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Úvod 
Společenské a pracovni uplalnéní ab-

solventů, zejména vlak absolventek 
zvláštnich a speciálních škol se dostalo s 
přechodem naši společnosti na tržní hos-
podářství do popředí zájmu nejen profe-
sionálních pracovníků speciálního škol-
ství. ale i pracovníků instituci řešící pro-
blémy zaměstnanosti mládeže, širší pe-
dagogické i nepedagogické veřejnosti a 
rodičů těchto žáků. 

Situace v přípravě na povoláni a prak-
tický život zejména absolventek zvlášt-
ních škol se jeví jako nepříznivá a jejich 
možnosti pokračovat ve vzdělávání jsou 
dosud velmi malé. 

Předpokládalo se. že problém dalšího 
vzděláváni absolventek zvláštních škol 
částečně vyřcSí otevřeni speciálních ro-
dinných Skol při odborných učilištích zři-
zovaných od školního roku 1991/1992. 
Dvouleté zkušenosti však naznačily, že 
počet rodinných škol tohoto typu nestačí 
uspokojit všechny zájemce a problém ne-
umístěných absolventek zvláštních škol 
řeší jen zčásti. Dalši rozšiřování sítě spe-
ciálních rodinných škol při odborných 
učilištích je závislé na personálních a eko-
nomických podmínkách jednotlivých uči-
lišť, z nichž mnohá podmínky ke zřízeni 
speciální rodinné školy nesplňuji. 

Mimoto se ukázalo, že ne vSechny ab-
solventky zvláštních škol do budoucnosti 
počítají se svým uplatněním v profesio-
nální výdělečné činnosti Některé dívky 
dávají přednost svému uplatněni v rodi-
ně při vedeni domácnosti a výchově děti. 
Na tuto funkci dosud nebyly v žádném ze 
současných typů škol systematicky připra-
vovány. 

Na základě podnětů z pedagogické pra-
xe, přáni rodičů žáků, požadujících za-
jištěni dalšího vzděláváni a praktickou 
průpravu absolventů zvláštních Skol, a na 
základě skutečnosti, že bez dalšího vzdě-
láváni a profesionální přípravy by posti-
ženi žáci s velkou pravděpodobností, tvo-
řili těžko začlenitclnou sociální skupinu 
populace, byl ve skupině speciální peda-
gogiky Výzkumného ústavu pedagogic-
kého zpracován projekt praktické rodin-
né školy určené nejen pro absolventky 
zvláštni Školy, ale i pro zájemce z někte-
rých dalSich typů škol. 

Projekt tohoto typu školy byl navržen 
jako jedna u nových alternativních mož-
nosti řešení problému dalšího vzdělává-
ni a následné integrace postižených žáků 
do společnosti 

Těžiště výuky spočívá v přípravě na 
život v rodině, která je zejména u men-
tálně postižených žáků mimořádně 
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aktuálni. Jc známé, 2c značná část absol-
ventů zvláštních Skol pochází z nefunkč-
ního rodinného prostredí, a proto nemá 
základní znalosti o správném fungováni 
rodiny ve významu rodiny pro výchovu a 
péči o dčti a jejich vývoj. Systematická 
příprava na 2ivot v rodině by mčla pod-
statné zvýSit presti2 rodiny a zkvalitnit 
úroveň jejího fungování. 

Nově koncipovaná praktická rodinná 
Škola je dvouletá. Její učební plán a učební 
osnovy byly schváleny MŠMT ČR dne 
14.5.1993, č.j. 16 735/93-24, s účinnosti 
od 1. záři 1993, počínaje I. ročníkem 

Charakteristika praktické 
rodinné školy (dvouleté)4 1 

Praktická rodinná Škola dvouletá jc Ško-
lou neprofesniho typu. Je vhodná zejmé-
na pro absolventky, ale i absolventy 
zvláštních Skol, speciálních základních 
Skol, ncjúspéSnějši absolventy pomocný-
ch Skol, popř základních Skol, kteří ne-
dosáhli základního vzděláni a nebyli ze 
zdravotních, prospěchových či jiných 
důvodů přijati do speciálních rodinných 
Skol, odborných učiiiSť, středních Skol pro 
smyslově či tělesně posti2enou mládež, 
popřípadě jiných vhodných vzdělávacích 
zařízeni. 

Žáci mohou nastoupit do praktické ro-
dinné školy i s časovým odstupem od ab-

solvování předcházející Školy. Ze zdra-
votních či dalSich závažných důvodů 
mohou 2áci každý ročnik opakovat. 

