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Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu
v souvislosti se změnami k 1. 9. 2016
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Dodatek k ŠVP v souvislosti se změnami k 1. 9. 2016
Obsah změn:
1. Doplnění kapitoly 3 Charakteristika ŠVP
2. Příloha ke kapitole 3 Charakteristika ŠVP

1. Doplnění kapitoly 3 Charakteristika ŠVP:

- zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
- zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných

3. Charakteristika ŠVP: Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami:
Žák se speciálními vzdělávacími potřebami
Žákem se speciálními vzdělávacími potřebami je žák, který k naplnění svých vzdělávacích
možností nebo k uplatnění a užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními
potřebuje poskytnutí podpůrných opatření. Tito žáci mají právo na bezplatné poskytování
podpůrných opatření dle § 16 odst. 9 školského zákona).
Forma vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se uskutečňuje individuální formou.
Postup školy při poskytování podpůrných opatření prvního stupně – plán pedagogické podpory
Pedagogická podpora je poskytována všem hospitalizovaným žákům dle jejich aktuálního zdravotního
a psychického stavu. V době hospitalizace podporu potřebují všichni žáci.
Postup školy při tvorbě individuálního vzdělávacího plánu žáka se speciálními vzdělávacími
potřebami (IVP)
Toto náleží kmenové škole.
Úprava očekávaných výstupů stanovených ŠVP
Dle kmenové školy.
Specifikace provádění podpůrných opatření
Metody výuky (pedagogické postupy)
- respektování odlišných stylů učení jednotlivých žáků,
-výuka individuální (převážně u lůžka)
- metody a formy práce, které umožní častější kontrolu a poskytování zpětné vazby žákovi,
- důraz na logickou provázanost a smysluplnost vzdělávacího obsahu,
- respektování pracovního tempa žáků a poskytování dostatečného času k zvládnutí úkolů,
- podpora poznávacích procesů žáka (osvojování učiva, rozvoj myšlení, pozornosti, paměti),
- respektování míry nadání žáka a jeho specifika,
- orientace na rozvíjení informačně receptivních metod zaměřených na rozvoj vnímání, na práci s
textem a obrazem, vnímání co nejvíce smysly
- orientace na reproduktivní metody upevňující zapamatování, které vedou k osvojování vědomostí a
dovedností pomocí opakování a procvičování,
- individualizace výuky (zohledňování individuálních potřeb žáka, respektování pracovních specifik
žáka, stylů učení, doplňující výklad nebo procvičování, princip multisenzorického přístupu, nastavení
dílčích cílů tak, aby žák mohl prožívat úspěch, opakované vracení se ke klíčovým pojmům a
dovednostem aj.),
- respektování pracovního tempa žáka, stanovení odlišných časových limitů pro plnění úkolů,
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- případné zadávání úkolů zohledňuje možnosti žáka a podmínky, které má žák k jejich plnění,
- zohledňování sociálního statusu a vztahových sítí žáka a prostředí, ze kterých žák přichází do školy,
- intervence na podporu oslabených nebo nefunkčních dovedností a kompetencí žáka.
Organizace výuky
- střídání forem a činností během výuky,
- u žáků možnost využívání skupinové či párové výuky,
Hodnocení žáka
- využívání různých forem hodnocení žáka,
- hodnocení vychází ze zjištěných specifik žáka, z jeho aktuálního zdravotního a psychického stavu
- práce s kritérii hodnocení v závislosti na charakteru žákova problému, s důrazem na podporu
rozvoje dovedností a vědomostí žáka,
- podpora autonomního hodnocení (sebehodnocení),
- zohlednění sociálního kontextu hodnocení, hodnocení směřuje nejen k vyhodnocení úspěšnosti
žákova učení, ale také k posílení jeho motivace pro vzdělávání,
- z hodnocení jsou zřejmé konkrétní individuálně specifické podoby činnosti vyžadované po žákovi,
jsou jasně a srozumitelně formulována hodnoticí kritéria,
- formativní hodnocení směřuje k zpětnovazební podpoře efektivního učení žáka a je pro něj
informativní a korektivní,
- celkové hodnocení žáka se speciálními vzdělávacími potřebami zohledňuje jak omezení žáka, tak
zejména jeho pokroky ve vzdělání.
Zásady práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
- respektování zvláštností a možností žáka, jeho aktuálního zdravotního a psychického stavu
- utvoření optimálního pracovního prostředí včetně vstřícné přátelské atmosféry,
- možnost kompenzace jinými činnostmi, kde dítě může být úspěšné,
- kladení reálných cílů, postupné zvyšování nároků,
- podporování snahy, pochvala při sebemenším zlepšení výkonu, nedostatky neporovnávat
s ostatními,
