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 Výuka předmětů speciálně pedagogické péče

 Pedagogická intervence

 Práce s nadanými a zvídavými žáky

 Pomoc učitelům při zpracování PLPP a výběrem kompenzačních pomůcek

 Zajišťování školních potřeb pro žáky s podpůrnými opatřeními

 Vyhledávání žáků se SVP

 Spolupráce s týmem ŠPP

 Spolupráce s rodiči



Výuka předmětů speciálně pedagogické 

péče varianta „A“
 Kazuistika: žák, 6. ročník ZŠ, 13 let, chlapec s LMP v kombinaci s PAS, přiznaný 

stupeň podpůrných opatření 4

 dle doporučení školského poradenského zařízení a přiznaného stupně podpory, 
zařazen předmět speciálně pedagogické péče – „sociální dovednosti“, který je 
zaměřen na oblasti sociálně komunikačních dovedností, časovou a prostorovou 
orientaci, vizuálně percepční dovednosti, rozvoj samostatnosti a sociálně 
praktických dovedností.

 Vzdělávací obsah tohoto předmětu přizpůsobujeme vzdělávacím možnostem a 
předpokladům žáka s přiznanými podpůrnými opatřeními v rámci IVP.“

 Předmět speciálně pedagogické péče je zajišťován školním speciálním pedagogem 
v rámci disponibilních hodin 2x týdně a zároveň zařazen do ŠVP, předmět bude 
slovně hodnocen také na vysvědčení



Předmět speciálně pedagogické péče je 

zaměřen na:

 rozvoj sociálně komunikačních dovedností – naučí se pojmenovat jednotlivé emoce a umět je vyjádřit, 

porozumět vztahu emocí k myšlenkám a k tělesným projevům, porozumět emocím ve vztahu k určitému 

způsobu chování, pochopit, proč je důležité kontrolovat své emoce

 rozvoj časové a prostorové orientace – naučí se pravolevou orientaci, pravolevá osa, předozadní osa, 

hornodolní osa

 rozvoj vizuálně percepčních dovedností - zlepšit schopnost soustředění, rozvíjejí zrakové a sluchové 

diferenciace

 rozvoj samostatnosti, sociálně praktických dovedností - být schopný dorozumět se se svým okolím, vyjádřit 

své přání a potřeby, řešit vzniklé problémy, převzít zodpovědnost za své jednání, dodržovat pravidla, zákony a 

pracovní povinnost, rozvíjet dovednost rozhodovat se

 koncentraci pozornosti a cvičení paměti

 relaxační cvičení









Kazuistika: chlapec, 2. třída, přiznaný stupeň podpůrných opatření  3, značné obtíže ve čtení, v 
psaní a grafomotorických dovednostech,  nezvládl základy čtení v souvislosti s nedostatečně 
upevněným spojením hláska - písmeno. Psaní diktovaných slov a vět mu činí výrazné potíže, které 
pravděpodobně úzce souvisí s oslabeným fonematickým povědomím a vadou řeči. Písmo je 
kostrbaté, obtížně čitelné. 

Péče je zaměřena na:

spojování hláska - písmeno, postřehování slabik, nácvik čtení slov a vět dle čtenářských tabulek, 
čítanek pro dyslektiky 

nácvik čtení s porozuměním

Zařazujeme jednotahovky – psaní jedním tahem

Procvičujeme sluchovou analýzu, syntézu a diferenciaci - zejména nácvik rozlišování slabik 
dy,ty,ny/di,ti,ni)

nácvik vnímání rytmu a délek samohlásek, P-L orientaci a zrakovou diferenciaci

 Jedná se o vyučovací předmět, který je zapracován do ŠVP, realizován v rámci disponibilních 
hodin 2x týdně, hodnocen formou slovního hodnocení



Ukázky pracovních listů





Předmět speciálně pedagogické péče ve variantě 

B

Kazuistika: dívka, 5. ročník, s přiznaným podpůrným opatřením převažujícího stupně 2 z 

důvodu přetrvávajících obtíží v písemném projevu (zvýšená specifická i gramatická 

chybovost, snížená kvalita písma)

Péče je přiznána jako skupinová, prozatím je sama proto pracujeme individuálně

Práce je zaměřena na:

 nácvik správného a systematického postupu při zdůvodňování gramatických jevů

 práci s přehledy gramatiky, vyhledávání chyb v písmu

 grafomotorická cvičení 

 Autodiktát

 Procvičujeme český jazyk i cizí jazyk







Pedagogická intervence

Nadaný žák Jakub

 poskytována 1 hodina individuálního 

vzdělávání navíc, dle rozhodnutí 

KPPP

 práce zaměřena na všeobecný  

rozvoj, vždy dle aktuálního zájmu 

dítěte

Žák s VPCHU 1. stupeň ZŠ

 chlapec, 4. ročník, podpora v 
podobě 1 hodiny individuálního 
vzdělávání

 Zaměřeno na ČJ, AJ, M a 
koncentraci pozornosti a paměti

Žák s VPCH 2. stupeň  ZŠ

 chlapec, 7. ročník, podpora v podobě 
1 hodiny individuálního vzdělávání

 Koncentrace pozornosti, rozbor 
chování, pravidla, režim



Podpora školní úspěšnosti 

Kroužek mozkovna 

 zaměřen na žáky zvídavé 

 práce s projekty – dle zájmu žáků

 Celoroční soutěž v podobě řešení úkolů, kvízů, rébusů…

 výstupem „Dětský vědecký kongres“

Doučování prospěchově slabších žáků 


