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1. Charakteristika školy 
 
 

1.1. Úplnost a velikost školy 
 
Základní škola a Mateřská škola Troubky vznikla v roce 2003 sloučením dvou subjektů 

– základní školy a mateřské školy. Jedná se o úplnou základní školu zaměřenou na vytváření 
rovných podmínek pro společné vzdělávání žáků běžné populace a žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami. V každém ročníku s jednou třídou s průměrným počtem 16 žáků a 
speciální třídou s počtem 4 žáků (předpokládaný počet žáků 4 – 8 s přihlédnutím ke 
speciálním vzdělávacím potřebám). Kapacita ZŠ je 205 žáků. Mateřská škola má 3 oddělení 
s průměrným počtem 25 dětí, s kapacitou 75 dětí. Součástí školy je školní družina, školní klub 
a školní jídelna až pro 300 strávníků. Školní družina zajišťuje zájmové vzdělávání žáků školy v 
podmínkách inkluzívního školního prostředí a jsou zřizována dvě oddělení školní družiny pro 
maximálně 70 dětí. 
 
 

1.2. Vybavení školy 
 
Základními součástmi školy jsou základní škola, mateřská škola, školní družina a školní 

jídelna. Budova základní školy prošla v roce 2004 v rámci programu SAPARD rozsáhlou 
rekonstrukcí. Z prostředků obce pak bylo v roce 2006 zřízeno v budově základní školy jedno 
oddělení mateřské školy, což umožnilo zvýšit kapacitu stávající mateřské školy a vyhovět tak 
zvýšeným požadavkům na tyto služby ze strany místních obyvatel. 

Ve školní budově je 11 učeben, kromě kmenových tříd je ve škole zřízena speciální 
třída pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Ve škole je k dispozici malá tělocvična, 
počítačová učebna, jazyková a přírodovědná jsou vybaveny interaktivní tabulí, 
dataprojektory, vizualizéry. V areálu školy se nachází keramická dílna, školní zahrada a školní 
hřiště, na kterém se nachází herní prvky. Ve třídách nižších ročníků a ve speciální třídě jsou 
žákům k dispozici relaxační koutky. Škola je dále vybavena počítači, které slouží pro 
administrativní účely a pro práci pedagogů. 

Škola provozuje školní družinu, školní klub a odpolední volnočasové aktivity ve formě 
kroužků vedených pedagogy a dobrovolníky. Ve spolupráci s OÚ Troubky využívá škola 
prostory místní sportovní haly a sálu kulturního domu. 

Materiální vybavení školy je průběžně obnovováno a modernizováno. 
 
 

1.3. Charakteristika pedagogického sboru 
 
Pedagogický sbor ZŠ a MŠ Troubky tvoří v současné době ředitel, zástupkyně ředitele, 

učitelé, kteří působí v běžných třídách, vychovatelky a učitelky MŠ. Ve speciální třídě působí 
speciální pedagog a dvě asistentky pedagoga. Ve škole je k dispozici výchovný poradce a 
metodik prevence. Pedagogičtí pracovníci procházejí každoročně průběžným školením a 
doškolováním v rámci DVPP, většina pedagogického sboru je plně aprobována.  
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1.4. Složení pedagogického sboru: 
 

- z hlediska odborné kvalifikace: 
učitelé s odbornou kvalifikací pro 1. stupeň základní školy 
učitelé s odbornou kvalifikací pro 2. stupeň základní školy 
učitelky s odbornou kvalifikací pro mateřské školy 
učitelé - speciální pedagog s odbornou kvalifikací pro vzdělávání žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami základní školy nebo základní školy speciální 
vychovatelky školní družiny 
asistenti pedagoga 
 

- z hlediska věku 
průměrný věk pedagogického sboru je cca 38 let 
 

- z hlediska pohlaví 
ženy – cca 91 % 
muži – cca 9 % 
 

- z hlediska kvalifikovanosti 
pracovníci splňující odbornou kvalifikaci – cca 91 % 
pracovníci nesplňující odbornou kvalifikaci – cca 9 % 

 
 

1.5. Charakteristika žáků školy 
 
Škola vzdělává kromě intaktních žáků 1. – 9. ročníku také žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami. 
 

1.5.1. Složení žáků školy: 
 

- z hlediska speciálních vzdělávacích potřeb 
žáci bez speciálních vzdělávacích potřeb – cca 90 % 
žáci se speciálními vzdělávacími potřebami – cca 10 % 
 

- z hlediska zdravotního postižení 
středně těžké a těžké mentální postižení, více vad – cca 2 % 
lehké mentální postižení – cca 0,7 % 
specifické poruchy učení – cca 3,4 % 
specifické poruchy chování – cca 4,1 % 

 
 

1.6. Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce 
  
 Realizované projekty dotvářejí obsah vzdělávacího procesu ročníků i celé školy. 
Zařazované formy jsou: ročníkové a školní – (krátkodobé, celoroční). Příprava, realizace, 
výstupy a evaluace projektů zvyšují efektivitu vyučovacího procesu, motivují žáky a podporují 
spolupráci pedagogů a žáků. Výstupy jsou zveřejňovány na webových stránkách školy. 
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Projekt Ekoškola 
 

Naše škola se přihlásila 15. 3. 2011 do mezinárodního programu Ekoškola. 
Program Ekoškola probíhá od roku 1995 již v 40 zemích světa a účastní se ho kolem 20 000 
škol. V každé zemi funguje jedna organizace jako národní koordinátor programu, v ČR je 
touto organizací Sdružení TEREZA. 

Koordinátorem pro Olomoucký kraj se stal Sluňákov – centrum ekologických aktivit 
města Olomouce, o. p. s. a program má podporu také Olomouckého kraje. Sluňákov zajišťuje 
metodickou podporu zapojeným školám – výukové programy pro ekotýmy škol, konzultace a 
návštěvy škol, semináře pro učitele a další dle potřeb jednotlivých škol. 

Ekoškola (Eco-Schools) je mezinárodní program, v rámci kterého se žáci učí o 
environmentálních tématech a zároveň sami usilují o minimalizaci a třídění odpadů, úspory 
energie či vody a zlepšení životního prostředí školy a jejího okolí. Program je určen pro celou 
školu, vede ke spolupráci žáků, učitelů, vedení školy, správních zaměstnanců i místních 
organizací. Úspěšné školy získávají mezinárodní titul, vlajku a logo Ekoškola. 
 
 

1.7. Spolupráce s rodiči a jinými subjekty 
 

1.7.1. Spolupráce s rodiči 
 

- Školská rada 
Školská rada Základní školy a Mateřské školy Troubky vznikla v roce 2006 a má 

v současnosti 9 členů. Zasedání školské rady se konají v souladu s pravidly danými školským 
zákonem. 
 

- SPŠ 
Ve škole pracuje sdružení rodičů a přátel školy. Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ 

Troubky zajišťuje ve spolupráci se školou pořádání pravidelných tradičních akcí pro žáky 
školy, do jejíchž příprav se zapojují členové sdružení a pedagogického sboru i široká 
veřejnost a přispívá žákům na některé akce pořádané školou. 
 

- Dny otevřených dveří 
Pro rodiče žáků školy je pořádán Den otevřených dveří. 

Den otevřených dveří je pořádán také pro rodiče budoucích prvňáčků, jehož cílem bylo 
seznámení dětí z MŠ s budovou školy, pedagogickým sborem a informovat rodiče o koncepci 
výuky a výchovných záměrech školy. 
 

- Pravidelná setkání s rodiči 
Škola zajišťuje pravidelné akce pro rodiče 

- pohovory o prospěchu a chování žáků – 3 x ročně, 
- pravidelná setkání rodičů skupinově integrovaných žáků – seznámení s individuálním 
vzdělávacím plánem jejich dítěte. 
 

1.7.2. Spolupráce s dalšími subjekty 
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- Školská poradenská pracoviště 
Škola úzce spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními a institucemi, které 

odborně podporují rozvoj školy, vzdělávací programy a jeho evaluaci a také rozvoj žáků, 
zejména se speciálními vzdělávacími potřebami. 
 
Pedagogicko – psychologická poradna Přerov 

Škola pravidelně spolupracuje s PPP v Přerově (1x měsíčně - cílem spolupráce je 
vytváření vhodných podmínek pro inklusivní vzdělávání žáků s handicapem i bez něj). 
 
Speciálně pedagogické centrum Olomouc 

V oblasti péče o žáky se středně těžkým a těžkým zdravotním postižením škola 
spolupracuje se Speciálním pedagogickým centrem v Olomouci, Svatoplukova 11.  
 
Odbor sociálně právní ochrany dětí 

V oblasti péče o žáky se sociálním znevýhodněním škola spolupracuje se sociálními 
kurátory OSPOD. 
 
Ostatní 

Naše škola průběžně navazuje spolupráci s dalšími institucemi a využívá jejich 
nabídek výchovně vzdělávacích programů (Policie ČR, Hasičský záchranný sbor, Český 
červený kříž apod.), stejně tak postupně navazuje užší spolupráci s dalšími školami regionu 
k pořádání společných kulturních a sportovních akcí, poznávacích zájezdů, studijních pobytů 
v zahraničí a různých forem vědomostních soutěží. 
 
 
2. Charakteristika školního vzdělávacího programu  
 
 

2.1. Zaměření školy 
 

Základní škola a Mateřská škola Troubky zajišťuje vzdělávání žáků běžné populace a 
žáků se zdravotním nebo sociálním handicapem formou skupinové a individuální integrace. 
Škola se specializuje na podporu individuálních vzdělávacích potřeb žáků: 

- se specifickými poruchami učení a chování, 
- s lehkým mentálním postižením, 
- se středním a těžkým mentálním postižením, kombinovanými vadami a autismem. 

 
 
 

2.2. Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
 

Škola je otevřená žákům se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním, 
sociálním znevýhodněním i žákům talentovaným, žákům s mimořádným nadáním. Speciální 
pedagog ve spolupráci s třídním učitelem, ostatními vyučujícími a asistenty pedagogů zjišťují 
vzdělávací potřeby žáků a ve spolupráci s poradenským zařízením zajišťují odbornou výuku. 
Na základě diagnostiky jsou konzultovány, plánovány a využívány vhodné metody a 
organizační postupy výuky. Naše škola spolupracuje Speciálně pedagogickým centrem 
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v Olomouci a s přerovským pracovištěm pedagogicko – psychologické poradny Olomouckého 
kraje. Na základě odborného posudku školského poradenského pracoviště výchovný 
poradce, třídní učitel a další pedagogičtí pracovníci, ve spolupráci se zákonnými zástupci 
žáka, vytváří a realizují individuální vzdělávací plán (IVP). Struktura IVP vychází z platné 
právní úpravy. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami jsou integrováni v rámci běžných 
tříd. Od školního roku 2005/2006 pracují ve třídách s dětmi vzdělávanými dle odlišných 
vzdělávacích plánů asistenti pedagoga. 
 
 

2.3. Charakteristika a pojetí školního vzdělávacího programu Žijeme společně 
  
 Základní vzdělání se realizuje oborem vzdělání základní škola speciální. V souladu se 
školským zákonem a Rámcovým vzdělávacím programem pro základní školu speciální se žáci 
vzdělávají podle této přílohy. Ta jim umožňuje, aby si ve vhodně upravených podmínkách a 
při odborné speciálně pedagogické péči osvojovali základní vědomosti, dovednosti a návyky. 
 

ŠVP ZV Žijeme společně, obsahuje dvě části dle stupně mentálního postižení žáků: 
 

- Část I. – Vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením 
- Část II. – Vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením 

více vadami 
 
 

2.4. Povinnosti školní docházky 
 

Základní vzdělávání žáků se realizuje v rámci povinné školní docházky po dobu devíti 
školních let, nejvýše však do konce školního roku, v němž žák dosáhne sedmnáctého roku 
věku. Žákovi se zdravotním postižením může ředitel školy ve výjimečných případech povolit 
pokračování v základním vzdělávání do konce školního roku, v němž žák dosáhne dvacátého 
roku věku, v případě žáků s těžkým mentálním postižením, žáků s více vadami a žáků s 
autismem pak se souhlasem zřizovatele do dvacátého šestého roku věku. 
 

