
 

Inovace výukových materiálů na ZŠ a Praktické škole Velké Meziříčí 

 O novinkách speciálně pedagogické péče (Bazální stimulaci a snoezelenu), které jsme 

realizovali díky projektu „Modernizace vzdělávacích programů pro žáky se SVP s využitím 

ICT na ZŠ a Praktické škole ve Velkém Meziříčí“, jsme vás již průběžně informovali 

v předchozích číslech Velkomeziříčska. Součástí celého projektu byla i tvorba nových 

výukových pomůcek, které respektují individuální schopnosti jednotlivých žáků, usnadňují 

jim přístup k informacím a pomáhají vytvářet takové kompetence, které umožňují lepší 

sociální začlenění žáků.  

 Samotné tvorbě pomůcek předcházelo proškolení pedagogických pracovníků v oblasti 

ICT. Učitelé a asistentky si rozšířili znalosti užívání programů Word, Excel, Power Point a 

dále programu SMART Board, který se používá při práci s interaktivní tabulí. V těchto 

programech pak vytvářeli pomůcky pro žáky všech věkových kategorií a s různým stupněm 

zdravotního oslabení. Vznikly tak například pracovní listy do předmětů člověk a jeho svět, 

člověk a příroda, člověk a společnost, testy do přírodovědy, vlastivědy, dějepisu, zeměpisu. 

Počítačové prezentace byly zaměřeny na 

rozšíření a prohloubení učiva z oblasti 

ekologie a životního prostředí, dějin 

Velkého Meziříčí a na nácvik 

sebeobslužných dovedností u dětí 

s těžším handicapem. Do interaktivní 

podoby byly zpracovány učebnice 

českého jazyka, chemie, materiály 

vhodné na nácvik základních 

matematických a čtenářských 

dovedností a materiály pro hudební 

výchovu. Paní učitelka Dagmar Jánová 

postoupila s vytvořenou interaktivní 

učebnicí Český jazyk pro 5. ročník do 

finále I. ročníku celostátní soutěže digitálních učebních materiálů DOMINO. Soutěž vyhlásil 

Národní institut pro další vzdělávání pro učitele základních a středních škol a finálové kolo 

proběhlo 27. února 2012 na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. 

 Pro žáky s těžkým stupněm 

handicapu a pro žáky s diagnózou 

autismus připravili pedagogové sadu 

pomůcek s názvem Výukové krabice. 

Tyto speciální pomůcky respektují 

základní zásadu práce s těmito dětmi – 

strukturovanou výuku. Výukové krabice 

jsou zpracované i do interaktivní podoby 

a žáci si tak mohou učivo opakovat a 
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procvičovat na interaktivní tabuli či dotykovém monitoru počítače. Celá sada pomůcek je 

doplněna přehledným metodickým materiálem. Dále byla pro tyto žáky vytvořena sada 

Komunikační tabulky s metodickým materiálem. Tyto tabulky umožňují dětem s problémy 

v dorozumívání alternativní způsob komunikace s okolím. Další metodiky byly zpracovány 

pro výuku předmětu praktické činnosti a výtvarná výchova. 

 V současné době probíhá ve škole ověřování těchto materiálů při výuce a jejich 

připomínkování. Nově vytvořené pomůcky tak zpestřují a zpříjemňují práci nejen žákům, ale i 

pedagogům.  
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