
Ukázka převzata z pracovní verze ŠVP Mateřské školy, Základní školy a Praktické 
školy (Znojmo). 

 
 
 
3.1 Zaměření školy 

 
Škola je zaměřená na rozvíjení osobnosti žáků s mentálním postižením, na 

poskytování vědomostí, dovedností a návyků, které uplatní žáci v praktickém životě. 
Zohledňujeme rozdílnost rozumových schopností žáků i odlišnost prostředí, ze kterého 

k nám žáci přicházejí (přímo z rodiny, z mateřské školy, ze speciální mateřské školy, při neúspěchu 
v běžných základních školách). V prvním školním období se zaměřujeme na důkladné poznání 
osobnosti žáka, pomáháme mu při adaptaci, vytváříme kladný vztah ke školnímu prostředí a snažíme 
se o zachycení a rozvíjení každého drobného pokroku. Upevňujeme u žáků základní hygienické 
návyky a vytváříme návyky sociální, vedeme žáky ke schopnosti komunikovat s okolím a 
srozumitelně se vyjadřovat. 

Na druhém stupni se zaměřujeme na rozvoj žáků v oblasti poznávací, sociální, 
emocionální i volní. Rozvíjíme u žáků pracovní dovednosti, motorické a tvořivé schopnosti, vedeme 
je k pozitivnímu vztahu k práci. Učí se pracovat samostatně i v týmu. Žáci jsou vedeni k 
profesní orientaci podle svých schopností a zájmů tak, aby se dobře integrovali ve společnosti. 
Pomocí prvků činnostního učení ukazujeme žákům jak získané vědomosti uplatní v praktickém 
životě. 

Ve škole pracují kvalifikovaní speciální pedagogové, kteří úzce spolupracují s odborníky 
z SPC pro zrakově, sluchově a tělesně postižené a z SPC pro vady řeči. Speciálně pedagogickou 
péči zajišťujeme žákům se zdravotním postižením – máme třídu pro žáky se zrakovým 
postižením, tělesným postižením a třídu pro žáky s poruchou autistického spektra. Vzdělávací 
potřeby těchto žáků jsou garantovány plněním individuálních vzdělávacích plánů, které sestavuje 
speciální pedagog na základě psychologického vyšetření žáka odborným pracovištěm. Žákům, 
kteří z důvodu svého zdravotního handicapu potřebují individuálního asistenta, škola tyto 
asistenty zajišťuje a dohlíží na jejich spolupráci s třídním učitelem i dalšími vyučujícími. 

Poskytujeme žákům individuální logopedickou péči na základě odborné depistáže 
v rámci hodin řečové výchovy. 

Novinkou ve vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením je zařazení předmětu cizí 
jazyk od 6. ročníku. Žákům se dostává základů cizího jazyka. Vyučující se zaměřují na konverzaci 
a odstranění zábran při komunikaci v cizí řeči. Žákům se zlepšuje jejich postavení při přestupu 
na střední školu a nabídkách na trhu práce. 

Vedeme žáky k využívání informačních a komunikačních technologu, učíme je 
základům práce s osobním počítačem tak, aby si osvojili obsluhu počítače na elementární 
uživatelské úrovni. 

Učitelé vyhledávají žáky s hudebním, výtvarným, pohybovým a jiným nadáním 
a pomáhají jim rozvíjet jejich zájem v rámci diferencovaných úkolů nebo v zájmových kroužcích. 
V podchycení zájmu žáků o určitou oblast a v rozvíjení jejich přirozeného talentu vidíme možnost, 
jak posílit žákovo sebevědomí a jak orientovat jeho snažení pozitivním směrem. 

Za podpory speciálně pedagogických metod navozujeme takové učební situace, ve 
kterých může žák zažít úspěch a radost z pochvaly. 

Tím se škola stává místem, kde žáci nejen získávají kvalitní vzdělávací péči, ale 
kde cítí přátelské prostředí, nebojí se případných neúspěchů a dostává se jim vědomostí, 
dovedností a návyků, které plně využijí v praktickém životě. 
 