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž 
dítě dovrší osmý rok věku. O odkladu školní docházky rozhoduje ředitel školy na základě 
písemné žádosti zákonného zástupce dítěte, která musí být doložena doporučujícím 
posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře. 
 
 

2.5. Formy speciálního vzdělávání žáků se zdravotním postižením 
 
Speciální vzdělávání je zajišťováno:  

- v základní škole speciální;  
- formou individuální integrace ve třídách základní školy nebo školy samostatně zřízené 

pro žáky s jiným druhem postižení podle individuálního vzdělávacího plánu;  
- formou skupinové integrace ve třídě, oddělení nebo skupině zřízené pro žáky se 

zdravotním postižením v základní škole nebo základní škole samostatně zřízené pro 
žáky s jiným druhem zdravotního postižení;  
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- v rámci jiného způsobu plnění povinné školní docházky, který je stanoven zákonem 
(individuální vzdělávání, vzdělávání žáků s hlubokým mentálním postižením).  

 
 

2.6. Organizace vzdělávání  
 

Vzdělávání může s předchozím souhlasem ministerstva trvat deset ročníků; první 
stupeň je tvořen 1. – 6. ročníkem, druhý stupeň 7. – 10. ročníkem. 

Vyučovací hodina může být rozdělena na více jednotek podle individuálních 
schopností a potřeb žáků. 

O převedení žáka do vzdělávacího programu základního vzdělávání pro žáky se 
zdravotním postižením nebo vzdělávacího programu základní školy speciální rozhoduje 
ředitel školy na základě písemného doporučení odborného lékaře a školského poradenského 
zařízení, pouze s předchozím písemným souhlasem zákonného zástupce žáka. Ředitel školy 
je povinen informovat zákonného zástupce žáka o rozdílech ve vzdělávacích programech. V 
případě přeřazení do jiného vzdělávacího programu zařadí ředitel školy žáka do ročníku, 
který odpovídá dosaženým znalostem a dovednostem žáka.  
 
 

2.7. Hodnocení výsledků vzdělávání  
 

Výsledky vzdělávání se hodnotí slovně.  
 
 

2.8. Ukončování základního vzdělávání a získání dokladu o dosaženém stupni vzdělání 
 

Žák splní povinnou školní docházku uplynutím období školního vyučování ve školním 
roce, v němž dokončí poslední rok povinné školní docházky.  

Dokladem o dosažení základů vzdělání je vysvědčení o ukončení devátého, popřípadě 
desátého ročníku nebo vysvědčení o ukončení kurzu pro získání základů vzdělání. Tato 
vysvědčení jsou opatřena doložkou o získání stupně vzdělání. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Část I. - Vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením 
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3.1. Pojetí vzdělávání 
 

Vzdělávání v základní škole speciální navazuje na výchovu v rodině a na speciální 
předškolní vzdělávání v mateřské škole, mateřské škole speciální nebo v přípravném stupni 
základní školy speciální. U žáků se středně těžkým mentálním postižením, těžkým mentálním 
postižením, více vadami nebo autismem může příprava na vzdělávání v přípravném stupni 
základní školy speciální trvat jeden až tři školní roky. 

Vzdělávání v základní škole speciální je přizpůsobeno žákům se sníženou úrovní 
rozumových schopností, s psychickými zvláštnostmi, zejména s nedostatečnou úrovní 
koncentrace pozornosti a nízkou úrovní rozvoje volních vlastností. Vzhledem k těmto 
nedostatkům žáci nemohou zvládat požadavky základního vzdělání, ale jsou schopni osvojit 
si základy vzdělání.  

Ve vhodně upravených podmínkách a při odborné speciálně pedagogické péči si žáci 
osvojují základní vědomosti a dovednosti, vytvářejí si návyky potřebné k orientaci v okolním 
světě, k dosažení maximální možné míry samostatnosti a nezávislosti na péči druhých osob a 
k zapojení do společenského života.  

Vzdělávací činnosti jsou zaměřeny na rozvíjení rozumových schopností a osvojování 
přiměřených poznatků, na vypěstování návyků sebeobsluhy, vytváření dovedností používat 
předměty denní potřeby a vykonávat jednoduché pracovní činnosti. Rozvíjení duševních i 
tělesných schopností žáků je založené na důsledném respektování jejich individuálních 
zvláštností.  

Základní škola speciální je desetiletá a člení se na první stupeň, který tvoří 1. až 6. 
ročník, druhý stupeň, který tvoří 7. až 10. ročník. Od základní školy se odlišuje organizačními 
formami vzdělávání i obsahovým zaměřením výuky. Vzdělávací požadavky se přizpůsobují 
schopnostem a možnostem jednotlivých žáků.  

Učivo je redukováno na osvojení základních vědomostí a dovedností v jednotlivých 
vzdělávacích oblastech a vzdělávacích oborech, prakticky zaměřených činností a pracovních 
dovedností.  

Pro vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením je třeba vytvořit 
optimální podmínky, které vyžadují především přátelskou atmosféru, klidné a nestresující 
prostředí poskytující pocit jistoty a bezpečí a umožňující koncentraci na práci. 
Uspokojováním nejen základních potřeb, ale i potřeb psychických a sociálních je dán 
předpoklad úspěšného vývoje tak, aby v rámci svých možností žáci dosáhli cílů základního 
vzdělávání. 

 
 

3.2. Cíle vzdělávání 
 

Cíle základního vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením reprezentují 
předpokládaný směr vzdělávání, ve kterém se usiluje o utváření a postupné rozvíjení 
klíčových kompetencí žáků. Vzhledem k výraznému snížení rozumových schopností a velmi 
opožděnému psychomotorickému vývoji jsou cíle vzdělávání přizpůsobeny omezeným 
možnostem žáků.  

K dosažení cílů vzdělávání směřuje systém záměrů, konkrétních úkolů, činností, 
metod, prostředků a aktivit.  

Snahou je dosažení optimálního rozvoje osobnosti žáků a kvality jejich života s 
přihlédnutím k možnostem daným povahou a stupněm postižení.  
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- Vést žáky k všestranné a účinné komunikaci. 

 
- Usnadnit verbální i neverbální dorozumívání s okolím využíváním všech dostupných 

systémů a forem komunikace – přednostně funkční komunikace, počítačů, systémů 
augmentativní a alternativní komunikace.  

 
- Pomáhat žákům, aby poznávali své schopnosti a možnosti a využívali je v osobním i 

pracovním životě. 
 

- Umožnit žákům osvojení sebeobslužných činností a základních pracovních dovedností 
a návyků na takové úrovni, aby je byli schopni využít v občanském životě a při plnění 
požadavků podporovaného zaměstnání nebo chráněných dílen.  

 
- Umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je k učení. 

 
- Vést žáky k ustálenému postupu osvojování dovedností a návyků, dbát na jeho 

dodržování formou průběžné pozitivní motivace.  
 

- Podněcovat žáky k myšlení na podkladě názoru a k řešení problémů.  
 

- Podporou názorného myšlení a úzkého sepětí s realitou vytvářet stereotypy chování 
pro uplatnění v konkrétních životních situacích.  

 
- Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i 

druhých.  
 

- Vést žáky ke schopnosti reálného pohledu na svou osobu i na osoby ve svém 
nejbližším okolí, porozumět chování a činnostem druhých, umožnit jim zažít 
uspokojení z výsledků společné práce.  

 
- Připravovat žáky k tomu, aby si uvědomovali svá práva a naplňovali své povinnosti.  

 
- Rozvíjet u žáků schopnost vyjádřit své požadavky a potřeby, podporovat rozvoj jejich 

samostatnosti.  
 

- Vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city, vhodné projevy v chování, jednání, 
prožívání životních situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, k okolnímu 
prostředí i k přírodě. 
 

- Zajišťovat žákům dostatek příležitostí k získávání zkušeností v činnostech, které je 
uspokojují a přinášejí jim radost, umožnit jim podílet se na jednoduchých sociálních 
aktivitách.  

 
- Učit žáky chránit vlastní zdraví i zdraví jiných.  
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- Vytvářet a upevňovat poznatky a dovednosti v péči o zdraví, v oblasti osobního 
bezpečí a při ochraně před možným sexuálním zneužíváním, vést je k pozitivnímu 
myšlení, k osvojení režimu podporujícího zdraví.  

 
- Vést žáky k ohleduplnosti k jiným lidem a učit je žít společně s ostatními lidmi.  

 
- Poskytovat dostatek příležitostí k získání zkušeností s jinými lidmi a vést je k poznání a 

toleranci k odlišnostem různých skupin ve společnosti.  
 
 

3.3. Klíčové kompetence 
 

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. Získané klíčové kompetence umožňují 
upevňování, využívání a rozvíjení získaných znalostí a dovedností ve známém prostředí a 
orientaci v nových i nepředvídatelných situacích. 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. Získané klíčové kompetence tvoří důležitý základ pro další etapy 
života. Při jejich utváření je důležitá vhodná volba metod a organizačních forem výuky, která 
musí důsledně respektovat individuální zvláštnosti, možnosti i osobnostní vlastnosti žáků. 
Snahou ve vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením je vybavit je souborem 
klíčových kompetencí na úrovni, která je pro ně dosažitelná.  

K utváření a rozvíjení klíčových kompetencí musí směřovat veškerý vzdělávací obsah, 
metody a formy vzdělávání i činnosti, které ve škole probíhají.  

Respektováním specifických potřeb žáků se středně těžkým mentálním postižením je 
kladen důraz především na klíčové kompetence komunikativní, sociální a personální a 
pracovní.  

Na konci základního vzdělávání žák dosahuje úrovně klíčových kompetencí podle 
schopností a v rámci svých možností.  
 
Kompetence k učení  
 
Na konci základního vzdělávání žák:  

- ovládá základy čtení, psaní a počítání a využívá je ke svému vzdělávání, 
- používá učebnice, učební materiály a učební pomůcky,  
- dodržuje návykové stereotypy učení, snaží se o koncentraci na učení,  
- chápe pochvalu jako motivaci k dalšímu učení, má zájem o získávání nových 

poznatků,  
- používá termíny, znaky a symboly ve spojení s konkrétními situacemi každodenního 

života,  
- uplatňuje získané zkušenosti v praktických situacích.  

 
Kompetence k řešení problémů  
 
Na konci základního vzdělávání žák:  
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- překonává problémy přiměřeně ke svým možnostem,  
- řeší známé a opakující se situace na základě nápodoby a vlastních zkušeností,  
- vnímá problémové situace a řeší je s pomocí naučených stereotypů i získaných 

zkušeností,  
- nenechá se při řešení problému odradit nezdarem,  
- ví, na koho se může obrátit o pomoc při řešení problémům. 

 
Kompetence komunikativní  
 
Na konci základního vzdělávání žák:  

- komunikuje s druhými lidmi přiměřeně svým schopnostem,  
- rozumí sdělení a reaguje na ně podle svých možností, 
- dává najevo své pocity, prožitky a nálady vhodným způsobem,  
- ovládá funkční komunikaci, 
- vyjadřuje své názory a postoje, 
- využívá získané komunikační dovednosti k vytváření vztahů potřebných  

ke společenské integraci.  
 
Kompetence sociální a personální  
 
Na konci základního vzdělávání žák:  

- má základní představu o vztazích mezi lidmi,  
- orientuje se v prostředí, ve kterém žije,  
- podílí se na jednoduchých sociálních aktivitách,  
- uplatňuje základní návyky společenského chování,  
- navazuje vztahy s vrstevníky, vnímá druhé lidi,  
- rozpoznává nevhodné a rizikové chování, je seznámen s jeho možnými důsledky,  
- prokazuje získanou sebedůvěru při vystupování v neznámém prostředí.  

