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5.1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 

 

5.1.3. Vyučovací předmět: Řečová výchova 
 
Charakteristika vyučovacího předmětu 
 
Vyučovací předmět Řečová výchova  (dále jen Řv) vychází ze vzdělávacího oboru  Řečová výchova. 
 
 Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 
Obsah vzdělávacího předmětu Řečová výchova se zaměřuje na osvojení a užívání mateřského jazyka v jeho 
mluvené podobě, na správné a srozumitelné vyjadřování a rozvíjení komunikativních dovedností žáků, které jsou 
předpokladem jejich  funkčního dorozumívání s okolím, úspěšné sociální integrace  a jejich dalšího vzdělávání. 
 
Jedná se o povinný vyučovací předmět, který se na prvním stupni vyučuje ve 3 hodinové časové dotaci (rozšířeno 
v 1. až 6. ročníku o  1 hodinu disponibilní časové dotace), a na druhém stupni v 1 hodinové časové dotaci. 
Disponibilní časová dotace bude věnována „Logopedické intervenci“ - dotace není stanovena pevně - co se týče 

rozdělení do jednotlivých ročníků. Nabídka bude volena dle zdravotních potřeb jednotlivých žáků . 
 
 „Logopedická intervence“  bude prováděna učitelem - logopedickým asistentem ve spolupráci se zákonnými 
zástupci žáků, pod vedením klinického logopeda. 
Logopedická intervence bude nabízena žákům od 1. do 6. ročníku v rámci Řečové výchovy. Výuka bude prováděna 

učitelem - logopedickým asistentem, který bude spolupracovat s klinickým logopedem SPC. Učitel, logopedický asistent,  
může pracovat s celým kolektivem třídy, se skupinou či dvojicí žáků i individuálně s jednotlivými žáky.  
Logopedický asistent: 

 vyhledává  žáky s narušenou komunikační schopností 

 v rozsahu své působnosti -  poskytuje zákonným zástupcům žáků informace o dostupnosti klinické logopedické péče. 

 provádí přímou logopedickou intervenci u žáků se zjištěnou prostou vadou výslovnosti 

 provádí klinickým logopedem stanovené edukační, resp. reedukační postupy a cvičení u svěřených žáků 

 provádí u svěřených žáků činnosti,  zaměřené na: 

o  podporu přirozeného rozvoje řeči  

o rozvoj a posilování sluchové a zrakové percepce 

o rozvoj pozornosti 

o rozvoj paměti 

o rozvoj jemné i hrubé motoriky, grafomotoriky  a orientace 

o rozvoj pohybové koordinace 

o dechová a relaxační cvičení 

 

V průběhu hodin Řv budou u  žáků rozvíjeny všechny stránky řeči, zkvalitňováno vnímání a porozumění mluvené 
řeči,  rozšiřována jejich slovní zásoba a zpřesňována výslovnost formou individuální i skupinové logopedické 
intervence. Prováděn bude nácvik funkční komunikace. 
Vyučování je členěno do bloků, ve kterých se vzájemně prolíná učivo celé vzdělávací oblasti (Čtení, Psaní, 
Řečová výchova a Logopedická péče). Obsahově Řv  úzce navazuje i na další vzdělávací oblasti (viz. 
mezipředmětové vztahy)    
Výuka je organizována v kmenové třídě ZŠS, popřípadě ve specializovaných učebnách (učebna informatiky, 
jazyková učebna…). Součástí výuky  se stávají i hudebně dramatická představeni, literární pásma, besedy 
…apod., které se realizují buď v budově školy nebo mimo budovu u pořádajících  organizací. 

