I.4. Učební plán

I.4.1. Vzdělávací období základního vzdělávání

Základní vzdělávání žáků se středně těžkou mentální retardací se realizuje v průběhu desetileté
školní docházky na 1. (1. - 6. ročník) a 2. stupni školy (7. - 10. ročník).
Vzdělávací a výchovný proces je rozdělen na období:
1. období – 1. – 3. ročník
2. období – 4. – 6. ročník
3. období – 7. – 10. ročník
Každé vzdělávací období má své specifické cíle a stanovené očekávané výstupy, které mají
činnostní povahu a zároveň vyjadřují záměr pedagogického působení.
Učivo je v pojetí našeho Školního vzdělávacího programu chápáno jako prostředek
k dosažení očekávaných výstupů a představuje výčet témat, námětů a činností, které škola
nabídne žákům k osvojování. Vzdělávací požadavky se přizpůsobují schopnostem a možnostem
jednotlivých žáků.
Obsah učiva je rozpracován do jednotlivých období. Výuka jednotlivých žáků předpokládá
konkrétní rozčlenění učiva v individuálním vzdělávacím programu vzhledem k úrovni
žákových kompetencí a navštěvovanému ročníku. Podkladem pro rozpracování učiva je
zhodnocení dosavadních pedagogických zkušeností učitelů školy.

I.4.2. Vzdělávací obsah základního vzdělávání
Vzdělávací obsah základního vzdělávání je rozdělen do devíti vzdělávacích oblastí. Jednotlivé
vzdělávací oblasti jsou tvořeny jedním nebo více obsahově blízkými vzdělávacími obory, které
jsou rozčleněny do vyučovacích předmětů.

Vzdělávací oblasti

Vyučovací obory

Jazyk a jazyková komunikace

Čtení, Psaní, Řečová výchova

Matematika a její aplikace
Informační a komunikační
technologie
Člověk a jeho svět
Člověk a společnost
Člověk a příroda
Umění a kultura

Matematika
Informační a komunikační
technologie
Člověk a jeho svět
Člověk a společnost
Člověk a příroda
Hudební výchova, Výtvarná
výchova
Tělesná výchova, Výchova ke
zdraví
Člověk a svět práce

Člověk a zdraví
Člověk a svět práce
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Vyučovací předměty
Čtení (Čt), Psaní (Ps),
Řečová výchova (Řv)
Počty (P)
Informatika (Inf)
Věcné učení (Vu)
Nauka o společnosti (Nsp)
Nauka o přírodě (Npř)
Hudební výchova (Hv),
Výtvarná výchova (Vv)
Tělesná výchova (Tv),
Výchova ke zdraví (Vkz)
Pracovní výchova (Pv)

