
 
 
Připomínky k tvorbě ŠVP ZŠ pro nedoslýchavé 
 
1.stupeň 
Časová dotace je nedostačující - např. u matematiky by bylo vyhovující 5 hodin v každém ročníku. 
 
Logopedie – zařadit mimo časovou dotaci a volné hodiny uvolnit na jiný předmět (např. M). 
 
Velký problém jsou spojené třídy s výukou ŠVP a bez ŠVP. Nyní se v 1. a 2. ročníku sejdou v 1 
vyučovací hodině 2 různé předměty. 
 
Cizí jazyk – není vhodné jeho zařazení již od 4. ročníku. Máme žáky s kombinovanými vadami – 
kochleárními implantáty – kteří mají problémy se slovní zásobou a problémy mají v českém jazyce a 
k tomu se mají učit ještě cizí jazyk!  
 
2.stupeň 
Cizí jazyk – vhodné ho zařadit až od 7. ročníku (z důvodu postižení kombinovaného – sluch + něco) 
 
Logopedie – vhodné zařadit nad povinnou časovou dotaci a tyto hodiny využít k výuce českého 
jazyka, který má malou časovou dotaci – 5 hodin týdně v 7. – 10. ročníku. 
 
V případě spojení ročníků s výukou podle ŠVP a bez ŠVP je problém skloubit učiva v naukových 
předmětech – Z, D (nyní 7. a 8. ročník) 
 
Vhodně je zvolen předmět hudebně dramatická výchova pro žáky se sluchovým postižením. 
 
 
Připomínky k tvorbě ŠVP ZŠ pro neslyšící 
 
1. Hodinová dotace by byla dostatečná, ale ILP nad rámec hodinové dotace. Hodiny uvolnit k výuce 
českého jazyka, který má malou časovou dotaci. 
 
2. Cizí jazyk - jeho zařazení již od 4. ročníku není vhodné, lepší by bylo zařadit ho jako volitelný. 
 
3. Výchova k občanství je vhodně zařazena již do 7. ročníku. 

 
4. Velký problém nastává při spojení dvou tříd se ŠVP a bez ŠVP. V naukových předmětech (Z, D), 
kdy se látka musí vyučovat ve znakovém jazyce a jsou rozdílné učební osnovy, se nestíhá a jeden 
ročník je ochuzen o podrobnější výklad. 
Z důvodu dodržení hodinových dotací v ročnících a úvazku učitele se sejdou 2 rozdílné předměty v 1 
hodině (např. CH a VO). Částečně kompenzované asistentkou, ale žáci se stejně obrací na učitele. 
Hodiny KD a ČJ se daří organizovat lépe, někdy se dají určité mluvnické jevy probírat a opakovat 
stejně. 
 
5. Cizí jazyk pouze jeden. 


