
 

 
Příloha č.1- Individuální vzdělávací plán 

 

 

Škola ZŠ Josefa Suka a MŠ Křečovice, Křečovice 37, 257 56 Neveklov 

 

Individuální vzdělávací plán 

 
Jméno a příjmení  

 

Marek 

Datum narození 

 

xxxxxx1999 

Bydliště 

 

xxxxxxxxxx 

Třída 

 

I.(2.ročník) Školní rok 2010/2011 

 

 

Diagnóza, závěry Oslabení dílčích funkcí a schopností, 

dyslektické obtíže 

 

Školská poradenská, zdravotnická a jiná 

zařízení, která se podílejí na péči o žáka 

Pedagogicko- psychologická poradna 

Středočeského kraje Benešov 

 

Předměty, jejichž výuka je realizována podle 

IVP 

Český jazyk 

Anglický jazyk 

Prvouka 

 

Učební dokumenty ŠVP pro základní vzdělávání ,, Škola hrou“, č.j. D 168/07 

Pedagogické postupy, 

metody a formy práce 

-částečná podpora a dopomoc 

-respektování individuálního tempa 

-oceňování snahy žáka, relaxační cviky 

-práce s podpůrnými programy na PC 

-častá zpětná vazba 

 

 

 

 

 

 

Používané učební 

materiály a 

kompenzační pomůcky 

-učebnice 2.ročníku( nakl. Nová škola, Prodos, Didaktis, Alter) 

-pracovní listy, speciální výukové programy na PC 

-alternativní texty, trojhranný program 

-názorné pomůcky 

-tvrdé a měkké kostky, Stavebnice Dipo- skládání slabik, analýza, 

syntéza vět 



Způsob zadávání a 

plnění úkolů 

-ústně, písemně 

Způsob ověřování 

vědomostí a dovedností 

Formy ověřování: 

Písemně-stručné, krátké texty, doplňovací cvičení 

Ústně-ústní zkoušení, referáty 

Domácí příprava, PC- výukové programy 

Způsob hodnocení Forma hodnocení: 

Zohledněná klasifikační stupnice- známka, razítka, motivace, 

pochvala 

-hodnocení dílčích kroků 

-průběžné hodnocení 

Speciálně pedagogická 

a psychologická péče 

2xtýdně reedukace specifických poruch učení v rozsahu 1x20 

minut, 1x 25 minut 

Spolupráce se 

zákonnými zástupci 

žáka 

-Rodiče uplatňují přístup dle doporučení PPP 

-pravidelná příprava na vyučování 

-pravidelné čtení s následnou reprodukcí 

Podíl žáka na řešení 

problému 

-každodenní čtení a následná reprodukce textu 

-pravidelná příprava na vyučování-pravidelné procvičování a 

opakování učiva 

-relaxační cviky 

 

Časový a obsahový plán vzdělávání žáka 
Období Školní rok 2010/2011 

Konkretizace učiva dle tematických plánů pro rok 2010/2011 

Český jazyk Ústně 

-rozvoj sluchového vnímání 

Písemně 

-mírnější hodnocení, kratší rozsah prací, diktátů 

-uvolňovací cviky,  

-psaní diakritických znamének současně s písmenem 

-doplňování gramatických jevů 

Čtení 

-každododenní čtení 

-preference zpětné kladné vazby 

-zapojování co nejvíce smyslů do činností 

-rozlišování podstatného významu 

-delší a častější procvičování úkolů 

 

 

Anglický jazyk -kladen důraz na ústní formu 

-pravidelné procvičování výslovnosti 

-soustavná domácí práce 

-tolerance specifických chyb 

Prvouka -práce s kratším textem 

-volení vhodných pomůcek 

Ostatní předměty -hodnocení i dílčích kroků a postupů 

-využití názoru 

-hodnocení převážně obsahové stránky 

 



Osoby zodpovědné za 

vzdělávání a odbornou péči 

o žáka 

Jméno a příjmení Podpis 

Třídní učitelka 

 

 

Jitka Žaloudková 

 

Vyučující 

 

  

 

Český jazyk 

 

Jitka Žaloudková 

 

 

Anglický jazyk 

 

Jitka Žaloudková 

 

 

Prvouka 

 

Jitka Žaloudková 

 

Školský poradenský 

pracovník, výchovný 

poradce, školní psycholog, 

speciální pedagog 

 

 

 

 

xxxxxxxxxxxxx 

 

Pedagogický pracovník 

školského poradenského 

zařízení 

 

 

 

xxxxxxxxxxxxx 

 

 

Datum 

20.11.2010  

 

Zákonný zástupce žáka 

xxxxxxxxxxx  

 

Žák 

xxxxxxxxxxx  

Zelinková, O.; Cvičení pro dyslektiky 

Pokorná,. V.; Cvičení pro děti s SPU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Příloha č. 2 – Vzbuzení zájmu o čtení 

  

 

Proč maminka Adámka nechce 
 

                                                             práce pro dyslektiky 

Anotace: 

 

Příběh je zaměřen na  orientaci v textu, na procvičování samostatného uvažování, na 

vyhledávání slov a vět  v textu. 

