
Okruhy ke státní bakalářské zkoušce: 

 
Speciální pedagogika znevýhodněného člověka s mentálním postižením 

1. Vývoj oboru psychopedie jako v ědní disciplíny, cíle psychopedie, p říbuzné obory, 
refen ční skupiny psychopedie. 

2. Modely postižení, klasifika ční přístupy a jejich aplikace na mentální retardaci. 
3. Historická retrospektiva p řístup ů intaktní spole čnosti k lidem s mentálním postižením – 

počátky institucionální pé če a vzdělávání pro osoby s mentálním postižením ke 
konceptu rovných práv a p říležitostí. 

4. Rozumová schopnost, inteligence, snížená rozumov á schopnost a mentální postižení. 
5. Člověk s mentálním postižením v jednotlivých etapách své ho života. 
6. Rodina s mentáln ě postiženým dít ětem. 
7. Výchova a vzd ělávání osob s mentálním postižením, volný čas osob s mentálním 

postižením. 
8. Sociální služby – poslání, cíle, principy. 
9. Lidé s mentálním postižením v sou časném sv ětě (postavení a práva osob s mentálním 

postižením, mezinárodní dokumenty lidských práv, ne vládní organizace a jejich 
poslání, ve řejnost, média). 

10. Současné trendy v edukaci a profesní p řípravě osob s mentálním postižením a jejich 
principy. 

11. Společnosti a sdružení pracující ve prosp ěch osob s mentálním postižením (vývoj, 
poslání). 

12. Autismus a mentální postižení. 
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Zákon č.561/ 2004 Sb. Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělání- (Školský zákon) 

Zákon č. 562 /2004 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského 
zákona 

Rámcový vzdělávací program pro základní školu- příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým 
mentálním postižením. Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální. 

Zákon č. 563/2004 Sb. Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů 

Zákon  108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách a prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu  

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských 
zařízeních 

Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a 
dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, nabývá účinnosti dnem 17. února 2005. 

Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, nabývá účinnosti dnem 17. února 2005. 

Vyhláška č. 108/2005 Sb, o školských výchovných a ubytovacích a školských účelových zařízeních, 
nabývá účinnosti dnem 8. března 2005.. 
 