- navození příjemné a soustředěné atmosféry při práci,
- možnost spolupráce s rodiči, konzultace s lékaři
- vyhledávání činností, ve kterých může být žák úspěšný,
- dodržení častých přestávek, střídání pracovního tempa.
Zapojení dalších osob a subjektů
Při práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je nutná spolupráce školy, rodiny a
zdravotníků.
3. Charakteristika ŠVP: zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných
Nadaný a mimořádně nadaný žák
Nadaným žákem se rozumí jedinec, který při adekvátní podpoře vykazuje ve srovnání s vrstevníky
vysokou úroveň v jedné či více oblastech rozumových schopností, v pohybových, manuálních,
uměleckých nebo sociálních dovednostech.
Za mimořádně nadaného žáka se považuje žák, jehož rozložení schopností dosahuje mimořádné
úrovně při vysoké tvořivosti v celém okruhu činností nebo v jednotlivých oblastech rozumových
schopností.
Forma vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných
Škola je povinna využít pro podporu nadání a mimořádného nadání podpůrných opatření podle
individuálních vzdělávacích potřeb žáků v rozsahu prvního až čtvrtého stupně podpory
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Zjišťování mimořádného nadání žáka provádí školské poradenské zařízení na návrh učitele nebo
rodičů. Pro tyto žáky může být vypracován individuální vzdělávací plán, který vychází ze ŠVP a závěrů
vyšetření. Vše v kompetenci kmenové školy.
Mimořádně nadaní žáci mají upraven způsob výuky tak, aby byli dostatečně motivováni k rozšiřování
základního učiva do hloubky především v těch předmětech, které reprezentují nadání dítěte. Opět
v kompetenci kmenové školy.
Pravidla a průběh tvorby plánu pedagogické podpory nadaného a mimořádně nadaného žáka
- Vypracovává kmenová škola. Pokud jsou daná opatření dostatečná, pedagogičtí pracovníci školy při
nemocnici nadále pokračují v jejich realizaci a úpravách podle svých možností a dle potřeb,
zdravotního a psychického stavu žáka.
Postup školy při tvorbě individuálního vzdělávacího plánu mimořádně nadaného žáka
- Je v kompetenci kmenové školy.
Postup školy při přeřazení žáka do vyššího ročníku
- Pro naši školu je nerelevantní.
Specifikace provádění podpůrných opatření
Metody výuky (pedagogické postupy)
- obohacení dílčích výstupů školního vzdělávacího programu nad rámec učiva vyučovacích
předmětů a oblastí školního vzdělávacího programu pro nadané a mimořádně nadané žáky,
- využívání individuální a skupinové projektové práce, vše dle aktuálního psychického a zdravotního
stavu,
- povzbuzovat procesy objevování a vyhledávání dalších souvislostí a vazeb, které dané téma
vzdělávání nabízí.
- pestrá a podnětná výuka, která umožňuje velkou aktivitu, samostatnost a činorodost (nabídka
nestandardních problémových úloh)
- respektování pracovního tempa a zájmů žáka
- podpora hledání dalších možných postupů řešení problémů
napomáhání osobnostnímu rozvoji těchto žáků, zapojovat je do kolektivních činností, vést je
k rovnému přístupu k méně nadaným spolužákům, k toleranci, ochotě pomáhat slabším.
Úprava obsahu vzdělávání
- obohacování učiva {dílčích výstupů) nad rámec školního vzdělávacího programu podle charakteru
nadání žáka,
- prohloubení učiva, rozšíření a obohacení o další informace,
- zadávání specifických úkolů, projektů (na složitější a abstraktnější úrovni),
- dle ŠVP kmenové školy.
Organizace výuky
- převažuje individuální výuka u lůžka, na pokojích, v učebně, ve třídách – dle možností oddělení.
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2. Příloha ke kapitole 3 Charakteristika ŠVP - zabezpečení výuky
žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření
5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA
Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru
1. stupeň
KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA
Očekávané výstupy – 1. období
ČJL-3-1-01p čte s porozuměním jednoduché texty
ČJL-3-1-02p rozumí pokynům přiměřené složitosti
ČJL-3-1-04p, ČJL-3-1-05p, ČJL-3-1-06p dbá na správnou výslovnost, tempo řeči a pravidelné
dýchání
ČJL-3-1-08 zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním
ČJL-3-1-09p píše písmena a číslice – dodržuje správný poměr výšky písmen ve slově, velikost,
sklon a správné tvary písmen
ČJL-3-1-09p spojuje písmena a slabiky
ČJL-3-1-09p převádí slova z mluvené do psané podoby
ČJL-3-1-09p dodržuje správné pořadí písmen ve slově a jejich úplnost
ČJL-3-1-10p opisuje a přepisuje krátké věty
Očekávané výstupy – 2. období
 ČJL-5-1-05p, ČJL-5-1-10p vypráví vlastní zážitky, jednoduchý příběh podle přečtené předlohy
nebo ilustrací a domluví se v běžných situacích