 
Kompetence občanské  
 
Na konci základního vzdělávání žák:  

- využívá osvojené návyky a dovednosti k zapojení se do společnosti, 
- dodržuje základní společenské normy a pravidla soužití,  
- chrání své zdraví, dodržuje naučené stereotypy chování zdravého životního stylu  

a ochrany životního prostředí,  
- dokáže se chovat v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka 

podle pokynů kompetentních osob.  
 
Kompetence pracovní  
 
Na konci základního vzdělávání žák:  

- má osvojené hygienické návyky, zvládá sebeobsluhu podle svých možností,  
- zvládá základní pracovní dovednosti, operace a postupy při jednoduchých pracovních 

činnostech,  
- pracuje podle naučeného pracovního postupu, podle instrukcí plní zadané 

jednoduché úkoly,  
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- soustředí se na pracovní výkon a je schopen vytrvat při jeho plnění,  
- respektuje pravidla práce v týmu a svými pracovními činnostmi ovlivňuje kvalitu 

společné práce,  
- dodržuje zásady bezpečnosti, ochrany zdraví, hygieny práce a ochrany životního 

prostředí při pracovních činnostech podle naučených stereotypů.  
 
 

3.4. Učební plán 
 
viz přílohy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Část II. - Vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více 

vadami 
 
 

4.1. Pojetí vzdělávání 
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Součástí humanizace našeho speciálního školství je umožnit uplatnění práva na 

vzdělávání a získání základů vzdělání, na přiměřené úrovni, i žákům s nejtěžšími formami 
mentálního postižení a žákům s postižením více vadami, kteří byli v minulosti osvobozováni 
od školní docházky. Jejich vzdělávání je velmi náročné a není realizovatelné v pojetí 
základního vzdělávání běžného vzdělávacího proudu. Tito žáci mají tak závažné mentální 
postižení zpravidla spojené i s dalšími závažnými poruchami motoriky, komunikačních 
schopností a s dalším zdravotním omezením, že je nutné, aby byli vzděláváni na základě 
speciálně upraveného vzdělávacího programu. 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.  

Vzdělávání má nejen jiný obsah a odlišné metody práce, ale vyžaduje i speciálně 
upravené podmínky odpovídající potřebám žáků a závažnosti jejich postižení. Je to otevřený 
variabilní 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.  

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.  

K organizačnímu zabezpečení patří i vhodné prostorové a materiální vybavení – třída 
a místnost pro relaxaci a individuální práci se žákem, vhodný nábytek, kompenzační 
pomůcky potřebné pro rozvíjení hybností žáků.  
Vzdělávací program pro žáky s těžkými formami mentálního postižení je plně prostupný se 
vzdělávacím programem pro žáky se středně těžkým mentálním postižením a v případě 
akcelerace vývoje rozumových schopností žáka je nejen možné, ale i vhodné jeho převedení 
do jiného vzdělávacího programu.  

Žáci s hlubokým mentálním postižením, kterým bylo stanoveno plnění školní 
docházky jiným způsobem, jsou vzděláváni podle individuálního vzdělávacího plánu. 
 
 
 
 
 
 

4.2. Cíle vzdělávání 
 

U žáků s těžkým mentálním postižením, souběžným postižením více vadami a 
autismem nelze předpokládat dosažení cílů základního vzdělávání. Velkým problémem 
komplikujícím vzdělávání těchto žáků je nízká míra rozvinutí psychických funkcí, zejména 
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pozornosti, paměti, ale i volních vlastností potřebných k systematickému osvojování učiva. 
Tyto funkce je zapotřebí postupně probouzet, i když úspěšnost této činnosti bude u 
jednotlivých žáků odlišná. Jedná se především o rozvoj elementárních komunikačních 
dovedností, pohybové samostatnosti, základů sebeobsluhy a maximálně možné 
soběstačnosti. Velice důležitá je kultivace osobnosti žáků, rozvíjení jejich estetického cítění a 
zájmů, výtvarných a hudebních schopností a nejjednodušších pracovních dovedností. 
Informativní cíle ustupují cílům formativním a rehabilitačním. Při vzdělávání těchto žáků je 
nutné zajištění atmosféry jistoty a bezpečí jako základu vytváření vztahů.  

Ve vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením, souběžným postižením více vadami a 
autismem usilujeme o naplnění těchto cílů:  

 
- vést žáky k osvojení základních hygienických návyků a činností týkajících se 

sebeobsluhy,  
 

- rozvíjet pohyblivost žáků a snažit se o dosažení co nejvyšší možné míry jejich 
samostatnosti a orientace ve vztazích k okolí,  

 
- vést žáky k rozvíjení komunikačních dovedností využíváním systémů alternativní a 

augmentativní komunikace,  
 

- rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat s blízkými osobami a vykonávat jednoduché 
úkony, 

  
- vést žáky k vytváření pozitivních vztahů ke spolužákům a k začlenění do kolektivu,  

 
- vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city.  

 
 

4.3. Klíčové kompetence 
 

Vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami 
je vedeno snahou o to, vybavit je souborem elementárních klíčových kompetencí na úrovni, 
která je pro ně dosažitelná a která jim umožní najít vhodnou formu komunikace a soužití s 
jejich okolím. Utváření klíčových kompetencí tvoří základ dalšího rozvoje žáků a jejich 
integrace do společnosti.  

K utváření a rozvíjení klíčových kompetencí musí směřovat a přispívat veškerý 
vzdělávací obsah, metody a formy práce i všechny aktivity učitelů, žáků i ostatních 
pracovníků ve vyučování. 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.  
 
Kompetence k učení  
 
Na konci základního vzdělávání žák:  

- rozumí jednoduchým pojmům, znakům a symbolům a je schopen je užívat,  



ŠVP ZV Žijeme společně 

 

16 
Základní škola a Mateřská škola Troubky 

- pozná a rozlišuje základní piktogramy,  
- napodobuje různé předvedené pohyby a činnosti,  
- používá učební pomůcky.  

 
Kompetence k řešení problémů  
 
Na konci základního vzdělávání žák:  

- řeší známé situace na základě nápodoby či opakování,  
- chápe a plní jednoduché příkazy,  
- orientuje se v okolním prostředí,  
- orientuje se v časovém režimu dne,  
- překonává pocity strachu.  

 
Kompetence komunikativní  
 
Na konci základního vzdělávání žák:  

- poznává známé osoby a dorozumívá se s nimi verbálními nebo nonverbálními 
formami komunikace,  

- reaguje na své jméno,  
- reaguje na jednoduché pokyny, vyjadřuje souhlas či nesouhlas,  
- vyjadřuje své potřeby, pocity a nálady různým způsobem verbálními i neverbálními 

prostředky,  
- dokáže pozdravit a reagovat na pozdrav vhodným způsobem.  

 
Kompetence sociální a personální 
  
Na konci základního vzdělávání žák:  

- uvědomuje si svoji osobu prostřednictvím svého těla,  
- zná členy své rodiny a osoby ze svého nejbližšího okolí,  
- navazuje kontakt a dorozumívá se s okolím, 
- spolupracuje se svými učiteli a spolužáky.  

 
Kompetence pracovní  
 
Na konci základního vzdělávání žák:  

- zvládá nejjednodušší úkony sebeobsluhy a základy osobní hygieny,  
- poznává a používá předměty denní potřeby,  
- rozlišuje předměty různé velikosti a tvarů, uchopuje je a účelně s nimi manipuluje,  
- využívá jednoduché pracovní techniky při práci s různými materiály,  
- podílí se na jednoduchých praktických činnostech.  

 
 

4.4. Učební plán 
 
viz přílohy 
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5. Pravidla hodnocení žáků 
 

Nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu ve škole je hodnocení žáků. 
Hodnocení žáků je běžnou činností, kterou učitel ve škole vykonává průběžně ve výuce (ale 
i mimo ni) po celý školní rok. Hodnocení nesmí být zaměřeno primárně na srovnávání žáka 
s jeho spolužáky, mělo by se soustředit i na individuální pokrok každého žáka, respektive na 
hodnocení naplnění předem stanovených požadavků. Součástí hodnocení žáka ve škole je též 
hodnocení jeho chování a projevu. Celkově však hodnocení nesmí vést ke snižování 
důstojnosti a sebedůvěry žáka.  
 

5.1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 
 

Hodnocení žáka je součástí výchovně vzdělávacího procesu a jeho řízení. 
Za první pololetí se vydává škola žákovi výpis z vysvědčení; za druhé pololetí 

vysvědčení. 
Zákonní zástupci žáka jsou o prospěchu žáka informování třídním učitelem a učiteli 

jednotlivých předmětů: 
-  průběžně prostřednictvím žákovské knížky, 
-  před koncem každého čtvrtletí (klasifikační období), 
-  případně kdykoliv na požádání zákonných zástupců žáka, 
-  dle možností každodenně při předávání žáka.  
 

5.2. Závazné formy hodnocení 
 

- Vysvědčení, resp. výpis z vysvědčení 
Vysvědčení je žákům vydáváno vždy k poslednímu pracovnímu dni 1. pololetí ve formě 

výpisu z vysvědčení. K poslednímu pracovnímu dni 2. pololetí obdrží každý žák originál 
vysvědčení. 
 

- Výstupní hodnocení 
Výstupní hodnocení žáků vydávané žákům obsahuje vyjádření o možnostech a nadání, 

předpokladech pro další vzdělávací dráhu, o chování v průběhu povinné školní docházky, 
o osvojování klíčových kompetencí, případně dalších významných skutečnostech ve 
vzdělávání. 

Podrobná pravidla pro hodnocení žáků jsou zpracována v příloze školního řádu. 
 
6. Autoevaluace školy 
 

Pokud má ve škole dojít k zefektivnění procesu vzdělávání, pak škola nutně musí 
věnovat velkou pozornost právě procesu autoevaluace vzdělávacího procesu jako celku. 
Nutností je vymezení oblastí, cílů, kritérií, nástrojů a časového rozvržení evaluačních činností. 
Hlavním cílem autoevaluace je zhodnocení stavu – tj. zjištění přinášející informace o tom, jak 
funguje školní vzdělávací program, škola, jaké je prostředí školy, v němž se realizuje výuka. 
Tyto informace slouží jako zpětná vazba, prostřednictvím níž jsou vyvozovány kroky vedoucí 
k zefektivnění procesu výuky a zkvalitnění školního vzdělávacího programu. Některé aspekty 
školy budou vyhodnocovány na základě prostého posouzení pracovníky školy. Například při 
pravidelných řízených rozhovorech pracovníků s vedením školy, skupinových diskusích resp. 
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pracovních dílnách pedagogických pracovníků. Jiné aspekty hodnocení školy budou 
sledovány na základě shromažďování žákovských prací, dotazníků zadávaných žákům, 
rodičům, ale i pedagogickým pracovníkům.  