 
Začlenění průřezových témat 
1. Osobnostní a sociální výchova - OSV 

- osobnostní rozvoj 
- sociální rozvoj 
- morální rozvoj 

 
2. Mediální výchova – MV 

- fungování a vliv médií ve společnosti 
- vnímání mediálních sdělení 
 

 
Předmět Řečová výchova se opírá o mezipředmětové vztahy z jiných vzdělávacích oblastí  
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Řv+ Hv – při rozvíjení mluvního projevu u žáků využíváme  melodie, rytmu, tempa dynamiky, rytmizace 
zajímavých slovních celků, slabik, říkanek, rozpočitadel, písniček, …aj. Zařazování písniček a pohybových her má 
především relaxační charakter, ale je využito i jako podpůrná činnost při procvičování motoriky mluvidel 
v jednotlivých artikulačních okruzích.  
Řv +Čt – zpřesňování výslovnosti jednotlivých samohlásek a souhlásek při seznamování s písmeny při nácviku 
čtení, vyhledávání a čtení písmen slabik a slov, přiřazování slov  k obrázkům, tvoření vět k obrázkům, rozhovory, 
dějové posloupnosti, sociální čtení z obrázků a nabídkových katalogů, seznamování s běžně užívanými 
piktogramy, dramatizace textů, přednes básní …aj. 
Řv + Ps – spojení řeči nejprve s pohybovou (jemná i hrubá motorika), postupně i s grafickou činností,  čtení 
psacího písma, diktáty (písmena, slabiky, slova), porozumění textu, (využívání textového editoru PC), vytváření 
prezentací, psaní vzkazů, blahopřání, vyplňování dotazníků….aj. 
Řv + Vv – rozvíjení grafických schopností (slovní vedení čáry),  ilustrace k textům, piktogramy, doplňování textu 
obrázky, interpretace vlastních zážitků a představ…aj. 
Řv + Pv – popis činností, manipulační činnosti (rozvoj jemné motoriky) dodržovat  posloupnost práce podle 
slovního, obrázkového, tištěného, psaného popisu…aj. 
Řv+ Tv – správná reakce na (slovní, obrázkový, zvukový) signál, tělovýchovné chvilky, názvosloví, orientace 
v prostoru, vizuomotorická cvičení, kinestezie … 
Řv + PC – využívání výukových programů, textového editoru, internetu…. 
Řv + Prv, Vu,– jazykovou komunikaci (řeč, čtení, psaní) využívat k získávání informací a prohlubování vědomostí 
ze vzdělávacích oblastí Člověk a jeho svět“, „Člověk a společnost“ a  „Člověk a příroda“  
Řv + Po – časové posloupnosti, práce se slovními úlohami, čtení a porozumění záznamům o míře, váze, počtu, 
objemu, času, orientace v jízdních řádech, nákupy, recepty, spoření … 
 
Výchovně vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Čtení směřující k plnění klíčových kompetencí 
    
Kompetence k učení (a,b,c, d, e, f, g) 

 rozvoj mluvního projevu provázán úzce s nácvikem čtení  
 analyticko- syntetickou metodou provádíme nácvik čtení písmen, slabik, slov a vět potřebných pro 

praktický život, používáme odlišných textů dle velikosti formátu, písma, obrázků,nebo piktogramů 
 abstraktní podobu hlásky  - písmeno -  vyvozujeme vždy z konkrétního prožitku s možností zapojení co 

nejvíce smyslů (multisenzorálně) 
 jako podpůrné, pomocné a motivační, k metodě analyticko syntetické, využíváme i  metody sociálního 

čtení a čtení s využitím globální metody.  
 přibližujeme žákům čtení a psaní jako funkční komunikaci a připravujeme jim ke zpracování materiály, 

které je citově oslovují a podněcují ke spolupráci  
 vytváříme modelové situace k procvičování komunikačních schopností žáků 
 interpretujeme a vyhodnocujeme výsledky žáka 
 podporujeme funkční komunikaci i pomocí alternativní komunikace (Makaton, piktogramy…) 
 pro funkční komunikaci využíváme rozličné dostupné zdroje (PC, internet, noviny, časopisy, rozhlas,  

televize…..) 
 