Té2iště obsahu připravy spočívá v upev-
ňováni a prohlubováni vědomosti a prak-
tických dovednosti žáků a připravuje je 
předevSím pro rodinný život a výchovu 
děti, popřípadě pro výkon dalSich jedno-
duchých pracovních činnosti. 

Charakteristika obsahu 
vzděláni 

Obsah vzděláváni v praktické rodinné 
škole dvouleté tvoři učivo povinných a vo-
litelných předmětů 

Povinné jsou předměty všeobecně vzdě-
lávací a odborně praktické. 

Mezi předměty všeobecně vzdělávací je 
zařazen český jazyk a literatura, výchova 
k občanství, matematika, výtvarná výcho-
va, hudební výchova a tělesná výchova. 

Odborné praktické předměty rodinná 
výchova, ruční práce, příprava pokrmů, 
jsou zaměřeny na přípravu na rodinný 
život. 

Kromě povinných předmětů jsou 
v učebním plánu zařazeny předměty vo-
litelné, a to pěstitelství, chovatelství, zdra-
votní výchova a péče o nemocné a drob-
ná údržba, popřípadě další. Podle podmí-
nek školy se praktická rodinná Škola vý-
běrem jednotlivých volitelných předmě-
tů profiluje. Jc možné volit kteroukoliv 

V průběhu schvalovacího řízeni tohoto typu Školy navrhlo MŠMT ČR, aby název praktic-
ké školy byl použív án i pro speciální rodinné školy dosud zřizované při odborných učilištích, 
popř. zvláštních školách, pro samostatné třídy a jednoroční přípravu na jednoduchá povolá-
ni na odborných učilištích Námi koncipovaná škola by v tomto pojetí byla označována jako 
praktická rodinná škola dwuletá. 



variantu dvou i více volitelných předmětů 
Kromě zavedených povinných a voli-

telných vyučovacích předmětů lze vyu-
čovat dalším předmětům nepovinným 

Metody a formy výchovné 
a vzdělávací práce 

Metody a formy práce musí respekto-
vat specifické zvláštnosti žáků a odpoví-
dat cílům přípravy v praktické rodinné 
škole 

Výuka ve všech předmětech probíhá 
především formou praktických cvičeni. 

Bezpečnost při výuce 
Pro zajištěni bezpečnosti žáků je zapo-

třebí se při výuce řidit závaznými práv-
ními ustanoveními v zákoníku práce a v 
příslušných prováděcích nařízeních, vy-
hláškách a normách, stejně tak i dalších 
předpisech. Praktická výuka žáků musí 
být uvedena poučením žáků o zásadách 
ochrany při práci, popřípadě o zásadách 
hygieny 

Při výuce odborně praktickým a voli-
teným předmětů jc možno dělit třídu na 
skupiny nejvýše po šesti žácích. 

Uplatněni absolventů 
Absolventi tohoto typu praktické rodin-

né školy se mohou uplatnit především při 
vedeni vlastni domácnosti, dále jako po-
mocní pracovnici ve zdravotnických za-
řízeních, diagnostických ústavech, po-
mocní pracovnici v zařízeních sociální 
péče, stravovacích zařízeních, v zeměděl-
ství, a to v sektoru státním i soukromém. 

Učební plán 
(víz tab na str. 21) 
Ředitel praktické rodinné školy má 

možnost provést úpravy hodinové dotace 
jednotlivých předmětů až do 20 % celko-
vého počtu týdenních vyučovacích hodin 
určeného učebním plánem s tím, že z 
učebního plánu nebude vypuštěn žádný 
povinný předmět a stanovený počet vyu-
čovacích hodin nebude překročen. 

Obsah učiva si může vyučujíc! upravit 
až do výše 30 */• jeho rozsahu k lepšímu 
přizpůsobení učiva specifickým potřebá-
m žáků. 

Pro třetí hodinu tělesné výchovy platí 
pokyn MŠMT ČR k jejímu postupnému 
zaváděni podle podmínek školy do roku 
1994 

Struktura volitelných vyučovacích 
předmětů je v plné kompetenci ředitele 
školy. Vyučovat lze všechny volitelné 
předměty, nebo jednotlivě, popřípadě je-
jich kombinaci v rámci stanoveného po-
čtu hodin. V druhém ročníku lze struktu-
ru změnit 

Soustavu volitelných předmětů může 
ředitel školy doplnit podle personálních 
a materiálních podmínek školy, podle 
podmínek regionu, popř. zájmu žáků. 

