
Příloha č.2

3.5 Speciálně pedagogická péče

Charakteristika předmětu rozvoj jazykových dovedností

Předmět speciálně pedagogické péče – rozvoj jazykových dovedností je určen zejména pro
žáky se specifickými poruchami učení – dyslexie, dysgrafie, dysortografie a také pro žáky
s narušenou  komunikační  schopností.  Do  péče  jsou  zařazováni  žáci  druhého  až  pátého
ročníku. Předmět je vyučován v kabinetu výchovné poradkyně nebo v logopedické pracovně
ve skupinách s maximálním počtem 4 žáků (od prosince 2017 s maximálním počtem 6 žáků).
Žáci jsou do předmětu zařazeni na základě doporučení školského poradenského zařízení (PPP,
SPC).  Konkrétní  náplní  předmětu  jsou  činnosti,  které  vedou  ke  zlepšení  jazykových
dovedností dle potřeb jednotlivých žáků. Důraz je kladen na rozvoj deficitů dílčích funkcí –
zraková percepce,  sluchová percepce,  orientace v prostoru.  Dále na porozumění a aplikaci
učiva  českého  jazyka,  rozvoj  čtení,  čtení  s porozuměním,  porozumění  instrukcím,  práci
s informacemi.  Speciální  pedagog  uplatňuje  aktivizující  metody,  pracuje  s obrázky,  texty,
interaktivními  pomůckami,  výukovými softwary.  V práci  s texty uplatňuje metody RWCT.
Metody  a  formy práce  speciální  pedagog  přizpůsobuje  věku,  možnostem a  schopnostem
jednotlivých žáků. Speciální pedagog vede průběžné záznamy poskytované péče.

Časová dotace: 

1 x týdně v rozsahu 45 minut (pokud není v doporučení ŠPZ uvedeno jinak)

Klíčové kompetence:

Kompetence k     učení:

Žák se učí chápat význam mateřského jazyka pro jeho osobní i společenský život, zlepšuje
řečový  projev  a  komunikaci,  učí  se  čtení  s  porozuměním textu,  porozumění  instrukcím.
Osvojené  dovednosti  uplatňuje  při  výuce  ostatních  předmětů,  v sebehodnocení.  Získává
motivaci a pozitivní vztah k učení.

Kompetence komunikativní:

Vychází  z rozvoje  verbální  i  neverbální  komunikace  žáka,  z rozvíjení  slovní  zásoby,
formulování  vlastní  myšlenky,  vyjadřování  se  k daným  tématům  jasně,  stručně  
a srozumitelně, a to ústní i písemnou formou. Žák se učí vyprávět, diskutovat, hledat vhodné
argumenty a umět asertivně reagovat při osvojení si správné komunikační techniky.  Nedílnou
součástí je naslouchat druhým, porozumět slyšenému, vybírat podstatné informace.

Kompetence k     řešení problému:

Cílem je  učit  žáka  samostatně  se připravovat,  aktivně  vyhledávat  a  zvládat  nové situace.
Zaměřit se na podpůrné a kompenzační metody při výuce – vytváření si strategií při řešení
problému -  stanovení si cíle, postupu a vyhodnocení práce, zhodnocení zvolené strategie;
příprava tabulek, přehledů učiva.



Kompetence sociální a personální:

Žák  si  vytváří  pozitivní  představu  o  sobě  samém,  která  podporuje  jeho  sebedůvěru  
a samostatný rozvoj.

Kompetence pracovní:

Žák používá správně pomůcky a metodické materiály, dodržuje vymezená pravidla při práci.

Cíle předmětu Rozvoj jazykových dovedností

Rozvoj jazykových dovedností zahrnuje dovednost čtení, čtení s porozuměním, psaní, znalost
a  umění  aplikace mluvnických pravidel  s cílem v ústní  i  písemné formě se vyjadřovat  ve
spisovné češtině.  Je kladen důraz na fixaci dovedností  a jejich zautomatizování.  Jazykové
dovednosti se promítají do všech ostatních vzdělávacích předmětů a ovlivňují výsledky práce
žáka. 

Rozvíjení zrakové a sluchové percepce

Zlepšení techniky čtení

Rozvíjení slovní zásoby

Rozvíjení dovednosti čtení s porozuměním

Rozvíjení dovednosti aplikace mluvnických pravidel, práce s přehledy, tabulkami

Rozvíjení dovednosti práce s instrukcemi, rozlišení stěžejních pasáží textu

Rozvíjení kritického myšlení při práci s texty

Průřezová témata

Osobnostní a sociální výchova

 Rozvoj schopnosti poznávání
 Komunikace
 Psychohygiena
 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Mediální výchova

 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení


