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V1. čísle (6 roč.) časopisu Speciální 
pedagogika jsem čtenářům stručně před-
stavila jedinou školu na světě, která vzdě-
lává sluchově postižené studenty (SP) ve 
studijním oboru zubní technik. Studium 
je pětileté denní a je ukončeno praktickou 
a teoretickou maturitní zkouškou. 

Tato část mého příspěvku je zaměřena 
na obsah učiva, maturitní zkoušku a pro-
fil uchazeče o studium, a to v těchto od-
dílech: 
1 Rozdíly mezi běžnými SZŠ a SZŠ pro S P 

1.1 Český jazyk a literatura 
1.2 Latinský jazyk 
1.3 Anglický jazyk 

2 Všeobecné maturitní předměty 
3 Redukované osnovy na zdravotnické 

škole pro S P 
4 Profil uchazeče o studium na SZŠ 

pro S P 
4.1 Předpoklady ke studiu 
4.2 Přijímací zkoušky 

1 Rozdíly mezi běžnými SZŠ 
a SZŠ pro SP 

Studijní plány SZŠ pro SP jsou plně 
identické s plány ostatních středních od-

borných škol stejného zaměření v České 
republice. Malé odlišnosti jsou pouze 
v délce studia, zaměření výuky v jazyce 
českém, latinském a anglickém a ve vše-
obecných maturitních předmětech. 

Na většině středních škol pro slyšící 
populaci trvá maturitní studium čtyři škol-
ní roky. Na naší škole je obsah těchto čtyř 
ročníků rozložen do ročníků pěti. 

SZŠ pro SP se tedy od obdobných zdra-
votnických škol neliší obsahem rozsah 
učiva není redukován. Také všechny po-
užívané učebnice jsou určeny pro slyšící 
studenty. 

Jiný je systém výuky, organizace vyu-
čovacích hodin, forma výuky (výklad, vy-
světlování,...) a komunikační kód. 

1.1 Český jazyk a literatura 
Hodinové dotace na jednotlivé předmě-

ty ve všech ročnících jsou téměř totožné 
s ostatními SZŠ. Z toho důvodu mají naši 
studenti například pouze 2 hodiny české-
ho jazyka, literatury a slohu týdně, jen 
v 1. ročníku jsou hodiny tři. 

Jsme si vědomi toho, že sluchově posti-
žení studenti potřebují procvičovat jazyk, 
vstřebávat jej a pronikat do jeho podstaty 



a systému daleko déle, intenzivněji a čas-
těji než studenti ostatní. K práci s knihou, 
k hodinám literatury by bylo potřeba 
(nemá-li výuka spočívat jen v opsání a na-
memorování dat narození a úmrtí autorů 
a výčtu jejich děl) daleko více prostoru. 
Praktické používání jazyka při hodinách 
slohu by mělo být jedním ze styčných 
bodů výuky na střední škole. Současné 2 
hodiny na jazyk, literaturu a sloh jsou pří-
liš krátké. Nechceme-li ale studenty pře-
těžovat více než 32 vyučovacími hodina-
mi týdně a máme-li dodržet rozsah všech 
ostatních předmětů, nemáme jinou mož-
nost. 

V současné široké nabídce učebnic jsme 
bohužel nenašli takové, jež by plně vyho-
vovaly našim potřebám pro výuku české-
ho jazyka a literatury, a tak zůstává na 
vyučujících, aby pro své studenty vytvá-
řeli vlastní učební texty. 

Jazyková výchova však prolíná všemi 
předměty. Často se stává, že při protetic-
ké technologii či biologii vysvětlujeme 
nejrůznější jazykové jevy. Nová slova 
objasňujeme neustále. Při každé hodině se 
studenti setkávají s množstvím neznámých 
slov, která je třeba si osvojit a dále je umět 
používat. Denně se tak studenti učí desít-
ky slov. 

V hodinách cizích jazyků je prvotní zo-
pakování, popř. vysvětlení, procvičení 
a vstřebání jevu zcela nezbytné nejdříve 
v češtině a až poté v daném cizím jazyce. 

1.2 Latinský jazyk 
Součástí učebních osnov je zvládnutí 

základů lékařské latiny. Tento předmět 

u nás učí vyučující z běžné SZŠ v Berou-
ně. Používáme učebnice latiny pro SZŠ. 

Důraz je kladen zejména na pasivní po-
rozumění v medicíně a ve stomatologii 
nejpoužívanějšim slovům a větným spoje-
ním. Dále musejí studenti umět použít 
všechny konjugace a deklinace. 

Latinský jazyk je zařazen v 1. a ve 
2. ročníku. Po ukončení jeho výuky by se 
studenti měli bez obtíží orientovat v latin-
sky psaných lékařských sděleních. 

V hodinách odborné přípravy (somato-
logie a stomatologie, protetické technolo-
gie, stomatologických protéz - i při jejich 
zhotovování v laboratoři) je samozřejmě 
používáno odborné latinské a stomatolo-
gické terminologie. 

1.3 Anglický jazyk 
Anglický jazyk je vedle latiny druhým 

cizím jazykem. Studenti se s ním sezna-
mují již v 1. ročníku a jeho výuka trvá po 
celých 5 let. 