Časovou dotaci pro volitelné předmě-
ty, uvedenou v učebním plánu, může ře-
ditel školy využit k posíleni předmětů po-
vinných. 

Struktura nepovinných předmětů je 
v plné kompetenci ředitele školy. Dopo-
ručují se: hra na hudební nástroj, dramatická 



Učebni plán praktické rodinné školy dvouleté - 1 verze 

Počet týdenních vyučovacích 
Kategorie a názvy vyučovacích předmětů hodin 

1 ročník 2 ročník 

1. Povinné předměty 

A Všeobecné vzdělávání 

Česky jazyk a literatura 2 2 

Vvchova k občanství 1 1 

Matematika 2 2 

Výtvarná výchova 1 1 

Hudební výchova 1 1 

Tělesná výchova 2až3 2až3 

B. Odborné praktické: 

Rodinná vychová (+) 5 5 

Ruční práce (+) 5 5 

Příprava pokrmů (+) 5 5 

2. Volitdné předměty 

Pěstitelství (++) 4 4 

Chovatelství (++) 4 4 

Zdravotní vychova a péče o nemocné (++) 4 4 

Drobná údržba 4 4 

Celkem 28 28 

3. Nepovinné předměty Jaderná fyzika 
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výchova, náboženství, cizí jazyk, společenská 
výchova a tanec, psaní strojem a další 

V zájmu efektivní výuky a bezpečnosti 
práce i možnosti uplatnčni zásady indi-
viduálního přístupu k žákům se třídy 
v předmčtcch (+) popřipadč (*-+) déli na 
skupiny s optimálním počtem pčti žáků. 

Organizování praxe žáků je v kompe-
tenci ředitele školy (za dodržováni bez-
pečnosti žáků) 

Podle potřeb žáků je možno poskyto-
vat individuální: 

- logopedickou péči 
- oftalmopedickou péči 
• rehabilitační péči, 
každou v rozsahu jedné vyučovací ho-

diny týdně. 
Charakteristika 
učebních osnov 

První verze učebních osnov praktické 
rodinné školy dvouleté byla zupracová-
na řešiteli koncepce a modelu praktické 
rodinné školy ve spolupráci se zástupci 
experimentálních speciálních rodinných 
škol při odborných učilištích a néktcrých 
zvláštních škol. 

Obsah vyučovacích předmčtů navazu-
je na obsah vzdéláváni na zvláštních a 
speciálních základních školách. 

Pojetí učebních osnov je rámcové 
Umožňuje modifikaci podle míry schop-
nosti, ůrovné mentálního vývoje a podle 
individuálních možnosti žáků i přizpů-
sobení regionálním podmínkám školy. 

Rámcové pojetí osnov dává učiteli do-
statek prostoru pro tvořivost žáků i uči-
telů. Tvořivost učitele by se méla proje-

vit v rozmanitosti metod a forem práce. 
Odborné praktickým předmétům se do-
poručuje vyučovat převážné formou cvi-
čeni, která uvožňuji aplikaci teoretické-
ho učiva v praktických ukázkách. 

Učebni osnovy budou ovéřovány ve 
školním roce 1993/94 -1994/95 na néko-
lika praktických rodinných školách. Po 
dvouletém ovéřováni budou na základé 
poznatků a získaných zkušeností zpraco-
vány do konečného znénl. 

Závér 
Jedním z předpokladů ůspéšnosti prak-

tické rodinné školy dvouleté je dosáhnout 
toho, aby škola byla pro žáky atraktivní, 
zajímavá, aby korespondovala i se zájmy 
odpovídajícími jejich individuální men-
tální vyspélosti a stupni postižení. 

Při zpracováni projektu modelu a kon-
cepce praktické rodinné školy dvouleté 
bylo využito zkušenosti rodinných, hos-
podyňských, kuchařských a dalších typů 
odborných škol pro dívčí a ženská povo-
láni zřizovaných v dobé první republiky 
a zkušenosti s výukou na dívčích odbor-
ných školách v letech 1968-71 a experi-
mentálních speciálních rodinných ško-
lách zřizovaných při odborných učilištích 
v uplynulých dvou letech. 

Kvalitní příprava na rodinný život, 
schopnost samostatného plnéni povinnos-
ti, které přináší každodenní život, záro-
veň se získanými dovednostmi pro jed-
noduché práce, pomůže postiženým žá-
kům najit uplatnéni v životé a je předpo-
kladem úspéšné integrace postižených do 
společnosti zdravé populace. 