Kompetence k řešení problémů (a, b, c, d, e, ) 

 aplikujeme sociální učení – návštěvami odlišných prostředí – divadlo, obchod, pošta… 
 využíváme dramatizace a různé didaktické hry – postupně směřujeme žáka k samostatnějšímu 

rozhodování 
 

Kompetence komunikativní ( a, b,c, d, g) 
 seznamujeme žáky s různými dotazníky, doplňujeme základní identifikační údaje 
 zadáváme úkoly zaměřené na komunikaci v širším sociálním prostředí- veřejná místa – obchod, pošta, 

zdravotnictví … 
 uplatňujeme způsoby neverbální komunikace – pro jednotlivce vytváříme alternativní způsoby 

komunikace 
 umožňovat žákům aplikovat získané znalosti z oblasti informační a komunikační technologie (s bohatou 

škálou vzdělávacího software a informačních zdrojů) ve všech vzdělávacích oblastech celého vzdělávání 
na druhém stupni ZŠS 

 
Kompetence sociální a personální ( a, b, c, d, h) 

 vedeme žáky k pochopení významu řádu a pravidel  při skupinové i individuální práci v rámci vyučování 
 vhodně žáky motivujeme ke spolupracujícímu chování  
 nabádáme ke spolupráci i vzájemné pomoci dvojice, třída, více tříd…  
 podporujeme vzájemný kontakt mezi žáky z jiných tříd i jednotlivci různých věkových skupin 
 

Kompetence občanské (a, c) 
 vedeme  žáky k porozumění pravidlům chování ve společnosti a jejich dodržování 
 vedeme žáky k pochopení důležitosti režimu školní práce, vytváříme týdenní kalendáře doplněné 

piktogramy a obrázky 
 vyzdvihujeme pozitivní příklady správného soužití a spolupráce 
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Kompetence pracovní (a, b, c, d, e)  

 používáme srozumitelné a jednotné pokyny, verbalizujeme úkony, zajišťujeme míru pochopení s využitím 
obrázků a piktogramů 

 často ověřujeme pochopení instrukce a praktické splnění úkolu 
 zařazujeme časté relaxační chvilky, provádíme hry na rozvoj zrak a sluch pozornosti 
 sled pracovních úkonů rozfázujeme – využíváme názoru – obrázky, popis…. 
 umožníme sebekritický náhled na vlastní práci konfrontací s ostatními 
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Vzdělávací oblast:  

Vyučovací předmět:  Řečová výchova Ročník: 1.- 3. 

Výstupy 1. období  Učivo 
Průřezová témata 

mezipředmětové vztahy 
 

1. období 

žák by měl 

 

 reprodukovat jednoduché 
říkanky a básničky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 popsat jednoduché obrázky 
 

 dokázat se koncentrovat na 
poslech pohádek a krátkých 
příběhů 

 
 

 odpovídat na otázky slovem, 
větou 

 
 
 

 reprodukovat text podle 
otázek 

 

     
                                          Diagnostika úrovně řeči 

 navazování sociálního kontaktu, podněcování k mluvním projevům 
 

 cvičení hybnosti 
o  hrubá motorika 
o jemná motorika prstů  
o motorika mluvidel 

 cvičení dechová 
o nácvik správného dýchání 

 hry s mluvidly   
o artikulační cvičení 
o automasáž mluvidel – viz. Poznámky 
o procvičování mimiky obličeje -   spojení s konkrétní situací 
o výslovnost  samohlásek A,a, I,i, O,o, U,u - vyvozujeme 

prostřednictvím navození pocitu, doplňujeme zvýrazněnou 
artikulací, gesty a postoji) 

o hry s říkankami, říkadly a popěvky 
 cvičení smyslová  

o rozvoj zrakového vnímání 
o sluchového vnímání  
o hmatového vnímání 

 
 

 komunikace jako prostředek orientace v sociálních situacích 
 alternativní komunikace –  (systém MAKATON, obrazové komunikační 

symboly PIKTOGRAMY, SOCIÁLNÍ ČTENÍ – viz. Poznámky…) 
 

 průpravná a diferenciační cvičení 
 

 hry  procvičující porozumění řeči   
o reakce na slovní  pokyn  (Polož... Přines…   Podej …..atd..)  
o  říkanky a písničky s pohybovými doprovody 
o dramatizace říkadla, básničky, příběhu, krátké pohádky 
o  „motorické čtení“ + usměrňování očních pohybů 

 znakování (konkrétnímu pohybu přiřadit 

 
OSV  
- rozvoj schopností poznávání – 

cvičení smyslového vnímání,  
pozornosti a soustředění 

- psychohygiena – pozitivní 
naladění mysli a dobrý vztah 
k sobě samému 

- komunikace – cvičení 
pozorování, porozumění; 
dovednosti pro sdělování 
verbální i neverbální 

