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Okruhy ke státní navazující magisterské zkoušce: 

Speciální pedagogika pro učitele 2. stupně základních škol a střední školy 

Speciální pedagogika s didaktikou 
 

1. a) Strategie ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v nerestriktivních 

podmínkách, odkazy reformní pedagogiky a příklady současné praxe založené na 

důkazech. 

 

b) Hodnocení, podpora a rozvoj poznávacích funkcí a specifických dovedností žáků 

s lehkým mentálním postižením v individuální intervenci školního speciálního pedagoga. 

2. a) Systém podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, aplikace 
podpůrných opatření, revize doporučení ke vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími 
potřebami. 

b) Hodnocení, podpora a rozvoj poznávacích funkcí a specifických dovedností žáků 
s postižením zrakového vnímání v individuální intervenci školního speciálního pedagoga. 

3. a) Úpravy metod, organizace vzdělávání, předměty speciálně pedagogické péče pro žáky 
se SVP, příklady pedagogické praxe založené na důkazech. 

b) Hodnocení, podpora a rozvoj poznávacích funkcí a specifických dovedností žáků s PAS 
v individuální intervenci školního speciálního pedagoga. 

4. a) Formativní hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v kontextu plnění 
cílů vzdělávání a očekávaných výsledků učení žáků v heterogenních třídách, příklady 
praxe založené na důkazech 

b)  Hodnocení, podpora a rozvoj komunikačních kompetencí a podpora začleňování žáků 
s odlišným mateřským jazykem v individuální intervenci školního speciálního pedagoga. 

5. a) Snižování emoční zátěže pedagogů při práci s žáky s problémovým chováním, práce 
s pravidly v heterogenních třídách, možnosti školní mediace, příklady praxe založené na 
důkazech. 

b) Hodnocení, podpora a rozvoj poznávacích funkcí a specifických dovedností žáků 
s postižením sluchového vnímání v individuální intervenci školního speciálního pedagoga. 

6. a) Inkluzivní didaktika, terminologické vymezení, definiční okruhy, dimenze a znaky 
inkluzivní didaktiky.  
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b) Hodnocení, podpora a rozvoj specifických dovedností žáků s tělesným postižením a 
s nepříznivým zdravotním stavem v individuální intervenci školního speciálního 
pedagoga. 

7. a) Vyučovací metody a formy práce s žáky v heterogenních třídách, uplatňování principu 

diferenciace a individualizace ve výuce, příklady pedagogické praxe založené na 

důkazech. 

b) Podpora a rozvoj komunikačních dovedností žáků s narušenou komunikační schopností 
v individuální intervenci školního speciálního pedagoga. 

8. a) Univerzální design ve školách, příprava bezpečného prostředí a podpora wellbeingu ve 
třídách jako součást inkluzivních přístupů ve vzdělávání. 

b) Hodnocení, podpora a rozvoj poznávacích funkcí žáků se specifickými poruchami učení 
a chování v individuální intervenci školního speciálního pedagoga. 

9. a) Nastavení hodnotícího systému školy v oblasti inkluzivní politiky, kultury a praxe, 

supervize, poradenství a kolegiální feedback učitelů ve škole. 

b) Hodnocení, podpora a rozvoj specifických dovedností žáků se znevýhodněním 
vyplývajícím z jiných životních podmínek (sociálně ekonomických, kulturních, jazykových 
aj.) v individuální intervenci školního speciálního pedagoga. 

10. a) Flexibilní žákovské skupiny v inkluzivní třídě, skupinové práce a žákovské kooperace se 

zapojením žáků se SVP.  

b) Hodnocení, podpora a rozvoj poznávacích funkcí žáků nadaných a mimořádně 
nadaných v individuální intervenci školního speciálního pedagoga. 

11. a) Zapojení asistenta pedagoga ve třídě, jeho metodické vedení a kontrola, společná 
příprava s učitelem na vyučování, příklady tuzemské i zahraniční praxe založené na 
důkazech. 

b) Koncepce školního poradenského pracoviště, komunikace a spolupráce na školním 
poradenském pracovišti, se školským poradenským zařízením aj. externím pracovištěm, 
s rodiči žáků a s pedagogickými pracovníky školy. 

12. a) Profesní profil inkluzivního pedagoga, evropský rámec a výsledky souvisejících 
profesiografických výzkumů v ČR i v zahraničí. 

b) Hodnocení, podpora a rozvoj osobnostně-sociálních a socio-emočních dovedností žáků 
s problémovým chováním, víceúrovňová podpora chování žáka, aplikace PBIS jako 
součást intervence školního speciálního pedagoga. 
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Nedílnou část SZZ tvoří obhajoba speciálně pedagogického portfolia, v němž student doloží 

svůj dosavadní profesní vývoj v oboru speciální pedagogika a podá ucelený obraz o aktuální 

úrovni svých profesních kvalit získaných v předmětech oborové speciálně pedagogické praxe a 

na souvislých praxích na základních a středních školách. 
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