opět dobré vyjít s žáky do běžného
prostředí, ve kterém jsou užívány), domácnost/domácí práce, oblékání,
nebo také hygiena. Při realizaci sociálního čtení ve výuce můžeme do
práce zapojit také některé složky AAK, která bude v tomto případě plnit
podpůrnou funkci celého procesu učení.
Samotný nácvik sociálního čtení může probíhat následujícím
způsobem:
 přiřazování počátečních písmen k obrázkům,
 řazení reálných předmětů k obrázkům/fotografiím,
 dělení obrázků a reálných předmětů do skupin podle barvy,
tvaru, chuti a čichu,
 výběr obrázků podle činností = obrázky, které se vztahují k
uklízení (smeták, lopatka, kýbl, atd.), obrázky, které se pojí k
vaření (hrnec, vařečka, různé ingredience, ze kterých můžeme
připravit pokrm, apod.).
Metoda sociálního čtení velice napomáhá celkovému rozvoji lidí
s mentálním postižením. Dosavadní zkušenosti ukazují, že někteří z
nich jsou po určité době schopni toho, co se z počátku zdálo naprosto
nezvladatelné, postupně se stávali v určitých oblastech zcela
samostatnými.

4.4 Metoda VOKS
Výměnný obrázkový komunikační systém - VOKS vychází
z principů metody The Picture Exchange Communication System –
PECS (dále jen PECS), který byl původně vytvořen pro malé děti
s poruchou autistického spektra v USA.
Cílem Výměnného obrázkového komunikačního systému je rychlé
nabytí funkčních komunikačních dovedností tak, aby se děti samotné
staly iniciátory komunikace. Systém tedy vede k nezávislosti a
samostatnosti v používání svého komunikačního systému. Snahou je
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realizovat nácvik komunikačních dovedností v rámci běžných životních
situací.
Výměnný obrázkový komunikační systém je primárně určen
klientům s poruchou autistického spektra, protože zohledňuje jejich
problémy s verbální komunikací, i s navazováním sociálních kontaktů.
Tato metoda je však úspěšná i u ostatních jedinců s poruchami
komunikace, kde jiné komunikační systémy selhaly nebo neplní účel
zcela funkční komunikace. Lze jej tedy využít např. u jedinců
s Downovým syndromem, s dětskou mozkovou obrnou, afázií nebo
dysfázií. (srov. Housarová, 2011a; Knapcová, 2006)
Se zaváděním tohoto systému komunikace je možné začít
v jakémkoliv věku. Dobré je zavádění ihned, jakmile jsou zpozorovány
problémy s funkční komunikací. Zavedení systému až v adolescentním
či dospělém věku má však také své úspěchy. Jediné, co může ovlivnit
dobu, kdy bude Výměnný obrázkový komunikační systém zaváděn, je
předpoklad, že jedinec zvládá diferenciaci reálných předmětů. Tedy
pochopení, k čemu daný předmět slouží. Někteří lidé si mohou myslet,
že zavedení tohoto komunikačního systému může brzdit rozvoj řeči, či
ho dokonce úplně zastavit. Proto se zaváděním systému vyčkávají.
Výměnný obrázkový komunikační systém však naopak zvyšuje
pravděpodobnost rozvoje řeči a její zdokonalení. (srov. Housarová,
2011a; Knapcová, 2006)
Metodika výměnného obrázkového komunikačního systému je
rozdělena na dvě části. V první části jde o přípravné práce týkající se
prostředí nácviku, pomůcek a jejich přípravy a výběru odměn důležitých
pro samotné zahájení nácviku komunikace. (Knapcová, 2006)
Druhá část metodiky obsahuje sedm hlavních (výukových) lekcí a
doplňkové lekce. V hlavních lekcích se žák učí spontánně požádat o
danou věc výměnou za obrázek, diferencovat daný obrázek, požádat o
něco v různém prostředí, vybrat z více obrázků správný symbol,
poskládat větu z obrázků na větný proužek a pomocí něj o něco
požádat. Učí se také reagovat na otázky a komentovat okolí a činnosti.
Doplňkové lekce rozvíjejí obrázkovou slovní zásobu, navazování očního
kontaktu, rozvoj větné stavby, výměnu komunikačních rolí a slovní
popis obrázků. Tyto lekce prostupují celým nácvikem a jejich obsah je
stejně důležitý jako obsah lekcí výukových.
K úspěšnému zavedení tohoto komunikačního systému je nutné
přesné dodržování postupů, instrukcí a pokynů, i přes to, že to může
být, zvláště v prvních lekcích, obtížné. (Knapcová, 2006)