- poznávací schopnosti – 
vzájemné poznávání se ve 
skupině 

- seberegulace a 
sebeorganizace – cvičení 
sebeovládání 

- sebepoznání, sebepojetí – Já, 
jako zdroj informací o sobě; 
druzí, jako zdroj informací o mě, 
moje tělo, moje vztahy k druhým 
lidem  

- spolupráce – rozvoj 
individuálních dovedností pro 
spolupráci; rozvoj sociálních 
dovedností pro spolupráci 
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Výstupy 1. období  Učivo 
Průřezová témata 

mezipředmětové vztahy 
abstraktní znak) 

 

 
 
Poznámky:  
 
Automasáž mluvidel ( Mgr. K. Štěrba 1993):  
Masáž dásní před i za zuby(kolotoč); masáž tváří; střídavá masáž měkkého patra a tvrdého patra špičkou jazyka; kroužení špičkou jazyka po rtech; lžička( korýtko; kmitání jazykem 
směrem předozadním i do stran ( čert); Úsměv s širokým roztažením úst střídat s mračením, kroužek ze rtů střídat s maximálním otevřením úst ( zívání). Masáž obličejových částí 
konečky prstů – jemné kroužení po tvářích, kolem očí, kolem úst, na čele a skráních. Následují různé škleby (strašák) střídané úsměvem.  
 
Sociální čtení  ( Mgr. Libuše Kurková 1996)  
 Součást sociálního učení; poznávání, interpretace a přiměřené reagování na zraková znamení a symboly, piktogramy, slova a skupiny slov, které se často objevují v okolním 
prostředí nebo širším kontextu, aniž by byly využívány čtecí technické dovednosti.  
 
Makaton (Alternativní komunikace, cesta ke vzdělávání těžce zdravotně postižených dětí; Mgr. Libuše Kurková 1996) 
Makaton je komunikační systém, který užívá standardizovaného znakování doplněného  mluvenou řečí a symboly.
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Vzdělávací oblast:  

Vyučovací předmět:  Řečová výchova Ročník: 4.- 7. 

Výstupy 2. období Učivo 
Průřezová témata 

mezipředmětové vztahy 

2. období 

žák by měl 
 

 reprodukovat krátké texty 
podle jednoduché osnovy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 domluvit se v běžných 
situacích 

 

 zvládat slovní formy 
společenského styku - pozdrav, 
prosba, poděkování 

 

 vyprávět zhlédnutý filmový 
nebo divadelní příběh podle 
návodných otázek 

 
 
 

 vyprávět jednoduchý příběh 
podle obrázku 

                                          
 navazování sociálního kontaktu, podněcování k mluvním projevům 

 
 cvičení hybnosti 

o  hrubá motorika 
o jemná motorika prstů  
o motorika mluvidel 

 cvičení dechová 
 hry s mluvidly   

o artikulační cvičení 
o zvukové prostředky řeči ( tempo, melodie) 
o hry s říkankami, říkadly a popěvky 

 cvičení smyslová  
o rozvoj zrakového vnímání 
o sluchového vnímání  - diferenciace hlásek ve slově 
o hmatového vnímání 

 
 
 
 
 
 

 alternativní komunikace – (systém MAKATON, obrazové komunikační 
symboly PIKTOGRAMY, SOCIÁLNÍ ČTENÍ – viz. Poznámky…) 

 komunikace jako prostředek orientace v sociálních situacích 
 stavba věty, tvoření vět 
 otázky a odpovědí, vyprávění podle návodných otázek 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
OSV  
- rozvoj schopností poznávání – 

cvičení smyslového vnímání,  
pozornosti a soustředění 

- psychohygiena – pozitivní 
naladění mysli a dobrý vztah 
k sobě samému 

- poznávací schopnosti – 

vzájemné poznávání se ve 
skupině 

- mezilidské vztahy – péče o 
dobré vztahy (práce s přirozenou 
dynamikou dané třídy jako 
sociální skupiny) 