Klíčové kompetence: 

Kompetence k učení- žáci se učí samostatnosti a tvořivosti, vyhodnocování činností, učí se 

vyhledávat, zpracovávat a používat potřebné informace v literatuře. 

Kompetence k řešení problémů- žáci jsou vedeni k tvořivému myšlení,   podporujeme 

týmovou spolupráci. 

Kompetence komunikativní- vedeme žáky k otevřené, všestranné a účinné komunikaci.  

Očekávaný výstup: 

Porozumění textu a jeho reprodukce podle svých schopností, tvorba svého vlastního textu, 

domýšlení příběhu. 

Průřezová témata. 

Osobnostní a sociální výchova. Komunikativní výchova. 

Úvod do hodiny 

V naší třídě jsou ukryty tři cedulky s různým textem. Projdi se po třídě a přečti si, co na nich 

je a dobře si zapamatuj. Zkus pracovat tak, abys nikomu neprozradil, co na cedulkách je. 

DĚKUJI        PROSÍM         PROMIŃTE 

Po ukončení vyhledávání slov vede učitel s dětmi rozhovor: 

Zamyslete se, děti, kdy tato slova používáme? 

Myslíš, že je nutné pokaždé, když něco chceš poprosit? 

Jakým způsobem by ses omluvil kamarádovi a jakým třeba paní učitelce? 

 

Proč maminka Adámka nechce. 

 Čtení na úvod. 

Maminka stojí u kamen a vaří. Copak to asi je? Tolik to voní! Adámek jde k mamince a 

říká.,,Dej mi jíst! Mám veliký hlad!“ 

Po ukončení čtení úryvku úkol: 



Ve skupinách zkuste domyslet, jak by asi příběh mohl pokračovat. Každý si zapíše svůj 

krátký příběh a poté si příběhy navzájem povíme. 

 

Hlasité čtení :   

Ale co to? Maminka se na Adámka ani nepodívá. ,,Dej mi jíst! Mám veliký hlad! Chci jíst,“ 

křičí Adámek. Maminka se otočí a přísně povídá: ,,Kdo to tady křičí? To ty ,kluku? Jdi pryč, 

já tě  neznám.  

Adámek se diví: ,, Já jsem přece tvůj Adámek. Dej mi jíst!“  

Maminka řekla: 

,,Ty nejsi náš Adámek, jdi pryč, já tě neznám.“ 

Práce s textem: 

Vyhledej v textu věty, ve kterých  se Adámek dožadoval od maminky jídla. 

 

Jak se jmenoval hlavní hrdina příběhu? 

Najdi v textu jeho jméno a podtrhni jej. 

 

Jak by se ještě mohly jmenovat děti? 

Napiš na kartičky  jejich jména a dej na magnetickou tabuli. 

Pokračování příběhu:Hlasité čtení. 

Adámek se dal do pláče. Uslyšel to tatínek. Přišel k Adámkovi a ptal se: ,, Proč pláčeš, 

Adámku?“ 

,,Maminka  mě nechce. Říká, ře mě nezná. Říkal jsem jí: Dej mi jíst!A maminka mě poslala 

pryč.“ 

Tatínek se diví: ,,Ale proč? Proč tě maminka nechce?Počkej, už vím: Neřekl jsi jedno 

slovíčko. 

Každý teď napište na svůj papír, jaké to asi bylo slovíčko, nikomu to neukazujte. 

 

Pokračování:  

Adámek chvilku přemýšlí a najednou vykřikne: ,,Už to mám! Už vím, jaké to bylo slovíčko“. 

Každý žák teď připíchne na tabuli papír, kam napsal svoje slovo. Učitelka dočte 

poslední část příběhu a děti si tak zkontrolují, jestli jejich odpověď byla správná. 

 

Závěr: Už se ti někdy stalo, že jsi  zapomněl poprosit, nebo poděkovat?  

