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VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI – 

STŘEDNĚ TĚŽKÉ A TĚŽKÉ MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ, KOMBINOVANÉ POSTIŽENÍ, 

AUTISMUS - V PŘÍPRAVNÉM STUPNI ZŠS, ZÁKLADNÍM VZDĚLÁVÁNÍ, STŘEDNÍM 

STUPNI VZDĚLÁVÁNÍ. 

PŘÍPRAVNÝ STUPEŇ - VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VYCHÁZÍ Z RVP PRO PŘEDŠKOLNÍ 

VZDĚLÁVÁNÍ, OBSAH JSME PŘIZPŮSOBILI POTŘEBÁM NAŠICH DĚTÍ, TAK, ABY DĚTI 

BYLY PŘIPRAVENY NA VSTUP DO ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. PŘIJÍMÁME DĚTI OD 

5.ROKU VĚKU.

ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ – ŠVP pro ZŠ speciální „RUKU V RUCE S KAMARÁDY POZNÁVÁME 

SVĚT“ ZAMĚŘENÝ NA ROZVOJ PRACOVNÍCH DOVEDNOSTÍ A SEBEOBSLUŽNÝCH NÁVYKŮ, 

ESTETICKÉHO VNÍMÁNÍ, VÝCHOVU KE ZDRAVÍ A OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, 

ROZVOJ KOMUNIKAČNÍCH A SOCIÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ. 

 individuální speciálně pedagogický přístup a individuální výchovně vzdělávací program pro 

každého žáka v přípravném stupni a v základním vzdělávání 

 širší slovní hodnocení na vysvědčení 

 využití PC (dotyková obrazovka), interaktivní tabule a iPadu při vzdělávání 

i výchově (ŠD) 

 prvky alternativních forem vzdělávání ve výchovně vzdělávacím procesu 

(prvky Montessori, alternativní a augmentativní komunikace - VOKS, 

strukturované učení, sociální čtení, psaní, počty,...... 

 prvky bazální stimulace; snoezelen - dvě místnosti; relaxační trampolínu 

 rozvoj pracovních dovedností již od nejnižších ročníků - keramika, pedig, 

šití a práce s textilem, tkaní,... - terapeutická dílna; práce se dřevem a různými druhy 

materiálů - dřevařská dílna; práce na zahradě - školní zahrada, skleníky 

 žáci využívají možnost získávat praktické dovednosti v Chovatelském kroužku Černovice 

 v rámci tělesné výchovy využíváme rehabilitační bazén, máme k dispozici velkou trampolínu - 

bezbariérový přístup (i pro imobilní žáky), žádné ochranné sítě (vhodné a využívané i žáky s 

autismem), cvičebnu na zdravotní tělesnou výchovu, tělocvičnu 

 výlety, turistické a poznávací vycházky 
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ŠKOLNÍ DRUŽINA   

 aktivity v rámci ŠD  

o bazální stimulace 

o míčková masáž, jóga 

o zdravotní tělesná výchova, trampolining 

o muzikoterapie 

o bazén 

o rukodělné činnosti - práce s pedigem, drátkování 

o rukodělné činnosti - práce s textilním materiálem, 

tkaní  

o výtvarné aktivity 

o keramika 

spousta družinových akcí – karneval, Mikuláš, hrátky na sněhu, den hudby, tvoření s kamarády ze 

ŠD ZŠ Černovice,… 

 

STŘEDNÍ ŠKOLA: 

Praktická škola jednoletá 78-62-C/01 

Ve výchovně vzdělávacím procesu využíváme takové metody a formy práce, které respektují 

individuální potřeby jednotlivých žáků, respektují jejich mentální a fyzický vývoj a schopnosti a 

zároveň vedou k rozvoji jeho osobnosti ve všech složkách. 

Zaměření: rozvoj praktických dovedností v oblasti domácích prací a rukodělných činností – pedig, 

keramika, tkaní, práce s různými materiály 

 

Praktická škola dvouletá  78-62-C/02 

Zaměření: rozvoj pracovních dovedností v oblasti přípravy pokrmů, žáci získávají /upevňují si/ 

dovednosti v práci s pedigem, keramickou hlínou, učí se základům tkaní, věnují se práci se dřevem a 

jinými materiály, prohlubují si znalosti a praktické dovednosti z pěstitelství.   

 

KLIDNÉ, BEZKONFLIKTNÍ PROSTŘEDÍ, INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP, NÍZKÝ POČET ŽÁKŮ 

VE TŘÍDĚ, ZAŽITÍ POCITU ÚSPĚCHU,ZÍSKÁNÍ PRAKTICKÝCH DOVEDNOSTÍ,… 
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