ČJL-5-1-05p má odpovídající slovní zásobu k souvislému vyjadřování



ČJL-5-1-07p v mluveném projevu volí správnou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo řeči ČJL-5-109p popíše jednoduché předměty, činnosti a děje



ČJL-5-1-09p opisuje a přepisuje jednoduché texty



ČJL-5-1-09p píše správně a přehledně jednoduchá sdělení



ČJL-5-1-09p píše čitelně a úpravně, dodržuje mezery mezi slovy ČJL-5-1-09p ovládá hůlkové
písmo

-

tvoří otázky a odpovídá na ně
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JAZYKOVÁ VÝCHOVA
Očekávané výstupy – 1. období
 ČJL-3-2-01p rozlišuje všechna písmena malé a velké abecedy


ČJL-3-2-01p rozeznává samohlásky (odlišuje jejich délku) a souhlásky ČJL-3-2-01p tvoří
slabiky



ČJL-3-2-01p rozlišuje věty, slova, slabiky, hlásky



ČJL-3-2-08p píše velká písmena na začátku věty a ve vlastních jménech

Očekávané výstupy – 2. období
ČJL-5-2-03p pozná podstatná jména a slovesa
ČJL-5-2-06p dodržuje pořádek slov ve větě, pozná a určí druhy vět podle postoje mluvčího
ČJL-5-2-08p rozlišuje tvrdé, měkké a obojetné souhlásky a ovládá pravopis měkkých a
tvrdých slabik
určuje samohlásky a souhlásky
seřadí slova podle abecedy
správně vyslovuje a píše slova se skupinami hlásek dě-tě-ně-bě-pě-vě-mě
správně vyslovuje a píše znělé a neznělé souhlásky

LITERÁRNÍ VÝCHOVA
Očekávané výstupy – 1. období


-

ČJL-3-3-01p pamatuje si a reprodukuje jednoduché říkanky a dětské básně
ČJL-3-3-02p reprodukuje krátký text podle otázek a ilustrací
při poslechu pohádek a krátkých příběhů udržuje pozornost

Očekávané výstupy – 2. období
 ČJL-5-3-01p, ČJL-5-3-02p dramatizuje jednoduchý příběh


ČJL-5-3-01p, ČJL-5-3-02p vypráví děj zhlédnutého filmového nebo divadelního představení
podle daných otázek



ČJL-5-3-02p čte krátké texty s porozuměním a reprodukuje je podle jednoduché osnovy



ČJL-5-3-02p určí v přečteném textu hlavní postavy a jejich vlastnosti



ČJL-5-3-04p rozlišuje prózu a verše

-

rozlišuje pohádkové prostředí od reálného
ovládá tiché čtení a orientuje se ve čteném textu
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2. stupeň
KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA
 ČJL-9-1-01p, ČJL-9-1-08p čte plynule s porozuměním; reprodukuje text


ČJL-9-1-04p, ČJL-9-1-05p komunikuje v běžných situacích, v komunikaci ve škole užívá
spisovný jazyk



ČJL-9-1-09p, ČJL-9-1-10p píše běžné písemnosti; podle předlohy sestaví vlastní životopis a
napíše žádost; popíše děje, jevy, osoby, pracovní postup; vypráví podle předem připravené
osnovy; s vhodnou podporou pedagogického pracovníka písemně zpracuje zadané téma

JAZYKOVÁ VÝCHOVA


ČJL-9-2-03p orientuje se v Pravidlech českého pravopisu



ČJL-9-2-04p pozná a určí slovní druhy; skloňuje podstatná jména a přídavná jména; pozná
osobní zájmena; časuje slovesa



