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Okruhy ke státní navazující magisterské zkoušce:
Speciální pedagogika školního věku
1. Cíle, principy, metody a formy vzdělávání žáků s tělesným postižením a zdravotním
znevýhodněním, vzdělávací možnosti v ČR, inkluzívní vzdělávání.
2. Terapie a facilitace v práci s tělesně postiženými jedinci školního věku – přehled
využitelných terapeutických koncept ů, způsoby využití v edukačním procesu.
3. Problematika centrální poruch hybnosti ve školním věku, podpora žáků s DMO na
počátku a v průběhu školní docházky, IVP, kompenzační pomůcky, režimová opatření.
4. Problematika progresivních neurosvalových a neurovývojových poruch. Možnosti,
úprava kurikula, IVP, vzdělávací perspektivy; role školy v životě žáka s progresivním
úbytkem schopností, rodinný kontext.
5. Školní zařazení dítěte s NKS (ZŠ logopedická – organizace, řízení institucí, metody práce).
Problematika výuky v prvním ročníku (ve vztahu k připravenosti dítěte na ZŠ) Specifika
integrace žáků s NKS – podmínky, možnosti, rizika. Rodina žáka s NKS.
6. Narušení obsahové stránky řeči – vývojová dysfázie (symptomatologie, diagnostika,
diferenciální diagnostika, terapie, prognóza, prevence). Vztah NKS (lze vývojová dysfázie)
a specifických poruch učení ve školním věku.
7. Narušení plynulosti řeči – koktavost, breptavost (symptomatologie, diagnostika,
diferenciální diagnostika, terapie, prognóza, prevence). Vliv na školní úspěšnost.
8. Symptomatické poruchy řeči (DMO, MR, smyslové postižení) - symptomatologie,
diagnostika, diferenciální diagnostika, terapie, prognóza, prevence.
9. Zrakové vady – etiologie zrakových vad, zrakové vady dětského věku, projevy zrakových
vad z hlediska speciálně pedagogické diagnostiky.
10. Reedukace zraku u dětí s narušeným binokulárním viděním.
11. Edukace dětí, žáků a studentů se zrakovým postižením, systém péče a podpory osob se
zrakovým postižením.
12. Specifičnost vývoje dítěte se zrakovým postižením mladšího školního věku, staršího
školního věku a v období dospívání.
13. Braillovo bodové písmo – osobnost Luise Brailla, význam písma pro vzdělávání osob se
zrakovým postižením, metodika výuky čtení a psaní nevidomých a slabozrakých.
Tyflografika – význam.
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14. Kategorie poruch chování (F90–F98) dle Mezinárodní klasifikace nemocí MKN–10.
Základní projevy uvedených poruch.
15. Faktory podílející se na vzniku poruch chování (sociální prostředí, psychologicky
podmíněné poruchy, oslabení centrální nervové soustavy, geneticky podmíněná
dispozice).
16. Charakteristika poruch chování školního věku. Spolupráce školy při řešení poruch chování
s dalšími organizacemi.
17. Současné přístupy k řešení ochranné výchovy v etopedických zařízeních (z. č. 218/2003
Sb.). Realizace ochranné výchovy v dětských domovech se školou a ve výchovných
ústavech.
18. Komunikační přístupy ve vzdělávání žáků se sluchovým postižením – orální, bilingvální,
totální komunikace. ZŠ a SŠ pro sluchově postižené. Význam inkluzivního vzdělávání ve
školním věku.
19. Specifika výuky českého jazyka ve vzdělávání neslyšících žáků, psaná podoba jazyka,
čeština jako cizí jazyk, problematika čtení a výchova ke čtenářství.
20. Tlumočník, problematika tlumočení ve školách pro sluchově postižené, typy
tlumočnických služeb, etický kodex tlumočníka, zákon o znakové řeči, zákon o
komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob.
21. Podpůrná opatření ve vzdělávání žáků se sluchovým postižením, pravidla pro komunikaci
s nedoslýchavým žákem, pravidla pro komunikaci s neslyšícím žákem za přítomnosti
tlumočníka.
22. Historický vývoj komunikačních přístupů ve výchov ě a vzdělávání sluchově postižených u
nás i ve světě. Hlavní osobnosti v oboru surdopedie.
23. Edukace dětí, žáků a studentů s mentálním postižením. Mateřské školy. Základní školy.
Střední školy. Celoživotní vzdělávání.
24. Edukace žáků s poruchami autistického spektra. Volba edukace. Strukturované učení.
Terapie. Individuální vzdělávací plán.
25. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání přílohou upravující vzdělávání žáků
s lehkým mentálním postižením. Pojetí a cíle základního vzdělávání. Vzdělávací oblasti.
Klíčové kompetence. Zásady pro zpracování školního vzdělávacího programu.
26. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální. Pojetí a cíle
vzdělávání. Vzdělávací oblasti. Klíčové kompetence. Zásady pro zpracování školního
vzdělávacího programu.
27. Osobnost a profesní zdatnost speciálního pedagoga – psychopeda. Syndrom vyhoření,
možnosti jeho prevence a řešení.
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