- komunikace – cvičení 
pozorování, porozumění; 
dovednosti pro sdělování 
verbální i neverbální, 
komunikace v různých situacích 

- seberegulace a 
sebeorganizace – cvičení 
sebeovládání 

- sebepoznání, sebepojetí – Já, 
jako zdroj informací o sobě; 
druzí, jako zdroj informací o mě, 
moje tělo, moje vztahy k druhým 
lidem  

- spolupráce – rozvoj 
individuálních dovedností pro 
spolupráci; rozvoj sociálních 
dovedností pro spolupráci 
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Výstupy 2. období Učivo 
Průřezová témata 

mezipředmětové vztahy 
 

 popsat osoby, předměty 
podle reálu nebo vyobrazení za 
pomoci doprovodných otázek 

 

 dramatizovat jednoduchý 
krátký příběh z oblasti, která je 
žákům blízká 

 
 

 hry  procvičující porozumění řeči   
o říkanky a písničky s pohybovými doprovody 
o dramatizace říkadel, básniček, příběhů, krátkých pohádek 
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Vzdělávací oblast:  

Vyučovací předmět:  Řečová výchova Ročník: 8. – 10. 

Výstupy 2. stupeň Učivo 
Průřezová témata 

mezipředmětové vztahy 
 

2. stupeň 

žák by měl 

 dosáhnout srozumitelného 
mluveného projevu, širší slovní 
zásoby, snažit se o zřetelnou 
výslovnost 

 používat věty se správnými 
gramatickými strukturami 

 dbát na kulturu mluveného 
projevu 

 komunikovat vhodně v běžných 
situacích a zvládat základní 
pravidla komunikace 

 popsat děje, jevy a osoby na 
obrázcích 

 vyprávět vlastní zážitky a popsat 
své pocity 

 převyprávět vyslechnutý, 
přiměřeně náročný příběh, 
divadelní nebo filmové 
představení 

 dramatizovat jednoduchý příběh 
nebo pohádku 

 
 

 
 
 

 hry s mluvidly   
o artikulační cvičení 
o hry s říkankami, říkadly a popěvky 

 
 

 stavba věty, tvoření vět (druhy vět) 
 zdokonalování techniky čtení 

 
 
 
 

 komunikace jako prostředek orientace v sociálních situacích 
 alternativní komunikace – (systém MAKATON, obrazové komunikační 

symboly PIKTOGRAMY, SOCIÁLNÍ ČTENÍ ) 
 otázky a odpovědí, vyprávění podle otázek – doplňování dotazníků 
 vyprávění podle obrázků 
 
 
 kultura mluveného projevu, konverzační cvičení 
 přednes, vyprávění; říkanky, básničky, popisy obrázků 

 
 
 
 
 

 hry  procvičující porozumění řeči   
o říkanky a písničky s pohybovými či rytmickými  doprovody 
o dramatizace říkadel, básniček, příběhů, pohádek 

OSV  
- rozvoj schopností poznávání –

psychohygiena – pozitivní 
naladění mysli a dobrý vztah 
k sobě samému 

- mezilidské vztahy – péče o 
dobré vztahy (práce s přirozenou 
dynamikou dané třídy jako 
sociální skupiny) 

- komunikace – cvičení 

pozorování, porozumění; 
dovednosti pro sdělování 
verbální i neverbální, 
komunikace v různých situacích 

- seberegulace a 
sebeorganizace – cvičení 
sebeovládání 

- sebepoznání, sebepojetí – Já, 
jako zdroj informací o sobě; 
druzí, jako zdroj informací o mě, 
moje tělo, moje vztahy k druhým 
lidem  

- spolupráce – rozvoj 
individuálních dovedností pro 
spolupráci; rozvoj sociálních 
dovedností pro spolupráci 

- řešení problémů a rozhodovací 
dovednosti – problémy 
v mezilidských vztazích 

- hodnoty postoje, praktická 
etika – vytváření povědomí o 
kvalitách typu odpovědnost, 
spolehlivost, spravedlnost, 
respekt, rozhodování 
v problematických situacích 
všedního dne 
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