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Školní vzdělávací program (ŠVP) s motivačním názvem „ Malý klíč do života“ je 

zpracován podle Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání Praktická škola 

jednoletá (kód oboru 78-62-C/01) do konkrétních podmínek školy.  

Na tvorbě ŠVP se podílela většina pedagogických pracovníků školy. Neznamená to, že 

je to navždy neměnný dokument. Naopak, předpokládá se, že se bude postupně 

doplňovat, upravovat, vylepšovat. Budou to spíše dílčí změny, strategický základ by se 

výrazněji měnit neměl. 
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1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 

Činnost školy je vymezena  zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 

předpisů a prováděcími předpisy, vyhláškou č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání a 

vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů. 

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301 je od 

roku 1995 příspěvkovou organizací, jejím zřizovatelem je Olomoucký kraj. Součástí 

školy jsou: Základní škola, Střední škola, Školní družina, Školní jídelna – výdejna.  

Střední škola nabízí od školního roku 2011-2012 obor Praktická škola dvouletá.  

Od 1. 9. 2015 rozšiřuje škola nabídku oborů středního stupně vzdělání o Praktickou 

školu jednoletou. Tím je školou zajištěna kontinuálnost vzdělávacího procesu od 

přípravné třídy až po střední stupeň vzdělávání.  

V práci naší školy preferujeme individuální přístup k žákům na základě jejich 

zvláštností, vytváření příležitostí k praktickým činnostem, rozvíjení zájmů žáků při 

výchovách, což vede ke zvyšování jejich sebevědomí a samostatnosti při řešení 

životních situací. Neuzavíráme se před řešením vzdělávacích, ale i výchovných 

problémů žáků, zaměřujeme se na řešení sociálně patologických problémů žáků v 

součinnosti s rodiči. Současně usilujeme o nejširší spolupráci s rodiči žáků, ale také 

veřejnosti našeho regionu. 

Nadále usilujeme o zlepšování podmínek pro vzdělávání dětí s postižením, zvláště 

s těžším mentálním nebo kombinovaným, které žijí v regionu a tuto péči budou 

potřebovat.  

 

Vybavení školy 

Hlavní budova školy je dvoupodlažní, ze dvou stran průchozí. Pro žáky s poruchou 

hybnosti má škola bezbariérový vstup do všech částí budovy i na venkovní hřiště 

pomocí výtahu s vnitřním i venkovním výstupem. V areálu školy se nachází i parkoviště 

s vjezdem z hlavní ulice, které slouží rodičům a doprovodu imobilních žáků. V rámci 

rekonstrukce byla provedena i přístavba sportovního areálu a odborných pracoven. 

V současné době jsme moderní bezbariérovou školou s nadstandardním zařízením a 

vybavením jednotlivých učeben. V prostorách školy jsou na každém patře odpočinkové 

zóny, rehabilitační koutky. V půdních prostorách jsou vybudovány arteterapeutické 

dílny pro výuku výtvarné výchovy a pracovních činností – zejména lidových řemesel-

košíkářství, keramiky a drátování. V budově školy se v současné době nachází 13 

kmenových tříd, které jsou vybaveny barevně odlišným moderním školním nábytkem, 

odborné pracovny, školní dílny, cvičná kuchyň, počítačová a multimediální učebna 

s interaktivní tabulí.  

Ve druhém patře budovy se nachází učebny střední školy a komplex centra výchovy ke 

zdraví s učebnami pro žáky ZŠ speciální (psychorelaxační místnost –Snoezelen s vodní 

postelí a masážním stolem, učebna pro rehabilitaci žáků ZŠ speciální a učebna 

s kuličkovým bazénem, kompenzačními pomůckami  a  speciální výpočetní technikou 
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zejména pro žáky s těžkým kombinovaným postižením a autismem je zde počítač 

s dotykovým monitorem, velkoplošná klávesnice, trackball). 

Součástí školy je školní poradenské pracoviště, které nabízí služby školního psychologa, 

metodika primární prevence a výchovného poradce. Kolem budovy školy je menší 

zahrada, která je využívána pro výuku pracovních činností a školní hřiště 

s umělohmotným povrchem, které zároveň slouží k pobytu žáků v době přestávek pro 

relaxaci, sportovní i společenské aktivity. Moderní rozlehlá škola vytváří podmínky pro 

sportovní i oddechové aktivity. Velká tělocvična s umělohmotným povrchem umožňuje 

pořádání sportovních turnajů a pravidelnou celoroční sportovní činnost žáků školy 

v návaznosti na projekty zdravého životního stylu. 

 

Psychosociální podmínky 

Ve škole se snažíme vytvářet příjemné prostředí, poskytovat žákům zdravé učení a 

nabízet otevřené partnerství jak mezi žáky a učiteli, tak mezi učiteli a vedením školy. 

Vzdělávání, které poskytujeme našim žákům, je propojené se skutečným životem. Žáci 

si osvojují to, co má pro ně praktický smysl, co je vede k praktické zkušenosti. 

V rámci vzdělávání naplňujeme potřeby žáků k jejich všestrannému prospěchu. 

Ochraňujeme žáky před násilím, šikanováním i proti dalšímu rizikovému chování. 

Vytváříme příznivé sociální klima, přistupujeme k otevřenosti, úctě, toleranci, 

spolupráci a pomoci druhému.  

 

Charakteristika oboru vzdělání 

Praktická škola umožňuje střední vzdělávání žákům s různým stupněm mentálního 

postižení. Je funkčním článkem systému vzdělávání žáků se středně těžkým a těžkým 

mentálním postižením, autismem a vícečetným postižením a dává jim možnost získat 

střední vzdělání. 

Cílem vzdělávání je umožnit žákům doplnění a rozšíření teoretického i praktického 

vzdělání dosaženého v průběhu povinné školní docházky a poskytnout jim základní 

dovednosti a návyky pro výkon jednoduchých činností v oblastech praktického života. 

Získané dovednosti žáci využijí v dalším vzdělávání v rámci celoživotního učení. 

2. CHARAKTERISTIKA  ŠVP 

Při tvorbě ŠVP „Malý klíč do života“ bylo pro nás prvotní, aby školní vzdělávací 

program podchytil a respektoval osobnostní i mentální odlišnost a osobitost každého 

žáka a plně se mu přizpůsobil. 

Tomuto požadavku pak odpovídají zvolené výchovně vzdělávací strategie a odborné 

strategie, kterými chceme dosáhnout získání klíčových kompetencí našich žáků. 

Naším cílem je, aby absolvent praktické školy jednoleté odcházel vybaven takovými 

schopnostmi a kompetencemi, které mu umožní zapojit se do života ve společnosti. 

 