Od studentů je vyžadováno aktivní 
i pasivní zvládnutí základů angličtiny, 
tj. gramatiky, slovní zásoby a reálií an-
glofonních zemí a České republiky, 
a pasivní porozuměni anglicky psaným 
návodům na přístrojích, dentálních ma-
teriálech apod. 

Snažíme se, aby získané vědomosti byly 
v praxi použitelné. Proto již od prvních 
hodin vedeme studenty k tomu, aby se 
s anglicky komunikujícími lidmi písem-
nou formou dorozuměli při seznamováni 
a běžné komunikaci (rodina, škola, měs-
to, Česká republika, anglofonní země, zá-
liby, sport, kamarádi,...), při orientaci v ci-



zim prostředí (čas, mapy, ubytování, stra-
vování, obchod,...) apod. 

Někteří naši studenti si angličtinu pro-
cvičují při dopisování s mladými lidmi 
v celé Evropě. 

Základ výuky spočívá na učebnicích 
a cvičebnicích (Studenťs Books, Pracú-
ce Books) the Cambidge English, dopl-
něných mnoha cvičeními. 

Ve vyšších ročnících by studenti měli 
být schopni přečíst si v angličtině návod 
k použiti, přečtenému porozumět, a také se 
jím řídit. 

Jak už jsem se zmínila, jestliže chceme 
vysvětlit jakýkoliv gramatický nebo lexi-
kální jev, musíme nejprve zjistit jeho ovlá-
dání studenty v jazyce mateřském, tedy 
v češtině, teprve pak lze přejít na jazyk 
cizí. Díky latině a angličtině si tedy stu-
denti procvičuji i češtinu, upevňují si ur-
čité formulace, slovní zásobu a českou 
gramatiku. 

Syntax anglických vět je velmi podob-
ná skladbě vlastního znakového jazyka, 
angličtina nemá skloňování, časy vyjadřu-
je zejména pomocnými slovy („byl", „bu-
du",„byl bych" apod. pro všechny osoby 
stejnými), jeden a týž tvar slova může být 
zároveň mnoha slovními druhy (slovesem, 
přídavným jménem a podstatným jménem 
atd.). To vše činí angličtinu pro SP stu-
denty jazykem mnohem lehčím než je la-
tina a dokonce snadnějším než je čeština. 

Při současném počtu studentů ve třídě 
(10, resp. 7) je při výuce angličtiny zdů-
razňována její pisemná forma. Pouze ne-
doslýchaví studenti, kteří mohou při uče-
ní využít svého sluchu, jsou vedeni k sou-

časnému používání její akustické podoby. 
Kdybychom chtěli se všemi studenty pro-
cvičovat výslovnost, museli bychom do 
učebních plán zařadit také hodiny anglic-
ké výslovnosti a fonetiky. 

2 Všeobecné maturitní 
předměty 

Na všech odborných středních školách 
sestává maturitní zkouška z teoretických 
částí z českého a jednoho cizího jazyka 
a z odborných teoretických předmětů, 
a z části praktické. 

Vzhledem ke sluchovým vadám mají 
studenti na SZŠ pro SP zkoušku z české-
ho a cizího jazyka nahrazenu maturitní 
zkouškou z občanské nauky a dějepisu. 
Zbytek zkoušky je stejný jako na ostat-
ních školách obdobného zaměření. 

3 Redukované osnovy 
na SZŠ pro SP 

Na začátku jsem upozornila na skuteč-
nost, že učební plány naší školy jsou iden-
tické s plány všech českých SZŠ - oboru 
zubní technik. Z toho implicitně vyplývá, 
že naši studenti by měli do 1. ročníku na-
stupovat se stejnými vědomostmi, doved-
nostmi a studijními návyky jako absolven-
ti ZŠ pro intaktní populaci. Zároveň jsme 
škola pro VŠECHNY sluchově postiže-
né, tj. pro žáky se SP, kteří byli integro-
váni na ZŠ pro slyšící žáky, pro žáky ZŠ 
pro SP s běžnými učebními osnovami 
a pro absolventy ZŠ pro SP s redukova-
nými osnovami. 

Posledně jmenovaných studentů je na 
naší škole velké procento, a tak vlastně 



„mimo osnovy" musíme dohánět značnou 
diskrepanci mezi požadavky na absolventy 
ZŠ pro SP s redukovanými osnovami 
a mezi předpokládanou úrovní studentů 
nastupujících do prvních ročníků střed-
ních škol. 

Učební osnovy SZŠ pro SP jsou v zá-
jmu zachování úrovně úplného středního 
vzdělání zakončeného maturitou koncipo-
vány v návaznosti na osnovy ZŠ pro sly-
šící populaci, avšak naši studenti jsou 
většinou absolventy ZŠ pro SP s osnova-
mi redukovanými. 