ČJL-9-2-04p, ČJL-9-2-05p rozlišuje spisovný a nespisovný jazyk



ČJL-9-2-06p rozezná větu jednoduchou od souvětí



ČJL-9-2-07p správně píše slova s předponami a předložkami



ČJL-9-2-07p ovládá pravopis vyjmenovaných slov

ČJL-9-2-07p zvládá pravopis podle shody přísudku s podmětem

LITERÁRNÍ VÝCHOVA
 ČJL-9-3-01p orientuje se v literárním textu, nachází jeho hlavní myšlenku


ČJL-9-3-03p ústně formuluje dojmy z četby, divadelního nebo filmového představení



ČJL-9-3-06p rozezná základní literární druhy a žánry



ČJL-9-3-09p dokáže vyhledat potřebné informace v oblasti literatury

-

má pozitivní vztah k literatuře
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5.1.2 CIZÍ JAZYK
Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru
1. stupeň
Očekávané výstupy – 1. období
ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI


CJ-3-1-01p

je seznámen se zvukovou podobou cizího jazyka

Očekávané výstupy – 2. období
POSLECH S POROZUMĚNÍM


CJ-5-1-01p
rozumí jednoduchým pokynům učitele, které jsou sdělovány pomalu a s
pečlivou výslovností



CJ-5-1-02p
rozumí slovům a frázím, se kterými se v rámci tematických okruhů
opakovaně setkal (zejména má-li k dispozici vizuální oporu)



- rozumí výrazům pro pozdrav a poděkování

MLUVENÍ


CJ-5-2-01p

pozdraví a poděkuje



CJ-5-2-02p

sdělí své jméno a věk



CJ-5-2-03p
vyjádří souhlas či nesouhlas, reaguje na jednoduché otázky (zejména pokud
má k dispozici vizuální oporu)

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM


CJ-5-3-02p
rozumí slovům, se kterými se v rámci tematických okruhů opakovaně setkal
(zejména má-li k dispozici vizuální oporu)

PSANÍ
je seznámen s grafickou podobou cizího jazyka
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2. stupeň
Očekávané výstupy
POSLECH S POROZUMĚNÍM


CJ-9-1-01p
rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech, které se
týkají osvojených tematických okruhů



CJ-9-1-02p

rozumí jednoduchým otázkám, které se týkají jeho osoby

MLUVENÍ


CJ-9-2-01p

odpoví na jednoduché otázky, které se týkají jeho osoby

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM


CJ-9-3-01p
rozumí slovům a jednoduchým větám, které se týkají osvojených
tematických okruhů (zejména má-li k dispozici vizuální oporu)

PSANÍ
 CJ-9-4-03p

reaguje na jednoduchá písemná sdělení, která se týkají jeho osoby
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5.1.3 DALŠÍ CIZÍ JAZYK
Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru
2. stupeň
Očekávané výstupy
POSLECH S POROZUMĚNÍM
DCJ-9-1-01p je seznámen se zvukovou podobou cizího jazyka
DCJ-9-1-02p rozumí výrazům pro pozdrav a poděkování
DCJ-9-1-03p rozumí jednoduchým slovům, se kterými se v rámci tematických okruhů opakovaně
setkal (zejména má-li k dispozici vizuální oporu)
rozumí otázkám, které se týkají základních osobních údajů (zejména jména a věku)
rozumí jednoduchým pokynům učitele
MLUVENÍ
DCJ-9-2-01p pozdraví a poděkuje, vyjádří souhlas a nesouhlas
DCJ-9-2-02p sdělí své jméno a věk
ČTENÍ S POROZUMĚNÍM
DCJ-9-3-02p rozumí jednoduchým slovům, se kterými se v rámci tematických okruhů opakovaně setkal
(zejména má-li k dispozici vizuální oporu)
PSANÍ
DCJ-9-4-02p reaguje na jednoduchá písemná sdělení, která se týkají jeho osoby
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5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE
Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru
1. stupeň
ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE
 M-3-1-1 porovnává množství a vytváří soubory prvků podle daných kritérií v oboru do 20
 M-3-1-2 čte, píše a používá číslice v oboru do 20, numerace do 100
 M-3-1-02p
zná matematické operátory + , − , = , < , > a umí je zapsat
 M-3-1-04p
sčítá a odčítá s užitím názoru v oboru do 20
M-3-1-05p řeší jednoduché slovní úlohy na sčítání a odčítání v oboru do 20 umí rozklad čísel v
oboru do 20
Očekávané výstupy – 2. období
 M-5-1-02p
čte, píše a porovnává čísla v oboru do 100 i na číselné ose, numerace do
1000