Maminka dala Adámkovi za odměnu koláč. Uměl bys ho namalovat? 



          

 

Příloha č. 3 – Vzbuzení zájmu o čtení 

Čtení článku Nehoda 

práce pro  čtení 

 

Anotace: 

Příběh je zaměřen na  orientaci v textu, na procvičování samostatného uvažování, na 

vyhledávání slov v textu. 

 

Klíčové kompetence: 

Kompetence k učení- žáci se učí samostatnosti a tvořivosti, vyhodnocování činností, učí se 

vyhledávat, zpracovávat a používat potřebné informace v literatuře. 

Kompetence k řešení problémů- žáci jsou vedeni k tvořivému myšlení,   podporujeme 

týmovou spolupráci. 

Kompetence komunikativní- vedeme žáky k otevřené, všestranné a účinné komunikaci.  

Očekávaný výstup: 

Porozumění textu a jeho reprodukce podle svých schopností, tvorba svého vlastního textu, 

domýšlení příběhu. 

Průřezová témata. 

Osobnostní a sociální výchova. 

Komunikativní výchova. 

Úvod do hodiny 

V naší třídě jsou ukryty tři cedulky s různým textem. Projdi se po třídě a přečti si, co na nich 

je a dobře si zapamatuj. Zkus pracovat tak, abys nikomu neprozradil, co na cedulkách je. 

1. OMLOUVÁM SE   2. POMIŇTE MI,  PROSÍM    3. ODPUST 

Po ukončení vyhledávání slov vede učitel s dětmi rozhovor: 

Zamyslete se, děti, kdy tato slova používáme? 

Uměl by ses omluvit? 

Jakým způsobem by ses omluvil kamarádovi a jakým panu řediteli 

 

 

 



Přečtení textu : 

Zvonění ukončilo hodinu matematiky. Někteří žáci zůstali o přestávce v lavicích a 

připravovali se na vyučování. Někteří se šli procházet na chodbu. Filip s Adamem do sebe na 

chodbě strkali. 

Po ukončení čtení úryvku úkol: 

Ve skupinách zkuste domyslet, jak by asi příběh mohl pokračovat. Každý si zapíše svůj 

krátký příběh a poté si příběhy navzájem povíme. 

Hlasité čtení :   

Adam se otočil, aby Filipovi utekl, ale Bims! Málem porazil pana učitele z vedlejší třídy. 

Když zjistil, do koho vrazil, vykulil oči. Nevěděl, jak se má zachovat. ,, Já....My....Promiňte, 

pane učiteli," řekl nakonec. Pan učitel jeho upřímnou omluvu přijal. ,,Nastalo se ti nic?" 

zeptal se. A Adama a Filipa napomenul:,, Lumpačiny do školy nepatří. Příště bych vás musel 

potrestat." 

Práce s textem: 

Vyhledej v textu větu, ve které se Adam omluvil panu učiteli a podtrhni ji. 

Zakroužkuj všechna jména dětí, která jsi v textu našel. 

Jak by se ještě mohly jmenovat děti? 

Napiš na kartičky  jejich jména a dej na magnetickou tabuli. 

 

Pokus se teď hned udělat někomu radost. Jak jsi se při tom cítil? 

Napiš krátkou omluvu. 

 

 

Závěr: Jak se asi musí cítit ten, který se omluvil a přesto se na něj druhý zlobí? 

    

Je to správné? 

 

 

 

 

 

 

 

                       



                     Příloha č.4-Čtení zrakově podobných písmen   

                          Dej do modrého kroužku všechna d, do zeleného b. 

                              

            Duby                             buky                                  

dort  

 

  bledule                   doma                                   

boudy 

                                             dudy                          

babka 

                      bunda               

doba 

Budík                               buben                                   

duben 

 

                                          



Příloha č.5 – Čtení zrakově podobných písmen 

Přečti správně slova: 

Bude    buben     duben     bída       doba      

bába      

 

Doma     dáme     doma     budík      dudlík       

boudy       dáma      bída      bílý     bláto 

 

 

Doplň do slov chybějící písmena b, nebo d : 

 

_áme       _á_a       _u_y        _ou_y        

_u_y       

_uky          _u_e       _le_ule      _o_ává               

 

 

Doplň d-p-b ve větách: 

U _otoka  kvete  _le_ule.    

_říví  se  řeže _ilou. 

_u_y   a  _uky z_o_í les. 

 

 



 

                             Příloha č. 6- Analýza a syntéza otevřených slabik 
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