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Okruhy ke státní navazující magisterské zkoušce:
Předmět: Speciální pedagogika
1. Vzdělávací soustava České republiky. Úrovně vzdělávání, druhy a stupně škol
a školských zařízení pro děti, žáky i mládež se speciálně vzdělávacími potřebami. České
školství v evropském kontextu, soudobé trendy ve vzdělávání dětí, žáků a studentů se
speciálně vzdělávacími potřebami.
2. Konstituování české speciální pedagogiky a charakteristické rysy jejího vývoje.
3. Základní kurikulární dokumenty a jejich význam pro práci učitele (speciálního
pedagoga). Rámcové vzdělávací programy, učební plány, učební osnovy, tematické plány
a další dokumenty. Práce učitele se školním vzdělávacím programem.
4. Cílové skupiny české speciální pedagogiky v průběhu jejího vývoje a na současné úrovni
poznání.
5. Škola jako sociální instituce a její funkce. Státní správa a samospráva ve školství. Klima
školy. Legislativní rámec činnosti školy, povinná dokumentace škol a školských zařízení,
které vzdělávají děti, žáky a studenty se speciálně vzdělávacími potřebami.
6. Posun v nazírání na člověka s postižením: od vady ke speciálním edukačním potřebám.
7. Metody vyučování a jejich modernizace. Volba a funkce vyučovacích metod. Aktivizující
metody. Možnosti aplikace vyučovacích metod ve výuce u žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami.
8. Socializace, integrace a inkluze: teoretická východiska a reálné tendence.
9. Organizační formy vyučování. Vhodnost a jejich uplatňování u žáků se zdravotním
postižením podle typu speciálních škol.
10. Sociální aspekty existence osob s postižením. Role státních a nestátních institucí
a organizací.
11. Poradenství ve škole. Školní poradenské pracoviště: výchovný poradce, školní metodik
prevence, odborník na reedukaci SPU, školní psycholog, třídní učitel. Další podpůrné
instituce, např. pedagogicko-psychologické poradny, speciálně-pedagogická centra,
střediska rané péče.
12. Nové trendy uplatňující se ve vyrovnání příležitostí osob se zdravotním postižením
a redefinace jejich lidských práv.
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