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10.1. Vzdělávací oblast: Člověka a komunikace 

 

10.1.2. Vyučovací předmět: Řečová výchova 

 

1/ Charakteristika předmětu 

 

V předmětu Řečová výchova je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a komunikace 

tematického okruhu Rozvíjení komunikativních dovedností a dále část obsahu vzdělávacího 

oboru Rozumová výchova tematického okruhu Rozvíjení poznávacích schopností a Rozvíjení 

logického myšlení a paměti. 

Řečová výchova je realizována ve všech ročnících a je nedílnou součástí všech vyučovacích 

předmětů. Umožňuje žákům vytvořit si funkční dorozumívací systém, rozvíjí slovní zásobu, 

verbální i neverbální komunikační dovednosti. 

 

Cílové zaměření vyučovacího předmětu 

Vzdělávání v daném předmětu směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že 

vede žáka k: 

 - rozvíjení rozumových schopností na optimálně možnou úroveň 

 - rozvíjení samostatnosti 

 - rozvíjení řečových schopností, případně osvojení komunikačních dovedností 

 - rozvíjení poznávacích schopností 

 

2/ Výchovné a vzdělávací strategie k rozvoji klíčových kompetencí 

Kompetence k učení 

Zařazujeme smyslové hry, didaktické hry pro rozvoj paměti a porozumění řeči. Komunikační 

pomůcky upravujeme je podle individuální úrovně žáka a tím jej vedeme k porozumění 

jednoduchým pojmům, znakům, symbolům a jejich aktivnímu používání. 

Kompetence k řešení problémů 

Zařazujeme smyslové hry, naučené komunikační dovednosti a vzorce chování a  přenášíme je 

do jiných prostředí. Tím se žák učí řešit známe situace na základě nápodoby či opakování. 

Kompetence komunikativní 

Učíme žáky reagovat na pozdrav, vedeme je k reakci na svoje jméno, poznávání známých osob 

a dorozumívání se s nimi. 

Kompetence sociální a personální 

Zařazujeme dechová, rezonanční a fonetická cvičení pro podporu hlasového projevu a tím 

žáky učíme uvědomovat si svoji osobu. Nacvičenou komunikaci se žáci prakticky pokoušejí 

aplikovat při komunikaci s dospělými- personál Domova, doprovody žáků. 
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3/ Vzdělávací obsah 

 

Očekávané výstupy 

Žák by měl: 

Učivo 

-reagovat na hlas a intonaci dospělé osoby Nácvik neverbálních dovedností 

-cvičení zrakové a sluchové pozornosti 

-napodobování pohybů, zvuků 

-střídání/ já- ty / 

-oční kontakt 

-znát svoje jméno a reagovat na oslovení  Hry s využitím oslovení a jmen spolužáků. 

Rytmizace a melodizace jmen 

-znát jména nejbližších osob, spolužáků a učitelů, 

reagovat na ně, rozumět jednoduchým verbálním i 

neverbálním pokynům 

Poznávání symbolických zvuků a slov- bum, pššt 

Rozšiřování pasivní slovní zásoby 

Plnění jednoduchých příkazů s využitím jmen 

nejbližších osob a spolužáků- běž,podej, dones 

Rozvoj zrakové a sluchové paměti 

 

-umět pozdravit a poděkovat, podle schopností 

oslovovat spolužáky a učitele jménem, vyjádřit 

souhlas a nesouhlas, sdělit své přání a potřebu 

Hry na pochopení a používání sociálních slov a 

oslovení spolužáků a učitelů-oslovení, pozdrav, 

děkuji, ano, ne, ještě 

Modelové situace pro vyjádření přání a potřeb 

Transfer naučených dovedností do praktického 

života- nákupy, rozhovory s personálem Domova, s 

doprovody 

-vyjadřovat slova, krátké říkanky či text, s pomocí 

popisovat obrázek a doplňovat vypravování příběhu a 

pohádky 

Fonační cvičení, napodobování hlasů a zvuků 

Rozvoj aktivní slovní zásoby se zrakovou podporou 

Podpora tvoření krátkých vět 

Doplňování známého příběhu 

Říkanky s pohybem 

-snažit se o správné dýchání Pasivní a aktivní dechová cvičení, foukání 
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Nácvik smrkání 

-využívání komunikační počítačové hry Seznamování, nácvik a práce s počítačovými 

programy Dětský koutek, zvuková pexesa – poznej 

podle sluchu…. 

 

 