M-5-1-02p

sčítá a odčítá zpaměti i písemně dvouciferná čísla



M-5-1-2 zvládne s názorem řady násobků čísel 2 až 10 do 100



M-5-1-3 zaokrouhluje čísla na desítky i na stovky s využitím ve slovních úlohách



M-5-1-03p



M-5-1-4 zapíše a řeší jednoduché slovní úlohy



M-5-1-04p

-

používá kalkulátor

tvoří a zapisuje příklady na násobení a dělení v oboru do 100
rozeznává sudá a lichá čísla

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY
M-3-2-2 modeluje jednoduché situace podle pokynů a s využitím pomůcek
M-3-2-3 doplňuje jednoduché tabulky, schémata a posloupnosti čísel v oboru do 20
- zvládá orientaci v prostoru a používá výrazy vpravo, vlevo, pod, nad, před, za, nahoře, dole,
vpředu, vzadu
- uplatňuje matematické znalosti při manipulaci s drobnými mincemi
Očekávané výstupy – 2. období
 M-5-2-01p
vyhledá a roztřídí jednoduchá data (údaje, pojmy apod.) podle návodu






M-5-2-02p

orientuje se a čte v jednoduché tabulce



- určí čas s přesností na čtvrthodiny, převádí jednotky času v běžných situacích



- provádí jednoduché převody jednotek délky, hmotnosti a času

-

uplatňuje matematické znalosti při manipulaci s penězi
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GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU
Očekávané výstupy – 1. období
 M-3-3-1 pozná a pojmenuje základní geometrické tvary a umí je graficky znázornit
 M-3-3-01p
rozezná přímku a úsečku, narýsuje je a ví, jak se označují
M-3-3-2
používá pravítko
Očekávané výstupy – 2. období
 M-5-3-1 znázorní, narýsuje a označí základní rovinné útvary


M-5-3-02p

měří a porovnává délku úsečky



M-5-3-2 vypočítá obvod mnohoúhelníku sečtením délek jeho stran



M-5-3-03 sestrojí rovnoběžky a kolmice



M-5-3-05p

-

pozná základní tělesa

určí osu souměrnosti překládáním papíru

NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A PROBLÉMY
Očekávané výstupy – 2. období
M-5-4-01p řeší jednoduché praktické slovní úlohy, jejichž řešení nemusí být závislé na
matematických postupech

2. stupeň
ČÍSLO A PROMĚNNÁ
 M-9-1-01p
písemně sčítá, odčítá, násobí a dělí víceciferná čísla, dělí se zbytkem


M-9-1-01p
pracuje se zlomky a smíšenými čísly, používá vyjádření vztahu celek–část
(zlomek, desetinné číslo, procento)



M-9-1-1 čte desetinná čísla, zná jejich zápis a provádí s nimi základní početní operace



M-9-1-02p



M-9-1-2 píše, čte, porovnává a zaokrouhluje čísla v oboru do 1 000 000



M-9-1-05p

používá měřítko mapy a plánu



M-9-1-06p

řeší jednoduché úlohy na procenta

-

zvládá orientaci na číselné ose

provádí odhad výsledku, zaokrouhluje čísla
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ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY
 M-9-2-01p
vyhledává a třídí data


M-9-2-02p

porovnává data



M-9-2-04p

vypracuje jednoduchou tabulku



- užívá a ovládá převody jednotek délky, hmotnosti, času, obsahu, objemu

-

zvládá početní úkony s penězi

GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU
 M-9-3-03p
vyznačuje, rýsuje a měří úhly, provádí jednoduché konstrukce


M-9-3-04p

vypočítá obvod a obsah trojúhelníka, čtverce, obdélníka, kruhu



M-9-3-05p

provádí jednoduché konstrukce



M-9-3-06p

rozeznává a rýsuje základní rovinné útvary



M-9-3-08p

sestrojí základní rovinné útvary ve středové a osové souměrnosti



M-9-3-10p

vypočítá povrch a objem kvádru, krychle a válce



M-9-3-11 sestrojí sítě základních těles



M-9-3-12p



M-9-3-12 zobrazuje jednoduchá tělesa



- odhaduje délku úsečky, určí délku lomené čáry, graficky sčítá a odčítá úsečky



- umí zacházet s rýsovacími pomůckami a potřebami



- používá technické písmo

-

čte a rozumí jednoduchým technickým výkresům

načrtne základní tělesa

NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A PROBLÉMY
 M-9-4-01p
samostatně řeší praktické úlohy


M-9-4-1 hledá různá řešení předložených situací



M-9-4-2 aplikuje poznatky a dovednosti z jiných vzdělávacích oblastí

-

využívá prostředky výpočetní techniky při řešení úloh
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