Jedním z nejvýznamnějších aspektů práce školy, který se zároveň obtížně hodnotí, 
je výuka. Je vhodné, aby její součástí byla autoevaluace učitelů. Součástí procesu 
autoevaluace učitele je vytváření portfolia obsahujícího například práce žáků, výstupy 
z realizovaných projektů, hodnocení žáků v soutěžích, záznamy z jednání s rodiči, záznamy ze 
vzájemných hospitací, záznamy z jednání pedagogů ročníku atd. Hodnocení práce učitelů se 
nesmí opírat pouze o ojedinělé hospitace, ale i o informace, jak učitelé výuku plánují, jaké si 
stanovují výukové cíle, jak vyhodnocují jejich naplnění a jak vedou žáky v procesu vzdělávání. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy: 
 
Příloha č. 1 
 
Vzor individuálně vzdělávacího plánu: 
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Základní škola a Mateřská škola Troubky, Dědina 36/10, 751 02 Troubky 
 

 
INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN 

 
(dle vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními potřebami a 

dětí mimořádně nadaných) 
 
 
Jméno a příjmení žáka:     
Datum narození:      
Bydliště:      
Školní rok:      
Třída:       
Ročník:      
Poslední vyšetření v PPP/SPC:   
Doba platnosti doporučení:   
Druh zdravotního postižení pro statický výkonový výkaz:  
Učební dokument:  

   
 
Základní údaje o žákovi: 
  
 
 
Závěr odborných vyšetření: 
 
 
 
Vzdělávací opatření: 
 
1. Vzdělávací program  
 
2. Cíl vzdělávání 
 
3. Pojetí vzdělávání 
 
4. Pedagogické postupy 
 
5. Organizace výuky 
 
6. Časový a obsahový učební plán vzdělávání žáka 
 

Měsíc Předmět 
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7. Způsob hodnocení a klasifikace 
  
 
Speciálně pedagogická péče: 

 
 
Kompenzační, rehabilitační a speciálně pedagogické pomůcky: 

 
 
Snížení počtu žáků ve třídě:  

 
 
Potřeba dalšího pedagogického pracovníka: 

 
 
Spolupráce se zákonnými zástupci: 

 
Další informace: 

 
 
  
Podpis třídního učitele:  _______________________ 
 
 
Podpis asistenta pedagoga:  _______________________ 
 
 
Podpis zákonného zástupce žáka: _______________________ 
 
 
Podpis ředitele školy:   _______________________ 
 
 
V Troubkách dne …….  
Příloha č. 2 
 
Návrh na projektové dny  
 
Podzim 
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- Naučná stezka – „Hledáme přírodniny“ 
- Co vidím cestou do školy 
- Příroda na podzim 
- Environmentální výchova 
- Hipoterapie 
- Základy péče o zdraví 
- Kalendář přírody 
- Cvičení v přírodě 

 
Zima 

- Příroda v zimě 
- Hrátky ve sněhu 
- Tradice a zvyky, zpívání u stromečku 
- Bublinkové koupele 
- Kalendář přírody 

 
Jaro 

- Výchova ke zdraví 
- Příroda na jaře 
- Pěstování rostlin 
- Hipoterapie 
- Péče o zdraví 
- Velikonoční dílna 
- Velikonoční výstava žákovských prací a výrobků 
- Ochrana člověka za mimořádných okolností 

 
Léto 

- Učíme se v přírodě 
- Příroda v létě 
- Hrátky ve vodě 
- Péče o zdraví a bezpečnost 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 3  
 
Učební plán (součást části I.) 
 

Předmět Počet hodin týdně 
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 nižší stupeň 
3 roky 

střední stupeň 
3 roky 

vyšší stupeň 
2 roky 

pracovní stupeň 
2 roky 

Čtení 2 2 3 2 

Psaní 1 2 2 1 

Počty 1 3 3 2 

Věcné učení 2 2 2 2 

Smyslová 
výchova 

2 - - - 

Pracovní a 
výtvarná 
výchova 

4 5 6 11 

Tělesná 
výchova 

5 5 5 5 

Hudební 
výchova 

2 2 2 2 

Řečová výchova 1 1 1 1 

celkem 20 22 24 26 

nepovinný 
předmět 

- 2 2 2 

 
 
Učební osnovy (součást části I.) 
 
Čtení 
 
Nižší stupeň 
 

Na nižším stupni si žáci osvojí přibližně deset písmen, čtou otevřené slabiky obsahující 
tato písmena a dvojslabičná slova tvořená ze slabik. Velmi důležitou přípravou na čtení jsou 
cvičení prováděná v rámci smyslové výchovy. Při vyvozování písmen se užívají obrázky, 
říkanky i pohybová znázornění písmen. Vyučování čtení je vhodné dělit na kratší časové 
jednotky a čtení procvičovat několikrát týdně. 
 
Střední stupeň 
 

Na středním stupni si žáci osvojí všechna velká a malá tiskací písmena, která čtou ve 
dvojslabičných a trojslabičných slovech tvořených otevřenými slabikami i ve slovech se 
zavřenou slabikou na konci. Součástí výuky čtení jsou i cvičení zaměřená na vnímání obsahu 
čteného textu a péče o rozvoj řeči.  
 
 
 
Vyšší stupeň 
 

Úkolem výuky čtení na vyšším stupni je rozvíjet čtecí dovednosti žáků s akcentem na 
správnost, přesnost a pohotovost čtení, naučit žáky číst snadné krátké texty s porozuměním 
a zapamatováním obsahu a povzbuzovat zájem žáků o čtení, jako jeden z nejdůležitějších 
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zdrojů informací. Na základě čtení textů můžeme provádět nácvik krátkých básniček, textů 
písniček, dramatizaci jednoduchých příběhů. 
 
Pracovní stupeň 
 

Pracovní stupeň by měl upevnit a systematizovat vědomosti a dovednosti získané 
v předcházejících stupních s akcentem na jejich praktické využití. 
 
Očekávané výstupy  
žák by měl:  

- zvládat čtení probraných tiskacích i psacích písmen,  
- rozlišit stejně znějící slova různého významu,  
- umět reprodukovat krátký text podle ilustrací a návodných otázek,  
- orientovat se ve větě,  
- číst s porozuměním jednoduché věty,  
- přednášet krátké říkanky a básničky.  

 
 
Psaní 
 
Nižší stupeň 
 

Součástí výuky psaní je rozvíjení grafických schopností žáků, rozvíjení jemné motoriky 
a grafomotoriky. Vyučovací hodiny psaní je vhodné dělit na menší časové jednotky, aby bylo 
psaní procvičováno několikrát týdně. Soustavně dbáme na správné držení psacího náčiní a 
správné sezení při psaní. Při psaní je nutno provádět všechny pohyby uvolněně, pokud 
možno plynule, lze použít rytmická říkadla, popř. hudební doprovod. Při rozvíjení grafických 
dovedností žáků začínáme od velkých tvarů a průpravných cviků, které se postupně zmenšují 
a zpřesňují. Velký důraz klademe na motivaci. Psaní malých písmen by mělo probíhat 
souběžně s nácvikem čtení. Velká písmena mohou žáci psát, pokud je zvládnou. Budou to 
především ta velká písmena, která se tvarem podobají písmenům malým. U žáků, kteří 
absolvovali přípravný stupeň, můžeme využít dovednosti psát hůlková písmena. 
 
Střední stupeň 
 

Rozvíjení grafomotorických dovedností je součástí výuky psaní na středním stupni. 
Učitel soustavně provádí cvičení jemné motoriky, uvolňovací cviky, dbá na správné držení 
psacího náčiní i sezení při psaní. Uvolňovací cviky, nácvik prvků písmen, popř. písmen mohou 
být zařazeny jako samostatné práce v průběhu jiných složek výchovy. Psaní malých písmen 
probíhá současně s nácvikem písmen ve čtení.  
 
 
Vyšší stupeň 
 

Na vyšším stupni mají žáci dokončit nácvik psaní velkých písmen, zvládnout opis 
snadného textu, naučit se psát jméno a příjmení, jméno a příjmení svých rodičů a adresu 
svého bydliště. 
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Pracovní stupeň 
 

Opakování a prohlubování osvojených dovedností, zvyšování kvality a rychlosti písma, 
praktické využívání získaných dovedností. 
 
Očekávané výstupy 
žák by měl: 

- psát písmena, která umí číst,  
- opisovat a přepisovat slabiky a jednoduchá slova,  
- ovládat psaní hůlkového písma,  
- psát písmena a slabiky podle diktátu,  
- opsat číslice.  

 
Počty 
 
Nižší stupeň 
 

Žák se učí třídit předměty, tvořit skupiny předmětů podle dané vlastnosti, řadit 
předměty podle pokynů učitele. Na základě manipulace si osvojují pojmy všechno – nic, 
všichni – nikdo, málo – hodně, malý – velký ad. Žáci poznají přirozená čísla 1 – 5, osvojí si 
rozklad čísel a početní spoje. Při sčítání a odčítání se používá pojmů „a“ a „bez“.  
 
Střední stupeň 
 

Žáci si postupně osvojují numeraci do 10, do 20 počítání s přechodem přes 10. 
Základním požadavkem výuky počtů na středním stupni je zvládnutí číselné řady do 100 a 
psaní číslic do 100. V oboru do 100 se procvičují snadné příklady bez přechodu přes 10. 
Z časových údajů žáci poznávají hodinu, půlhodinu a čtvrthodinu. 
 
Vyšší stupeň 
 

Na vyšším stupni se procvičuje počítání v oboru přirozených čísel do 100. Žáci počítají 
i příklady z praxe s užitím bankovek a mincí. Příklady jsou řešeny zpaměti. Žáci mají zvládnout 
časové údaje (hodiny). V souvislosti s opakováním numerace do 100 si žáci osvojují násobky 
10 a seznamují se s násobky čísla 2 a 5. Počítání s pomocí kalkulátoru. 
 
Pracovní stupeň 
 

Cílem vyučování je upevnění prohloubení vědomostí a dovedností osvojených 
v průběhu předcházející školní docházky se zaměřením na praktické využití. 
 
Očekávané výstupy 
žák by měl: 

- orientovat se v pojmech větší – menší, kratší – delší, širší – užší,  
- rozlišovat vlevo – vpravo, uprostřed,  
- orientovat se na ploše,  
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- porovnávat množství a tvořit skupiny o daném počtu prvků,  
- třídit předměty podle pořadí ve skupinách,  
- přiřazovat předměty podle číselné řady,  
- číst, psát a porovnávat čísla v oboru do 20 i na číselné ose, numerace do 100,  
- umět rozklad čísel do 20 bez přechodu přes desítku,  
- sčítat a odčítat s názorem do 20 s přechodem přes desítku,  
- psát čísla do 100,  
- zvládat snadné příklady v oboru do 100 bez přechodu přes desítku.  

 
Věcné učení 
 
Nižší stupeň 
 

Cílem věcného učení na nižším stupni je naučit žáky vnímat a správně pojmenovávat 
předměty a činnosti, s nimiž se setkávají v rodině, ve škole, v okolí školy, v přírodě, v běžném 
životě. Součástí výuky jsou vycházky, popř. výlety do vzdálenějšího okolí. Jednotlivé 
tematické celky je nutno vzájemně spojovat a doplňovat. 
 
Střední stupeň 
 

Osvojování učiva probíhá na základě pozorování konkrétních jevů, předmětů a situací, 
které žáci pojmenovávají, a opírá se především o vlastní praktické zkušenosti a smyslové 
vjemy – zážitky.  
 
Vyšší stupeň 
 

Na vyšším stupni učitel orientuje poznávací procesy žáků nejen na učení opřené o 
konkrétní poznávání, ale i na pamětní asociační učení. Soustavné opakování je nezbytným 
prostředkem k trvalému osvojení poznatků, při opakování by měl být kladen větší důraz na 
samostatnější práci.  
 
Pracovní stupeň 
 

Věcné učení na pracovním stupni shrnuje a prohlubuje poznatky a zkušenosti 
promítané do praktického života, je zaměřeno na co nejsamostatnější orientaci v okolním 
prostředí a počínání v různých životních situacích. 
 