Přípravné práce
K nácviku VOKS je zapotřebí minimálně dvou učitelů v rolích
komunikačního partnera a asistenta žáka. Komunikační partner musí
dodržovat postupy lekcí a pokyny týkající se verbálních projevů a
výzev. Neměl by říkat nic navíc, co není doporučeno. Asistent by se měl
chovat jako „neviditelný“. Neměl by mluvit, reagovat na tázavé pohledy
žáka, nechválit, ale ani nereagovat negativně na jeho výkony. Asistent
má pouze fyzicky navádět jedince, poskytnout mu jen nezbytnou pomoc
a postupně od asistence upouštět.
Prostředí nácviku VOKS
Prvotní nácviky, nácvik nových lekcí a nových symbolů, je třeba
provádět v prostředí, které žák bezpečně zná. Je-li lekce či symbol
zvládnutý je možné, pro jeho procvičování a opakování, využít prostředí
méně známé. Důležitá je spolupráce s rodinou a procvičování a
uplatňování získaných dovedností také v domácím prostředí.
Komunikační symboly a nosiče obrázků
Komunikační symboly mohou mít formu piktogramů, fotografií či př.
černobílých obrázků. Důležité je to, co vyhovuje žákovi. Je dobré snažit
se zachovat stejný ráz obrázků a nad obrázek umístit jeho název, což je
výhodné z hlediska pozdějšího globálního čtení či z hlediska
komunikace žáka s osobou, která obrázky nezná. Velikost obrázků je
volena podle potřeb žáka, obvyklá velikost je 5 x 5 cm. Obrázek je
vhodné zalaminovat a opatřit suchým zipem. Nosiče obrázků
(zásobníky) mají formu komunikační tabulky, komunikační knihy,
větného proužku, tematické komunikační palety, komunikační zástěry či
komunikační tašky.
Komunikační tabulka
Komunikační tabulka je základním nosičem obrázků VOKS.
Postupně se počet komunikačních tabulek zvětšuje a vzniká
komunikační kniha. Každá komunikační tabulka má svou barvu podle
druhu obrázků, pro které je určená. Oranžová – podstatná jména, která
nejsou zahrnuta do jiných kategorií
 žlutá – osoby
 zelená – slovesa
 modrá – rozvíjející slova – zejména přídavná jména a některá
příslovce
 bílá – různé spojky, předložky, časové pojmy, barvy, písmena,
čísla a další abstraktní pojmy
 červená – tázací zájmena a frekventovaná slova užívaná
zejména k podpoře řeči učitelů ( „ANO“, „NE“, „NENÍ“…)
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šedá – větný proužek ( malý nosič symbolů, který klienti a jejich
komunikační partneři užívají při vlastní komunikaci, slouží k
uchycení více obrázků za sebou pro vyjádření delších sdělení )
šedá nebo hnědá – „nosná“ slovní spojení a slovesa ( „JÁ CHCI“,
„JÁ VIDÍM“, „JÁ MÁM“…“CHTÍT“, „VIDĚT“, „MÍT“…)
fialová – sociální výrazy – běžně užívaná slova při společenském
styku, zdvořilostní výrazy, mluvená slova, slangové výrazy libosti
a nelibosti i různá jedinečná expresní vyjádření konkrétní osoby

Obrázek 28 Komunikační tabulka s obrázky odměn

Komunikační kniha
Komunikační kniha vzniká vkládáním jednotlivých komunikačních
tabulek do kroužkového bloku či pákového pořadače.
Větný proužek
Větný proužek je malý nosič symbolů, který je používán při vlastní
komunikaci. Slouží pro uchycení více obrázků za sebou k vyjádření
delších sdělení, tedy k tvorbě vět. Svůj větný proužek musí mít i
komunikační partneři žáka.
Obrázek 29 Komunikační kniha s větným proužkem

Tematické komunikační palety
Tematické komunikační palety slouží jako zásobníky tematické
skupiny obrázků, které jsou v rámci určité aktivity a místnosti užívané
nejčastěji. Např. komunikační paleta pověšená v jídelně je opatřená
obrázky týkající se stravování a jídla. Ve třídě může být tematických
komunikačních palet více. Např. komunikační paleta s obrázky hraček,
sloužící k výběru aktivity o přestávce nebo komunikační paleta
s obrázky odměn atd.
Obrázek 30 Tematická komunikační paleta

Komunikační taška
Komunikační taška je odlehčeným mobilním komunikačním
zásobníkem. Je určená jak pro žáky, tak pro komunikační partnery. Její
výhodou je okamžitá dostupnost obrázků a bezprostřední komunikace
s nimi. Může částečně či zcela nahradit komunikační knihu při pobytu
venku či cestování.
Přípravná lekce – výběr odměn
Již od počátku nácviku je usilováno o to, aby byl žák aktivní. Na
tomto místě jsou efektivní a účelné odměny ve formě oblíbených
předmětů či potravin žáka. Na základě oblíbenosti je žákem vybráno 3 5 preferovaných předmětů a potravin, které jsou rozděleny do krabic a
označeny číslem podle oblíbenosti. Pomocí těchto předmětů později
probíhá nácvik jednotlivých lekcí a odměňování žáka. (Knapcová, 2006)
Výukové a doplňkové lekce
Výukové lekce ( 1 až 7 ) tvoří hlavní strukturu nácviku, žák se v nich
učí spontánně požádat o oblíbenou věc výměnou za obrázek,
samostatně dojít k zásobníku symbolů pro obrázek, skládat jednoduché
věty na větný proužek, umět reagovat na různé otázky a okomentovat
okolí a činnosti.
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Doplňkové lekce – jejich úlohou je doplnit a dále rozvíjet
komunikační dovednosti získané ve výukových lekcích, obsahem je
rozvíjení obrázkové zásoby, postup při navazování očního kontaktu,
rozvoj větné stavby, nácvik tzv. „obrácené“ komunikace, kdy si
komunikační partner s klientem vymění role, slovní popisy obrázků
sloves.

Shrnutí kapitoly


Metoda Globálního čtení, Sociální čtení či Výměnný obrázkový
komunikační systém mají při správném využití pedagogem vliv na
zlepšení tolik potřebných komunikativních kompetencí.
V této kapitole jsme si objasnili základních principů a metodických
postupů, které usnadní žákům naší cílové skupiny proces učení.



Kontrolní otázky a úkoly:
1. Charakterizujte metodu Globálního čtení a popište základní
metodické postupy v rámci jejího využití.
2. Charakterizujte metodu Sociálního čtení a popište základní
metodické postupy v rámci jejího využití.
3. Charakterizujte metodu VOKS a popište základní metodické
postupy v rámci jejího využití.
Úkoly k textu
1. Prostudujte portál http://www.globalni-cteni.cz/
2. Cvičně si vytvořte portfolio pěti čtecích či jiných pracovních listů
z tohoto portálu (dle vlastního uvážení)
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