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Okruhy k závěrečné zkoušce – CŽV 

Psychopedie 
 
1. a) Mentální retardace. Pojem, definice, koncepce, terminologie, etiologie, výskyt. 

b) Metodika výuky čtení na základní škole speciální. 

 

2. a) Člověk s mentálním postižením. Charakteristika osobnosti, charakteristika a rozvoj osobnosti 

od narození do stáří.  

b) Metodika výuky psaní na základní škole speciální.  

3. a) Člověk s mentálním postižením (MP) ve společnosti. Historie, osobnosti, současné problémy. 

b) Metodika výuky matematiky na 1. stupni základní školy speciální (na 2. stupni ZŠS). 

4. a) Rodina a dítě s mentálním postižením. Charakteristika rodičů a rodiny, vývoj postojů k dítěti 

s mentálním postižením, raná péče a intervence, rodičovské kluby a sdružení. 

b) Metodika výuky tělesné výchovy na základní škole speciální. 

 

5. a) Lidská práva osob s mentálním postižením. Mezinárodní dokumenty o lidských právech, situace 

v naší zemi, legislativa, nové trendy. 

b) Metodika výuky výtvarné výchovy na základní škole speciální. 

6. a) Systém podpory lidem s mentálním postižením, školská a sociální zařízení, alternativní péče, 

chráněná pracoviště, chráněné bydlení. 

b) Metodika výuky hudební výchovy na základní škole speciální. 

 

7. a) Dospělost lidí s mentálním postižením. Zaměstnávání, sexualita, sebeobhajování. 

b) Metodika výuky v předmětu člověk a svět práce na základní škole speciální. 

 

8. a) Psychopedická diagnostika a poradenství. Druhy diagnostické činnosti, depistáž a zařazování 

dětí do škol a zařízení, úloha PPP a SPC. 

b) Metodika smyslové výchovy na základní škole speciální.  

 

9. a) Psychopedie jako vědní disciplína. Postavení ve speciální pedagogice, vztah k ostatním vědám, 

rozvoj oboru a současné poznatky, literatura, významné osobnosti. 

b) Metodika výuky v předmětu člověk a jeho svět, člověk a společnost na základní škole speciální. 

 

10. a) Předškolní výchova žáků s mentálním postižením. Školská a sociální zařízení, RVP, ŠVP, třídní 

vzdělávací plány, raná péče, výchovné metody, zásady, prostředky. 

b) Metodika výuky v předmětu člověk a příroda na základní škole speciální.  
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11. a) Výchovně – vzdělávací proces na základní škole. Učební plán, učební osnovy, učebnice, pomůcky, 

vyučovací metody, formy, prostředky, úprava RVP-ZV pro žáky s lehkým mentálním postižením. 

1) b) Metodika výuky vybraného předmětu na praktické škole. 

12. a) Výchovně – vzdělávací proces na základní škole speciální. Učební osnovy, učebnice, pomůcky, 

vyučovací metody, formy, prostředky, RVP a ŠVP pro ZŠ speciální. 

b) Metodika výuky vybraného předmětu na odborném učilišti. 

13. a) Výchovně – vzdělávací proces na odborném učilišti, v praktické škole, RVP, ŠVP, 

učební plány, učební osnovy, učebnice, pomůcky, vyučovací metody, formy, prostředky. 

b) Metodika práce s průřezovými tématy na základní škole speciální. 

 

14. a) Dobrovolné organizace, občanská sdružení apod. pracující ve prospěch lidí s MP. 

b) Metodika vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více 

vadami.  

 

- Člověk a komunikace (řečová a rozumová výchova) 

- Člověk a jeho svět (smyslová výchova) 

- Člověk a zdraví (pohybová výchova, zdravotní a rehabilitační tělesná výchova) 

- Člověk a svět práce 

- Umění a kultura (hudební výchova, výtvarná výchova) 
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