Očekávané výstupy 
žák by měl: 

- znát název své obce a adresu bydliště,  
- zvládnout orientaci v okolí svého bydliště, v budově školy a jejím okolí,  
- poznat a pojmenovat předměty ze svého nejbližšího okolí (domov, třída, škola),  
- ovládat základní pravidla bezpečnosti při cestě do školy, popsat cestu do školy podle 

otázek, 
- znát nejbližší důležitá místa v okolí školy a bydliště,  
- sdělit poznatky a zážitky z výletů a vlastních cest,  
- dodržovat zásady bezpečnosti při hrách,  
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- znát rodinné příslušníky, rozlišovat jejich stáří (starý, mladý, starší, mladší) a blízké 
příbuzenské vztahy,  

- znát jména spolužáků a svých učitelů,  
- mít osvojené základy společenského chování – umět pozdravit, poprosit, poděkovat,  
- poznávat a pojmenovat různé lidské činnosti,  
- vědět, jak se chovat při setkání s neznámými lidmi, 
- dodržovat pravidla pro soužití v rodině, ve škole, mezi kamarády,  
- projevovat toleranci k odlišnostem spolužáků,  
- pojmenovat nejběžnější pracovní činnosti,  
- rozpoznat ve svém okolí nevhodné jednání a chování vrstevníků a dospělých,  
- vědět, kde hledat pomoc v případě ohrožení vlastní osoby,  
- reagovat na pokyny dospělých při mimořádných událostech,  
- zvládnout jednoduchou orientaci v čase (ráno, poledne, večer),  
- znát rozvržení svých denních činností,  
- znát dny v týdnu,  
- rozlišit roční období podle charakteristických znaků,  
- poznat, kolik je hodin (celé hodiny),  
- rozlišovat děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti (včera, dnes, zítra),  
- znát roční období a měsíce,  
- porovnat rozdíly mezi současným způsobem života a života v min. podle obrázků,  
- seznámit se s významnými událostmi a pověstmi, které se vztahují k regionu nebo 

kraji, 
- popsat viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích,  
- poznat nejběžnější druhy domácích zvířat,  
- pojmenovat základní druhy ovoce a zeleniny,  
- popsat počasí podle obrázku (déšť, sníh, bouřku, vítr),  
- znát základní zásady pobytu v přírodě,  
- poznat rozdíly mezi stromy a keři,  
- poznat nejběžnější volně žijící zvířata,  
- rozlišit listnaté a jehličnaté stromy, 
- vědět o škodlivých vlivech na přírodní prostředí,  
- znát základní pravidla ochrany přírody a životního prostředí,  
- dodržovat zásady osobní hygieny a zvládat základní sebeobsluhu,  
- pojmenovat hlavní části lidského těla,  
- dokázat upozornit na své zdravotní potíže,  
- vědět o zásadách bezpečného chování při hrách, na výletech a při koupání,  
- uplatňovat hygienické návyky, sebeobslužné dovednosti a zásady zdravé výživy, 
- dokázat sdělit a popsat své zdravotní obtíže,  
- vědět, na koho se obrátit o pomoc,  
- zvládnout ošetření drobného poranění,  
- uplatňovat základní pravidla silničního provozu pro chodce,  
- reagovat přiměřeně na pokyny dospělých při mimořádných událostech.  

Smyslová výchova 
 
Nižší stupeň 
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Jednotlivé druhy smyslového vnímání spolu těsně souvisejí, mají komplexní charakter 
a jsou úzce prolínány s ostatními předměty. 
 
 
Pracovní a výtvarná výchova 
 
Nižší stupeň 
 

Hlavním cílem pracovní výchovy je nácvik úkonů souvisejících se sebeobsluhou. Jejich 
zvládnutí je jedním z nejdůležitějších úkolů v životě mentálně postižených. Součástí pracovní 
výchovy je i výtvarná výchova, jejímž úkolem je rozvíjet estetické cítění a vyjadřování žáků a 
jejich tvořivost. V rámci pracovní výchovy dochází také k rozvíjení řeči ve formě verbalizace 
činnosti, pojmenování materiálů, pomůcek, hodnocení výsledků, pocitů. Dokončováním 
úkolů se utvářejí volní vlastnosti a pracovní návyky žáků. 
 
Střední stupeň 
 

V pracovní výchově na středním stupni se upevňují hygienické návyky a dovednosti a 
návyky sebeobsluhy. Je kladen větší důraz na samostatnost a přesnost. 
 
Vyšší stupeň 
 

Pracovní výchova na vyšším stupni vede žáky k samostatnému zapojení do 
každodenního života. Zařadit lze práci s drobným materiálem, papírem, modelování, 
výtvarné činnosti, ale také domácí práce. 
 
Pracovní stupeň 
 

Školní příprava zahrnuje sebeobsluhu, práce v domácnosti, v dílně a pěstitelské práce. 
 
Očekávané výstupy 
žák by měl: 

- rozpoznávat, pojmenovat a porovnat s dopomocí učitele barvy, tvary,  
- zvládat samostatně sebeobsluhu, 
- schopnost pracovat dle pokynů pedagoga, 
- zvládnout základní hygienické návyky a sebeobslužné činnosti,  
- zvládnout oblékání a svlékání oděvu, skládání a uložení oděvu, obouvání,  
- udržovat pořádek ve svých věcech i ve svém okolí, 
- pečovat o své tělo, svůj zevnějšek i své osobní věci,  
- zvládat běžnou údržbu oděvu i obuv,  
- dodržovat zásady účelného oblékání,  
- třídit různé druhy drobného materiálu podle velikosti, tvaru, barev,  
- zvládat základní manuální dovednosti při práci s jednoduchými materiály  

a pomůckami,  
- vytvářet jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních materiálů,  
- pracovat podle slovního návodu,  
- pracovat podle předlohy a vytvářet přiměřenými pracovními postupy různé výrobky 
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z drobných materiálů,  
- využívat při tvořivých činnostech vlastní fantazii i prvky lidových tradic,  
- volit vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní vzhledem k použitému materiálu,  
- udržovat pořádek na pracovním místě; dodržovat zásady hygieny a bezpečnosti 

práce,  
- zvládat elementární dovednosti a činnosti při práci se stavebnicemi,  
- provádět při práci se stavebnicemi jednoduchou montáž a demontáž,  
- pracovat podle slovního návodu, předlohy,  
- spojovat a rozpojovat různé jednoduché předměty,  
- provádět pozorování přírody v jednotlivých ročních obdobích,  
- pečovat o nenáročné rostliny v bytě i na zahradě,  
- používat lehké zahradní náčiní,  
- znát základní podmínky a postupy pro pěstování vybraných rostlin,  
- ošetřovat a pěstovat nenáročné pokojové i venkovní rostliny,  
- volit podle druhu pěstitelských činností správné pomůcky, nástroje a náčiní,  
- dodržovat zásady hygieny a bezpečnosti práce při práci s rostlinami na zahradě,  
- upravit stůl pro jednoduché stolování, 
- připravit jednoduchý pokrm,  
- chovat se vhodně při stolování, 
- orientovat se v základním vybavení kuchyně,  
-  zvládat drobné úklidové práce,  
- znát základní vybavení kuchyně,  
- připravit jednoduché pohoštění,  
- uplatňovat zásady správné výživy,  
- dodržovat pravidla správného stolování a společenského chování při stolování,  
- zvládat práci s jednoduchými kuchyňskými nástroji,  
- vědět, jakým způsobem udržovat pořádek v bytě, ve třídě,  
- udržovat pořádek a čistotu pracovních ploch, dodržovat základy hygieny a 

bezpečnosti práce v domácnosti,  
- rozlišovat různé druhy materiálů,  
- získat základní vědomosti o materiálech, nástrojích a pracovních postupech,  
- zvolit vhodný pracovní postup v souladu s druhem zpracovávaného materiálu,  
- orientovat se v jednoduchých pracovních postupech a návodech,  
- vybrat a správně používat vhodné pracovní nástroje a pomůcky,  
- dodržovat obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci i zásady bezpečnosti a 

ochrany při práci s nástroji a nářadím,  
- sestavit podle návodu, plánu jednoduchý model,  
- zvládnout jednoduchou montáž a demontáž při práci se stavebnicemi,  
- provádět údržbu jednoduchých předmětů,  
- dodržovat zásady bezpečnosti a hygieny práce a bezpečnostní předpisy,  
- volit vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin,  
- pěstovat a ošetřovat květiny v interiéru a využívat je k výzdobě,  
- znát hlavní zásady pěstování zeleniny,  
- používat vhodné pracovní pomůcky při práci na zahradě,  
- znát běžné druhy ovoce,  
- seznámit se s běžnými léčivými rostlinami a znát nebezpečí jedovatých rostlin,  
- vědět o způsobu chovu drobných zvířat a zásad bezpečného kontaktu se zvířaty,  
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- dodržovat zásady hygieny a bezpečnosti práce na zahradě, 
- zvládat jednoduché pracovní postupy při základních činnostech v domácnosti, 
- používat vhodné prostředky při práci v domácnosti,  
- používat základní kuchyňský inventář a bezpečně obsluhovat spotřebiče,  
- připravit pokrmy podle daných postupů v souladu se zásadami zdravé výživy,  
- dodržovat základní principy stolování a obsluhy u stolu, 
- dodržovat základní hygienická a bezpečnostní pravidla a předpisy při zacházení s 

elektrospotřebiči a používanými prostředky.  
 
Tělesná výchova 
 
Nižší stupeň 
 

Pojetí tělesné výchovy sleduje zdravotní cíle zaměřené na správné držení těla, 
zvládnutí základních pohybových dovedností, rozvíjení a posilování pohybové výkonnosti, 
zvyšování tělesné zdatnosti. Zahrnuty jsou také sezónní činnosti, koordinační a relaxační 
cvičení v přírodě. 
 
Střední stupeň 
 

Důraz je kladen na hravost, soutěživost a rytmizaci pohybových aktivit. Žáci se 
seznámí i se základy sportovních her, což může napomoci jejich integraci. 
 
Vyšší stupeň 
 

Tělesná výchova je zaměřena na dosažení co nejvyššího stupně tělesné zdatnosti, 
odolnosti a otužilosti. Zařazeny jsou také hygienické návyky, vztah k práci a ke sportu. 
 
Pracovní stupeň 
 

Cílem je podpora rozvoje organismu, vytváření dovedností a návyků potřebných 
k pracovnímu a společenskému uplatnění žáka. Tělesná výchova zde plní úkol zdravotní a 
výchovný. 

 
Očekávané výstupy  
žák by měl: 

- mít kladný postoj k pohybovým aktivitám,  
- zvládat podle pokynů přípravu na pohybovou činnost,  
- reagovat na základní pokyny a povely k osvojované činnosti, 
- mít osvojeny základní pohybové lokomoce, dovednosti a prostorovou orientaci podle 

individuálních předpokladů,  
- dodržovat základní zásady bezpečnosti při pohybových činnostech a mít osvojeny 

základní hygienické návyky při pohybových aktivitách zlepšovat svou tělesnou 
zdatnost, pohybový projev a správné držení těla, 

- podle pokynu uplatňovat v pohybovém režimu korektivní cvičení v souvislosti s 
vlastním zdravotním oslabením,  
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- rozvíjet základní pohybové dovednosti podle svých pohybových možností a 
schopností,  

- rozumět základním termínům tělocvičné terminologie a reagovat na pokyny k 
provádění vlastní pohybové činnosti, 

- zvládat podle pokynu základní přípravu organismu před pohybovou činností i 
uklidnění organismu po ukončení činnosti,  

- využívat osvojené pohybové dovednosti při hrách a soutěžích,  
- uplatňovat hygienické a bezpečnostní zásady pro provádění zdravotně vhodné a 

bezpečné pohybové činnosti.  
 
Hudební výchova 
 
Nižší stupeň 
 

Hudební výchova rozvíjí hudebnost žáků a jejich pohybovou kulturu. Plní i funkci 
psychoterapeutickou. Zařazena jsou rytmická cvičení ovlivňující rozvoj řeči žáků.  
 
Střední stupeň 
 

Žáci si osvojují jednoduché písně, říkanky, tanečky, učí se vyjadřovat hudbu pohybem. 
 
Vyšší stupeň 
 

Úkolem hudební výchovy je rozvíjet hudebnost a pohybovou kulturu žáka, vytvářet u 
něj kladný vztah k hudbě. 
 
Pracovní stupeň 
 

Prohlubování kladného vztahu žáka k hudbě jako jednoho ze zdrojů etické a estetické 
kultivace osobnosti. Navozovat potřebu hudby. 
 