V souvislosti se zavedením přípravných 
a desátých ročníků na základních školách 
pro sluchově postižené se postupně zvy-
šuje věk žáků z nich vycházejících (a tím 
i stáří uchazečů o studium na SŠ) na 16 či 
17 let. Vzhledem k tomu, že všechny SŠ 
pro SP v České republice jsou pětileté 
a maturanti budou školy opouštět nejdří-
ve v 21 nebo 22 letech, není již možné 
prodlužovat studium na SŠ dalším příprav-
ným ročníkem pro absolventy ZŠ pro S P 
s redukovanými osnovami. 

Domníváme se, že prodloužením zá-
kladní školní docházky vznikl dostatečný 
prostor pro co nejtěsnější přiblížení se re-
dukovaných osnov učebním osnovám ne-
redukovaným, osnovám pro slyšící. 

Již dnes máme v tomto směru s někte-
rými ZŠ pro SP velmi dobré zkušenosti. 
Vážíme si obětavé práce pedagogů, kteří 
připravují žáky na vysoké úrovni, blízké 
úrovni absolventů běžných ZŠ. Není dů-
ležité, jakou formou, v jakém komunikač-
ním kódu jsou žáci na ZŠ vyučováni, pod-
statný je rozsah a obsah učiva, výsledné 

vědomosti, dovednosti a návyky vycháze-
jících žáků. 

4 Profil uchazeče o studium 
na SZŠ pro SP 

4.1 Předpoklady ke studiu 
Žák, který se rozhodne podat přihlášku 

na naši školu, by měl splňovat tyto základní 
a pro úspěšné studium nezbytné předpoklady: 

- výborný zrak 
- zdravá kůže bez ekzémů, alergií atd. 
- výborný prospěch na ZŠ 
- bezproblémová funkční komunikace 

psanou češtinou a mluvenou češtinou 
nebo českým znakovým jazykem či 
znakovanou češtinou 

- umět se orientovat v textu: samostat-
ně si zhotovit výpisek z textu - najít 
důležité, samostatně odpovědět na 
otázky vyplývající z textu 

- naučit se (nejen mechanicky!) denně 
alespoň 2 strany formátu A4 nové lát-
ky, naučenému rozumět a umět použít 

- naučit se denně nejméně 30 slovíček 
cizího jazyka (angličtiny, latiny) 

- naučit se látku jednoho předmětu mi-
nimálně za 1 pololetí (opakovači zkou-
šení, pololetní písemka apod.) 

- operativně nakládat se slovy, kombi-
novat je se svými vědomostmi 

- logicky, tvořivě, pružně, systematicky 
myslet 

- nové poznatky, vědomosti a dovednos-
ti začleňovat do svých dosavadních, již 
osvojených struktur 

- být aktivní, PTÁT SE, snažit se něco 
se dozvědět, něco se naučit 



- používat slovníky, příručky, učební texty 
• vědět kde lze co najít 
• nalezené použit 

- umět samostatně zpracovat problém, 
najít si potřebnou literaturu, popř. na-
vštívit knihovnu 

• při nesnázích se poradit s rodiči, uči-
telem, spolužáky 

• při vyučování problematiku samo-
statně a srozumitelně objasnit spo-
lužákům 

- umět vypracovat dlouhodobý samo-
statný úkol (např. úkol na jeden mě-
síc: „ Dojdi na výstavu, zjisti jména vy-
stavujících a sponzorů, o výstavě zho-
tov písemnou zprávu.") 

- umět spolupracovat se spolužáky, 
s učiteli apod. 

- systematicky a strategicky plánovat 
svou práci 

-mít dostatek sebedůvěry ve vlastní ná-
pady, názory, myšlenky, schopnosti 
a dovednosti 

4.2 Přijímací zkoušky 
Z právě uvedeného je zřejmé, že studi-

um v oboru zubní technik na SZŠ pro SP 
je neobyčejně náročné. Ve dvou minulých 
letech se však někteří pedagogové a ze-

jména rodiče při uvažování o další studij-
ní cestě svého žáka/dítěte soustředili na 
„snadno dosažitelné" maturitní vysvědče-
ní. Hnáni touto vidinou zcela nekriticky 
svého žáka/potomka přihlásili k talento-
vým zkouškám. 

Těžištěm pětiletého studijního oboru 
není „tiché škrábání zubů". K zvládnutí 
oboru je nezbytný značně široký všeobec-
ný a hlavně odborný teoretický a termi-
nologický základ. 

Ne všichni přijatí vysoké nároky klade-
né na studenta SZŠ pro SP dokázali unést, 
a tak za necelé dva školní roky fungování 
školy ji už dva studenti museli opustit. 

V minulých letech se, stejně jako na 
všech SZŠ pro slyšící studenty, přijímací 
řízení skládalo pouze z talentové zkouš-
ky zaměřené na výtvarné nadání a cítění 
uchazečů. Plně tedy záleželo na vyučují-
cích, rodičích a žácích samých, jak rea-
listicky posoudili skutečné studijní a výtvar-
né nadání ještě před podáním přihlášky. 

Do budoucna bude talentová zkouška 
doplněna písemnou či ústní zkouškou za-
měřenou na osobnost uchazeče, na jeho 
motivaci ke studiu, na jeho studijní do-
vednosti a návyky a na celkovou zralost 
jeho osobnosti. 


