
Přílohy

Příloha I. 

Tabulka, obsahující počet zúčastněných žáků různých kategoriích SVP v jednotlivých testovaných

předmětech a ročnících během Druhé celoplošné generální zkoušky. Žáci se sluchovým postižením

jsou označeni číslem 5.

Označení jednotlivých kategorií žáků se SVP: 1 – tělesné postižení bez omezení práce na PC; 2 –

tělesné postižení  s omezením pro práci  na PC; 3 – zrakové postižení,  slabozrací;  4 – zrakové

postižení,  nevidomí;  5 – sluchové postižení;  6 – dyslexie;  7 – dysgrafie;  8 – dyskalkulie;  9 –

mentální  postižení;  10 – souběžné postižení  více vadami; 11 – sociální  znevýhodnění,  rodinné

prostředí; 12 – sociální znevýhodnění, cizinci, azylanti; 13 – ostatní.



Příloha II

Komplexní  příkladová úloha vytvořená podle minimálních standardů  vzdělávání  pro vzdělávací

obor  Český jazyk a literatura1

 

1 Zdroj:  Standardy  základního  vzdělávání,  http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/opatreni-ministra-

skolstvi-mladeze-a-telovychovy-kterym-se-2





Příloha III

Přehled účasti žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Testovanie-9 od roku 20062

2 Zdroj: nucem.sk



Příloha IV 

Přehled uzpůsobení podmínek konání společné části MZ pro žáky s PUP MZ a charakteristika žáků

zařazených do dané skupiny

Skupina 1 (SP-I) – žáci se sluchovým postižením různé etiologie, kteří komunikují v mluvené češtině

(tj.  rozumějí  mluvené  češtině  bez  odezírání).  Žáci  nemají  obtíže  (nebo  jen  mírné)  se  čtením  a

porozuměním běžnému textu (bez úprav) a jejich písemný projev není důsledky postižení ovlivněn,

nebo je ovlivněn mírně; žáci pracují se zkušební dokumentací bez úprav (po formální ani obsahové

stránce se neliší od zkušební dokumentace pro žáky běžné populace).

Skupina 2 (SP-2)  – žáci se sluchovým postižením nebo žáci se souběžným postižením více vadami

různé etiologie, kteří komunikují v mluvené češtině (k porozumění mluvené češtině musejí odezírat) s

možnou  podporou  dalších  komunikačních  systémů  odvozených  od  českého  jazyka  a  uvedených  v

zákoně  č.  155/1998  Sb.,  o  komunikačních  systémech  neslyšících  a  hluchoslepých  osob,  ve znění

pozdějších předpisů. Žáci mají vážnější obtíže se čtením a porozuměním běžnému textu (bez úprav)

nebo  se  psaním  (po  jazykové  stránce);  pracují  s  upravenou  zkušební  dokumentací.  Na  základě

doporučení školského poradenského zařízení mohou ke čtení, porozumění čtenému, psaní nebo k dalším

činnostem souvisejícím s maturitní zkouškou využít služby asistenta.

Skupina3 (SP-3) – žáci se sluchovým postižením (převážně žáci prelingválně neslyšící) nebo žáci se

souběžným  postižením  více  vadami  různé  etiologie,  kteří  za  svůj  mateřský  jazyk  považují  český

znakový  jazyk.  Žáci  primárně  komunikují  českým  znakovým  jazykem,  případně  komunikují

prostřednictvím  jiného  komunikačního  systému,  který  není  odvozen  od  českého  jazyka;  pracují  s

upravenou zkušební dokumentací.  Žáci  vykonávají  modifikovanou zkoušku:  český jazyk a anglický

jazyk v úpravě pro neslyšící. Žáci využívají služby tlumočníka (v případě postižení více vadami navíc

služby asistenta).