Očekávané výstupy 
žák by měl: 

- zpívat jednoduché melodie či písně přiměřené jeho hlasovému rozsahu  
a individuálním schopnostem,  

- užívat při hudebních aktivitách různé hudební nástroje přiměřeně svým schopnostem 
a dovednostem,  

- vnímat, rozlišovat a napodobovat různé nehudební i hudební zvuky,  
- soustředit se na poslech jednoduché krátké známé písně či skladby,  
- naučit se správně hospodařit s dechem a snažit se srozumitelně vyslovovat,  
- reagovat pohybem na hudbu,  
- zpívat písně přiměřené jeho hlasovému rozsahu a individuálním schopnostem,  
- rozlišit hudební a nehudební zvuk, mluvený a zpívaný hlas, rozeznat tóny: krátké – 

dlouhé, vyšší – nižší,  
- správně, hospodárně a pravidelně dýchat a snažit se o co nejlepší vyslovování při 

zpěvu i při rytmizaci říkadel,  
- soustředit se na poslech jednoduchých skladeb,  



ŠVP ZV Žijeme společně 

 

31 
Základní škola a Mateřská škola Troubky 

- poznat vybrané rytmické hudební nástroje a užívat je při hudebních aktivitách,  
- propojit vlastní pohyb s hudbou, zvládnout jednoduché taneční hry,  
- využívat pěvecké návyky, podle individuálních schopností a dovedností zvládat 

správné dýchání a výslovnost při zpěvu i mluveném projevu,  
- interpretovat vybrané a vzhledem k individuální úrovni zvládnutelné lidové a umělé 

písně,  
- doprovázet podle svých schopností a dovedností písně na rytmické hudební nástroje,  
- soustředit se na poslech skladeb různých hudebních žánrů  

 zvládnout základní kroky jednoduchého tance.  
 
Řečová výchova 
 

Řečová výchova je nedílnou součástí všech vyučovacích předmětů a prolíná veškerou 
činností. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 4 
 
Učební plán (součást části II.) 
 

Předmět Počet hodin týdně 
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Rozumová výchova 5 

Smyslová výchova 4 

Pracovní a výtvarná výchova 3 

Hudební a pohybová výchova 3 

Tělesná rehabilitační výchova 5 

Pozn. Hodinové dotace jednotlivých předmětů je možno upravit podle potřeb žáků. 
Každou hodinu je možno rozdělit na 2 i více jednotek, mezi nimiž bude přestávka. Jednotlivé 
vyučovací předměty je možno spojovat, vyučovat v blocích. 
 
 
Učební osnovy (součást části II.) 
 
Smyslová výchova 
 

Smyslová výchova je zaměřena na rozvíjení psychických funkcí prostřednictvím 
smyslového vnímání, především na cílevědomé vytváření vztahů smyslového vnímání, 
myšlení a řeči. Smyslovou výchovou rozvíjíme jednotlivé smyslové analyzátory a jejich 
funkce, které jsou podmínkou správného vnímání (analyticko -syntetické činnosti), 
koncentrace pozornosti, prostorové, směrové a časové orientace a základem pro vytváření 
představ a pojmů.  

Ve smyslové výchově by si žáci měli systematicky a opakovaně procvičovat zrakové, 
sluchové, čichové a chuťové vnímání, hmat, vizuomotoriku a prostorovou orientaci, a to vždy 
na konkrétním názorném materiálu a v konkrétních situacích.  

Smyslovou výchovou zdokonalujeme i úroveň motoriky, rozvíjíme schopnost 
komunikace a verbálního vyjadřování.  

Smyslová výchova se prolíná všemi předměty, pro jejichž úspěšné zvládání zároveň 
vytváří předpoklady. 
 
Obsah učiva: 
 
Rozvíjení zrakového vnímání 

- zjištění organických předpokladů, podle potřeby iniciovat odborné vyšetření zraku,  
- rozeznávání světla a tmy, 
- vnímání prostoru binokulárně (oběma očima), monokulárně (jedním okem), 
- rozvoj zrakové percepce - stimulace očního kontaktu, cvičení očních pohybů, 
- sledování pohybujícího se předmětu a osob v blízkém okolí,  
- cvičení zrakového soustředění na lesklé a barevné předměty,  
- nasvětlování předmětů – fixace zraku,  
- sebepozorování v zrcadle, identifikace s fotografií,  
- uchopování viděných předmětů a manipulace s nimi, 
- skládání předmětů vedle sebe, na sebe, do krabice, 
- vnímání velikosti, tvaru a polohy předmětů, 
- řazení předmětů podle velikosti, rozlišování pojmů malý - velký, dlouhý – krátký,  
- poznávání ostatních dětí ve třídě,  
- rozlišování: stojí, sedí, leží,  
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- rozlišování tvarů zrakem: kulatý, hranatý,  
- poznávání a třídění předmětů, diferenciační cvičení,  
- poznávání a třídění dvou zřetelně odlišných předmětů (panenka, autíčko), 
- třídění materiálu - dvě výrazně odlišné komponenty,  
- třídění předmětů - tři komponenty nejprve velké a výrazně odlišné, postupně menší a 

méně odlišné (kaštany, žaludy, šípky, hrách, fazole…),  
- rozlišování plošných tvarů (kolečko, čtverec, trojúhelník),  
- třídění obrázků podle obsahu: květiny, ovoce, zvířata…,  
- upevňování vizuomotorické koordinace, napodobování různých pohybů 

předváděných učitelem,  
- cvičení směrové orientace: nahoru - dolů, dopředu - dozadu, vlevo - vpravo,  

na začátku - na konci,  
- skládání celků z části (stavebnice),  
- poznávání změn a rozdílů na skutečných předmětech i na obrázcích,  
- třídění barev (vyhledávání předmětů stejných barev),  
- řazení barevných kostek, střídání barev,  
- rozlišování dvou základních výrazně odlišných barev,  
- postupné poznávání všech základních barev a jejich pojmenování,  
- třídění předmětů podle barev.  

 
Očekávané výstupy  
žák by měl: 

- uchopit předměty a manipulovat s nimi,  
- rozlišovat tvary a barvy předmětů,  
- poznat, řadit, skládat a třídit předměty podle velikosti, barevné a tvarové odlišnosti,  
- třídit obrázky, rozeznat reálné a vyobrazené předměty,  
- poznat osoby ze svého okolí a své spolužáky,  
- rozpoznat denní dobu podle činnosti, obrázku nebo piktogramu,  
- napodobit předvedené pohyby.  

 
Rozvíjení sluchového vnímání 

- Zjištění organických předpokladů, v případě potřeby iniciovat odborné vyšetření 
sluchu.  

- Rozvoj sluchové percepce - otáčení se za zvukem s využitím zraku, později s jeho 
vyloučením.  

- Nácvik sluchového soustředění na zvuky - ozvučenou hračku, chrastítko, cinkání lžíce 
o talíř, bubínek, zpěv, hudbu.  

- Nácvik sluchového soustředění na zvuky související s denním životem.  
- Reagování na vlastní jméno, na oslovení, na zavolání.  
- Poznávání a rozlišování zvuků s využitím zrakové podpory (zvonek, bubínek, mačkání 

papíru, klíče). Určování původu a směru zvuku.  
- Sluchová cvičení bez využití zraku (zvonek, telefon, cinkání lžičky v hrnečku, tleskání, 

klepání, pískání).  
- Napodobování různých zvuků.  
- Poznávání hudebních nástrojů podle zvuku.  
- Experimentování s jednoduchými hudebními nástroji.  
- Poznávání spolužáků a učitelů podle hlasu.  
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-  Rozlišování a určování původu, směru, délky a intenzity zvuku ( tichý - hlasitý, zblízka - 
zdaleka, krátký - dlouhý ).  

-  Rozlišování zvuků na ulici (auto, tramvaj, sanitka).  
-  Rozlišování zvuků v přírodě (zpěv ptáků, šumění větru, zvuk tekoucí vody).  
-  Sluchově motorická cvičení, cvičení a hry, v nichž se uplatňuje spojení zvuků s 

pohybem.  
-  Rozvíjení smyslu pro rytmus, rytmická cvičení.  
-  Poslouchání hudby. Snaha o koncentraci pozornosti při poslechu.  
-  Poznávání hlasů zvířat a dalších zvuků z magnetofonového pásku.  

 

Očekávané výstupy  
žák by měl: 

- reagovat na své jméno, na oslovení, na zavolání,  
- poznat, rozlišit a napodobit různé zvuky,  
- poznat podle hlasu osoby ze svého nejbližšího okolí,  
- poznat a rozlišit různé zvuky a hlasy zvířat podle zvukové nahrávky,  
-  rozlišit zvuky spojené s denním životem a nebát se nepříjemných zvuků.  
 

Rozvíjení hmatového vnímání 
- Rozvíjení hmatové percepce - dotyková terapie, stimulace konečků prstů, masáže 

prstů a dlaně.  
- Rozvíjení hmatového vnímání manipulací s předměty.  
- Nácvik úchopu předmětů různé velikosti.  
- Výcvik hmatového vnímání, rozlišování předmětů dle velikosti, tvaru a povrchové 

úpravy.  
- Rozlišování vlastností předmětů: teplé -studené, měkké - tvrdé, suché - mokré, hladké 

- drsné, ostré -tupé, kulaté - hranaté, těžké - lehké.  
- Hry s vodou (teplá, studená). Hry ve vodě (nabírání, přelévání).  
- Hry s bublinkami (chytání, vytváření pěny).  
- Poznávání předmětů hmatem s využitím a bez využití zraku.  
- Třídění předmětů podle tvaru a velikosti.  
- Třídění přírodnin (sypké, oblé).  
- Hlazení jemných látek (samet, plyš, kožešina), navozování příjemných pocitů.  

 
Očekávané výstupy  
žák by měl: 

- zvládat základní sebeobslužné dovednosti,  
- poznat hmatem velikost, tvar a povrch předmětů,  
- třídit předměty na základě hmatu – podle velikosti a tvaru,  
- poznat známé předměty podle hmatu,  
- rozlišit hmatem základní fyzikální vlastnosti předmětů (tvrdost, teplotu).  

Prostorová a směrová orientace 
- Orientace ve třídě: okna, dveře, stolek, lavice 
- Orientace ve škole: šatna, chodba, třída, umývárna, WC 
- Orientace v prostoru: nahoře, dole, vpředu, vzadu…  
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- Směrová orientace, řazení předmětů zleva doprava. Nad – pod, na začátku, na konci, 
na - ve - do: na stole, do stolu, ve stole, na skříni, ve skříni, do skříně, vpravo - vlevo, 
pravá a levá ruka.  

- Plnění jednoduchých příkazů: dej míč na stůl, pod stůl, polož panenku na židli, do 
vaničky, do kočárku apod.  

- Orientace v nejbližším okolí školy.  
 
Očekávané výstupy  
žák by měl: 

- vnímat prostor, rozlišit směrovou orientaci ve známém prostoru,  
- orientovat se ve třídě, ve škole a svém nejbližším okolí.  

 
Rozvíjení čichového a chuťového vnímání 

- Rozvoj čichové percepce - nádech nosem, výdech ústy, foukání.  
- Poznávání předmětů podle vůně.  
- Rozvoj chuťové percepce - správné kousání a polykání potravy.  
- Rozlišování chutí ovoce, potravin, nápojů. 
- Rozlišování a určování jednotlivých chuťových vlastností: sladký, hořký, slaný, kyselý, 

chutný, nechutný (dobrý - nedobrý).  
- Cvičení sání, sání brčkem z umělé hmoty.  
- Lízání medu, čokolády, lízátka.  
- Výcvik ochranné čichové funkce - poznávat nebezpečné látky, zkažené potraviny 

apod.  
- Rozlišování příjemných a nepříjemných vůní a pachů.  

 
Očekávané výstupy  
žák by měl: 

- rozlišit jednotlivé chutě.  
 
Rozumová výchova 
 

Rozumová výchova se skládá z několika vzájemně neoddělitelných složek z rozvíjení 
poznávacích schopností a komunikačních dovedností, logického myšlení, pozornosti a 
paměti, vytváření početních představ a rozvíjení grafických dovedností. Tyto součásti 
rozumové výchovy mohou u některých žáků vyústit v osvojení základů čtení (případně 
sociálního čtení), základů psaní (zpravidla tzv. genetického psaní) a v osvojení základů 
orientace v kvantitativních vztazích.  

Cílem rozumové výchovy je rozvinutí rozumových schopností žáků na optimální 
možnou úroveň, jíž by tito žáci nemohli dosáhnout, kdyby jim nebyla poskytnuta odborná 
speciálně pedagogická péče.  

V rehabilitačních třídách již nelze předpokládat osvojení trivia, ale je možno dovést 
žáky k takové úrovni sociálních, komunikačních a dalších dovedností, které jim umožní 
určitou míru orientace v okolním prostředí, komunikace s ostatním lidmi a soběstačnosti a 
nezávislosti na péči dalších osob v nejzákladnějších každodenních činnostech.  
 
Obsah učiva:  
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Rozvíjení poznávacích schopností 
- Uvědomování si vlastní osoby.  
- Ukazování částí obličeje, těla, jejich pojmenování (u zrcadla s vedením ruky).  
- Reakce na vlastní jméno, znalost jména.  
- Reakce na oslovení.  
- Seznámení s prostředím třídy, orientace ve třídě.  
- Seznámení s budovou školy, orientace ve škole.  
- Znalost jmen spolužáků a učitelů.  
- Seznámení se školními pomůckami.  
- Poznávání předmětů denní potřeby.  
- Členové rodiny, maminka, tatínek, sourozenci.  
- Členové širší rodiny.  
- Vztahy mezi lidmi: koho mám rád, kdo mne má rád…  
- Vztahy mezi spolužáky, budeme si pomáhat.  
- Rozlišení: chlapci - děvčata, pán - paní…  
- Poznávání zvířat a jejich mláďat.  
- Poznávání různých předmětů na obrázcích, modelech i ve skutečnosti.  
- Poznávání a rozlišování piktogramů.  
- Poznávání jednoduchých (tiskacích) písmen.  
- Sociální čtení: poznávání zboží podle obalu  
- Poznávání běžně užívaných symbolů (WC, umývárna)  
- Poznávání dopravních symbolů.  

 
Očekávané výstupy  
žák by měl: 

- pojmenovat části svého těla, případně na ně ukázat,  
- reagovat na oslovení jménem, znát své jméno , 
- znát členy své rodiny,  
- poznat své spolužáky i učitele, podle schopností je oslovovat jménem,  
- vnímat různé podněty a reagovat na ně,  
- orientovat se ve vztazích k nejbližšímu prostředí, denním časovém rozvrhu; vnímat 

prostor,  
- poznat a používat předměty denní potřeby, uplatňovat základní hygienické a 

sebeobslužné činnosti,  
- vnímat a uspokojovat základní životní potřeby, sdělit své pocity a upozornit na 

zdravotní potíže,  
- řadit obrázky podle zadaných kritérií.  

 
Rozvíjení komunikačních dovedností 

- Vytváření pocitu bezpečí a jistoty.  
- Překonávání strachu z okolí, rychlejších pohybů, hlasitých projevů ostatních dětí. 

Odstraňování projevů sebepoškozování, snaha o zapojení do dění ve třídě, vytváření 
kladných emočních situací.  

- Reakce na hlas dospělé osoby a jeho intonaci, na přítomnost dalších osob.  
- Vyjádření souhlasu či nesouhlasu - gesty, verbálně.  
- Reakce na vlastní jméno, znalost jména, jmen ostatních dětí.  
- Reakce na jednoduché pokyny a pobídky - dej , ukaž, sedni si.  
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- Pochopení a používání pojmů já - ty, můj - tvůj, mně - tobě.  
- Sdělení přání, potřeby.  
- Nácvik pozdravu - verbálně, gesty.  
- Poděkování - verbálně, gesty.  
- Chování u stolu.  

 
U žáků se závažnými komunikačními problémy využití metod alternativní komunikace. 

Pokud žáci nejsou schopni ani komunikace pomocí piktogramů je třeba hledat další cesty 
dorozumění např. pomocí komunikačních tabulek vytvořených žákům „na míru”.  
 
Řečová výchova 

Zjištění organických předpokladů (rozštěpy apod.), podle potřeby iniciovat odborné 
vyšetření.  
Zjištění úrovně řeči a porozumění řeči (aktivní a pasivní slovní zásoby).  

- Cviky rtů a jazyka.  
- Cvičení mluvidel před zrcadlem.  
- Nácvik správného dýchání: nádech nosem, výdech ústy.  
- Masáž a stimulace mluvidel, cvičení mluvidel - vysunování a zasunování jazyka, 

zavírání a otvírání úst, polykání.  
- Foukání, sfukování pírka, papírku, foukání bublin – bublifuk.  
- Napodobování hlasů zvířat (mé, bú, bé, haf, mňau).  
- Napodobování zvuků (auto, traktor, bác, bum).  
- Nácvik hlásek podle potřeby.  
- Ovládání síly hlasu.  
- Individuální práce s logopedickým sešitem.  
- Obohacování slovní zásoby a nácvik nových slov.  
- Snaha o soustředěné naslouchání a porozumění slovům a jednoduchým větám, 

komentování dějové posloupnosti, seznamování se vztahy jevů a věcí.  
- Motivace k slovnímu projevu, snaha o pochopení významu 2-3 slovných vět.  
- Podpora mluvního projevu, vedení spontánních a jednoduchých tematických 

rozhovorů.  
- Nácvik jednoduchých říkanek a básniček.  
- V případě potřeby využívání alternativních forem komunikace.  

 
Očekávané výstupy  
žák by měl: 

- reagovat na hlas a intonaci dospělé osoby,  
- snažit se o správné dýchání,  
- vyjádřit souhlas či nesouhlas – verbálně, gesty,  
- znát své jméno a reagovat na oslovení jménem,  
- znát jména nejbližších osob a spolužáků,  
- umět pozdravit, poděkovat – verbálně nebo gesty,  
- sdělit svá přání a potřeby – verbálním nebo nonverbálním způsobem,  
- využívat komunikační počítačové hry.  

 
Rozvíjení logického myšlení a paměti 

- Odpoutávání od stereotypních činností, ulpívavého myšlení.  
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- Snaha o koncentraci pozornosti.  
- Manipulační činnost doprovázená pojmenováním, komentářem.  
- Vytváření asociací (slovo = osoba, věc, činnost).  
- Osvojování základních časových vztahů (teď, předtím, potom, dnes, včera, zítra).  
- Orientace v čase (ráno, v poledne, večer, v noci; snídaně, oběd, večeře).   
- Zobecňování (jablko, hruška = ovoce).  
- Konkretizace (ovoce = jablko, hruška). 
- Abstrakce: barva, počet, odvozování první hlásky ve slově.  
- Negace: je - není, bylo - nebylo, chci - nechci, mám - nechci.  
- Příčinné souvislosti: proč?  
- Rozlišování velikostí, tvarů, dvojic obrázků, skládání dějových obrázků.  
- Orientace na řádce, na stránce, nácvik pohybu po řádce zleva doprava.  
- Nácvik čtení globální metodou.  
- Čtení samohlásek, souhlásek, spojování do slabik, případně do krátkých slov.  
- Osvojování piktogramů.  
- Psaní tiskacích písmen (vlastní jméno).  
- rozvíjení paměti, zapamatování a opakování slov, říkanek, básniček.  
- Reprodukce krátkého textu, vyprávění (co jsme viděli, co jsme dělali, co jsme měli 

k obědu). 
- Zapamatování 2-3 slov, hra na obchod.  
- Cvičení pozornosti.  
- Koncentrace pozornosti na určitou činnost (zpočátku v rozsahu několika vteřin či 

minut).  
- Motivace k soustředěné činnosti skupinové či individuální.  
- Pozorné sledování krátkého vyprávění, poslech hudby, pozorné sledování televize, 

videa.  
- Rozvíjení volních vlastností, zejména vytrvalosti.  
- Vytváření a chápání kvantitativních vztahů (všechno, nic, mnoho, málo).  
- Vytvářet představy počtu - hmatem, zrakem, verbálně.  
- Posloupnost čísel, jejich porovnávání, přiřazování číslic.  
- Pokus o psaní číslic.  

 
Očekávané výstupy  
žák by měl: 

- koncentrovat se na určitou činnost,  
- rozlišovat velikost a tvary předmětů, dvojic obrázků,  
- zvládnout složení dějových obrázků,  
- orientovat se na stránce, na řádku,  
- číst vybraná písmena a krátká slova, 
- opakovat slova a krátké říkanky; reprodukovat krátký text; vyprávět podle obrázku,  
- přiřazovat číslice počtu prvků. 

 
Rozvíjení grafických schopností 

- Cvičení jemné motoriky: cvičení paže, lokte, zápěstí.  
- Cvičení dlaní a prstů obou rukou, tvoření špetky.  
- Uchopení předmětů do celé ruky, do špetky, do dvou prstů.  
- Čmárání: prstem do písku, do krupice, do rýže.  
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- Spontánní malba – prstem, houbou, úchop tužky a štětce, voskovkami, pastelkami, 
fixem, tužkou.  

- Horní a dolní oblouk oběma směry.  
- svislé čáry shora dolů.  
- Svislé čáry zdola nahoru.  
- Odstředivé čáry: sluníčko, dostředivé čáry.  
- Vlnovka.  
- Šikmé čáry shora dolů.  
- Šikmé čáry zdola nahoru.  
- Smyčka nahoru, smyčka dolů.  
- Pojem písmeno, první písmeno jména.  
- Pokus o psaní hůlkových písmen (I,O,V,A).  
- Rovnání písmen do řádků (písmena z plastické hmoty, z látky, z perníku).  
- Tvarové prvky písmen tiskací abecedy.  

 
Očekávané výstupy 
žák by měl: 

- uchopit a podržet podaný předmět,  
- uchopit tužku, štětec nebo jiné psací náčiní,  
- nakreslit různé druhy čar,  
- poznat grafickou podobu písmen,  
- napsat několik vybraných tiskacích písmen a číslic,  
- poznat základní geometrické tvary.  

 
Pracovní a výtvarná výchova 
 

Úkolem pracovní výchovy je rozvíjet jemnou motoriku žáků, zvyšovat jejich 
samostatnost, soběstačnost a nezávislost. Pracovní výchova se skládá ze tří vzájemně 
propojených složek: z nácviku sebeobsluhy a péče o vlastní osobu, výchovy k péči o okolní 
prostředí a vytváření pracovních dovedností a návyků.  
Ve výtvarné výchově se rozvíjejí tvořivé schopnosti a dovednosti žáků při využívání různých 
technik výtvarných činností a při práci s různými materiály.  
 
Obsah učiva:  
 
Sebeobsluha 

- Nácvik svlékání a oblékání oděvu.  
- Odkládání oděvů na věšák a obuvi na určené místo.  
- Nácvik obouvání a přezouvání.  
- Šněrování bot a pokus o vázání tkaniček na velkém modelu.  
- Šněrování bot, pokus o vázání tkaniček.  
- Oblékání a svlékání tepláků.  
- Oblékání a svlékání svetru.  
- Oblékání a svlékání čepice, šály, rukavic.  
- Rozepínání a zapínání knoflíků na velkém modelu.  
- Rozepínání a zapínání knoflíků.  
- Rozepínání zipů.  
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- Oblékání a svlékání ponožek.  
- Udržování pořádku v osobních věcech.  

 
Očekávané výstupy 
žák by měl: 

- zvládnout základní hygienické návyky a sebeobslužné činnosti (oblékání, obouvání),  
- dodržovat klid a čistotu při stravování,  
- umět používat příbor,  
- udržovat pořádek ve svých věcech a ve svém okolí.  

 
Hygienické návyky 

- Osobní hygiena - mytí rukou, používání mýdla, ručníku.  
- Používání kapesníku.  
- Nácvik používání nočníku, WC.  
- Čistění zubů.  
- Česání vlasů.  
- Spolupráce při hygieně.  
- Přepírání na panenku, mytí hraček.  

 
Stolování  

- Nacvičování správného žvýkání a kousání potravy.  
- Pití brčkem, pití z hrníčku.  
- Vnímání přijímání potravy a vylučování.  
- Nácvik správného sezení u jídla.  
- Používání lžíce.  
- Používání příboru, ubrousku.  
- Osvojování správného stolování a samostatnosti při jídle.  
- Spolupráce při přípravě svačiny.  
- Prostírání stolu.  
- Úklid stolu po jídle.  

 
Péče o okolní prostředí 

- Úklid ve třídě.  
- Utírání prachu. 
- Utírání tabule.  
- Nácvik zametání.  
- Péče o pokojové květiny, zalévání květin.  
- Výzdoba třídy na Vánoce, Velikonoce a další svátky.  
- Práce na školním pozemku: setí ředkvičky, setí hrachu.  
- Hrabání posekané trávy.  
- Sklízení ovoce a zeleniny.  
- Další činnosti podle úrovně pohybových a rozumových schopností.  

 
Očekávané výstupy  
žák by měl: 

- provádět pozorování přírody v jednotlivých ročních obdobích,  
- pěstovat, ošetřovat a pečovat o nenáročné pokojové i užitkové rostliny,  
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- používat podle druhu pěstitelských činností správné pomůcky a náčiní,  
- dodržovat zásady hygieny a bezpečnosti práce při práci na zahradě,  
- provádět drobné domácí práce – základní úklid, mytí nádobí, mytí podlahy,  
- prostřít stůl pro běžné stolování,  
 zvládnout nákup a uložení základních potravin,  
- připravit jednoduchý pokrm podle pokynů,  
- dodržovat zásady hygieny a bezpečnosti při práci v domácnosti.  

 
Práce s různými druhy materiálů 
Práce s pískem, kostkami, stavebnicemi  

- Práce s pískem na pískovišti: stavění bábovek, kopců, cest, tunelů, přemísťování 
písku, vybírání kamínků z písku, upravování pískové plochy rukama, lopatkou, 
hráběmi, prkýnkem.  

- Práce se stavebnicí.  
- Postav co chceš a umíš.  
- Dům ze dvou kostek, most ze tří kostek, komín.  
- Řazení molitanových kostek ve vodorovném a svislém směru.  
- Ukládání kostek do krabic.  
- Práce s dřevěnou stavebnicí.  
- Práce s hříbkovou a kroužkovou stavebnicí.  
- Využití mozaikové a magnetické stavebnice.  

 
Modelování  

- Zpracování modelovací hmoty oběma rukama.  
- Trhání modelovací hmoty na malé kousky a rovnání na plochu.  
- Tvarování kuliček různých velikostí v dlaních.  
- Vykrajování ”cukroví” z placky rozválené válečkem.  
- Tvoření válečků z modelovací hmoty (hadi, prstýnky, kroužky apod.).  
- Práce s různými plastickými materiály.  

 
Práce s barvami  

- Hra s prstovými barvami – roztírání dlaní, otisk ruky, prstu.  
- Hra s temperovou barvou - roztírání houbou, štětcem.  
- Zapouštění barvy do klovatiny.  
- Otisk dřevěného nebo bramborového tiskátka.  
- Muzikomalba – hra s barvou na velkém formátu papíru při hudbě.  
- Kresba voskovými pastely, pastelkami, uhlem, rudkou, křídou.  
- Tematická malba, kresba.  

 
 
Práce s papírem  

- Mačkání jemného materiálu na kuličky.  
- Hry s papírovými kuličkami (házení a ukládání do různých nádob).  
- Trhání papíru na malé kousky, sbírání, rovnání do misek, kelímků, krabiček.  
- Lepení papíru na vymezenou plochu.  
- Navlékání natrhaného papíru na špejli.  
- Trhání papíru na tenké proužky, stříhání.  
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- Řetěz na stromeček, přehýbání papíru, lepení natrhaných proužků.  
- Rolování papíru.  

 
Práce s textilními materiály  

- Navíjení vlny na cívku, do klubka.  
- Navíjení provázku na cívku.  
- Navlékání korálů na šňůrku.  
- Překládání a stříhání látky.  
- Nalepování látky.  
- Koláž.  
- Šití jehlou s tupým hrotem.  
- Stehy na cvičné desce.  

 
Práce s přírodními materiály 

- Sbírání kaštanů, žaludů, jejich třídění, ukládání.  
- Sbírání přírodnin a jejich ukládání.  
- Figurky z přírodnin (s pomocí učitele).  
- Trhání listů podle žilek, namáčení, obtiskování.  
- Lisování listů, lepení do podzimních motivů.  
- Navlékání listů.  
- Navlékání jeřabin.  
- Třídění semen fazole, čočky, kukuřice a ukládání do sáčků.  
- Další činnosti podle zručnosti žáků a dostupnosti zdrojů.  

 
Očekávané výstupy  
žák by měl:  

- zvládat základní manuální dovednosti při práci s jednoduchými materiály  
a pomůckami,  

- vytvářet jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních materiálů,  
- pracovat podle slovního návodu,  
- udržovat pracovní místo v čistotě.  

 
 
Hudební a pohybová výchova 
 

Hudební a pohybová výchova plní několik funkcí. Rozvíjí muzikálnost žáků, jejich 
rytmické a intonační schopnosti, pohybovou kulturu a napomáhá rozvoji jejich řeči. Plní i 
funkce psychoterapeutické, pomáhá žákům k odreagování napětí, k překonávání únavy a 
zlepšování nálady a podílí se na koncentraci jejich pozornosti.  

Jako většině lidí i žákům rehabilitačních tříd přináší hudba radost a jejich záliby v 
hudbě je možno výchovně využívat.  
 
Obsah učiva:  
 
Sluchová, dechová a hlasová cvičení 

- Rozlišování zvuků hudebních nástrojů.  
- Pravidelné dýchání, správné držení těla při dýchání.  
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- Nácvik správné výslovnosti textů písní a říkadel.  
- Rytmizace říkadel.  
- Zpěv jednoduchých písní pokud možno s doprovodem hudebního - nástroje.  
- Ranní chvilky při kytaře.  

 
Rytmická cvičení 

- Hra na jednoduché nástroje (bubínek, triangl, hůlky) a na další dostupné předměty 
(vařečky, misky, pokličky apod.).  

- Hra na tělo (tleskání, dupání).  
 
Hudebně pohybová cvičení 

- Pohybové hry s říkadly a dětskými popěvky.  
- Pohyb podle rytmických doprovodů.  
- Hudebně pohybové činnosti - tanečky, jednoduchá rytmická cvičení.  

 
Poslech hudby 

- Soustředěný poslech spojený s vnímáním rytmu a melodie.  
- Poslech krátkých skladeb různého charakteru.  
- Poslech relaxační hudby.  

 
Očekávané výstupy  
žák by měl: 

- zvládat správné dýchání, snažit se o správnou intonaci a melodii,  
- rozlišovat zvuky hudebních nástrojů,  
- zvládat zpěv jednoduchých písní s doprovodem hudebního nástroje,  
- doprovodit sebe i spolužáky na jednoduché rytmické hudební nástroje,  
- zvládat jednoduchá rytmická cvičení a pohyb podle rytmického doprovodu,  
- soustředit se na poslech relaxační hudby a jednoduché krátké skladby. 

 
Rehabilitační tělesná výchova 
 

Úkolem rehabilitační tělesné výchovy je prostřednictvím pohybových aktivit přispívat 
ke zmírnění důsledků mentální retardace žáků. Pojetí zdravotní (rehabilitační) tělesné 
výchovy je zaměřeno na rozvíjení aktivní hybnosti dětí s těžkým mentálním postižením, 
správné držení těla, zvládnutí základních pohybových dovedností, na rozvíjení a posilování 
pohybové výkonnosti a zvyšování tělesné zdatnosti.  

Rozvíjení hybnosti těžce mentálně postižených žáků, která je vzhledem k závažnosti 
mentální retardace výrazně omezená, jde ruku v ruce s rozvíjením jejich rozumových 
schopností.  

Ke zvýšení účinnosti tělesné výchovy na fyzický a mentální rozvoj žáků je vhodné 
podle podmínek školy využívat i přírodní prostředí. Tělovýchovné chvilky je třeba zařazovat i 
do vyučovacích hodin a do přestávek v průběhu celé doby pobytu žáka ve škole.  

Zaměření rehabilitační tělesné výchovy musí odpovídat fyzickým i psychickým 
možnostem jednotlivých žáků, jejich zdravotnímu stavu a specifice jejich postižení.  
 
 
Obsah učiva:  
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Rozvíjení hybnosti 

- Ležení a otáčení se na vhodné podložce (např. na žíněnce, vodním lůžku).  
- Polohování s oporou. Zvedání hlavy s výdrží. Otáčení hlavy.  
- Uvolňování končetin, cviky na podložce, přetáčení trupu.  
- Lezení a plazení daným směrem, volně v prostoru, mezi překážkami.  
- Stimulace pohybu v prostoru a změny polohy.  
- Nácvik vertikalizace, případně s využitím kompenzačních pomůcek.  
- Procvičování sezení na židli, samostatného stoje, správného držení těla.  
- Chůze za ruku, kolem nábytku s jeho oporou, nácvik několika samostatných kroků.  
- Nácvik chůze po nakloněné rovině.  
- Chůze po schodech a ze schodů s vedením za obě ruce.  
- Procvičování koordinace pohybů, běh na krátké vzdálenosti, střídání s chůzí, poskoky, 

skoky snožmo, stoj na jedné noze, chůze po čáře, po lavičce, seskoky.  
- Pohybové hry.  
- Úkony zaměřené na stimulaci jednotlivých svalových skupin. Úchop a manipulace s 

předměty, pohyb s kinetickými a ozvučenými hračkami.  
- Pohybové činnosti v rytmu hudby.  
- Hry s míči – kutálení, kopání do míče, hod na cíl, hod horním obloukem, - chytání 

míče.  
- Činnosti zaměřené na uvolnění a zklidnění organismu, masáže, relaxace, jógové cviky.  

 
Rozvíjení jemné motoriky 

- Uvolňování horních končetin metodou masáží a hlazení.  
- Procvičování ramenního a loketního kloubu, zápěstí, záprstí pomocí - uvolňovacích 

cviků.  
- Rozvoj cíleného pohybu rukou, prstů, úchop, nácvik různých druhů - úchopu.  
- Odstraňování mimovolních pohybů koncentrací pozornosti.  
- Tvoření špetky, přebírání, trhání, úchop drobných předmětů.  
- Manipulace s předměty, vkládání, navlékání, stavebnice, puzzle, kostky, mozaiky, 

míčky.  
- Práce s modelovacími hmotami. 

 
Rehabilitační cvičení 
(dle doporučení a pod supervizí odborného lékaře)  

- Cvičení dle Bobatha, cvičení orofaciální oblasti.  
- Zcitlivění dlaňové části ruky pro pozdější úchop.  
- Nácvik klíšťového a špetkového úchopu.  
- Masáže zad a končetin pro lepší prokrvení těla, prevence tvorby - proleženin.  
- Reflexní masáže plosek nohou.  
- Stabilizace sedu, posilování zádových svalů.  
- Uvolňování kontraktur na dolních končetinách.  
- Využívání speciální židle, stolu s náklopnou deskou, speciálního psacího náčiní.  
- Cvičení v kuličkovém bazénu.  
- Cvičení s rehabilitačními míči a polohovacími kostkami.  
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Škola může organizovat rehabilitační pobyty v přírodě s odborným zdravotnickým 
dohledem. 
 
Očekávané výstupy  
žák by měl: 

- získat kladný vztah k motorickému cvičení a pohybovým aktivitám,  
- rozvíjet motoriku a koordinaci poloh,  
- zvládat podle pokynu přípravu na pohybovou činnost,  
- reagovat na pokyny k dané pohybové činnosti,  
- snažit se o samostatný pohyb.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Pověz mi a zapomenu, ukaž mi a já si vzpomenu, ale nech mne zúčastnit se a já pochopím!“ 

         (Confucius) 


