
INFORMACE KE VZDĚLÁVÁNÍ  

Vzdělávání na ZŠ Wolkerova ve školním roce 2022/2023 

Ve školním roce 2022/2023 pokračujeme na pracovišti ZŠ Wolkerova 911 ve vzdělávání žáků 
se speciálními vzdělávacími potřebami, konkrétně žáků se zdravotním postižením mentálním, 
na odloučeném pracovišti kmenové školy ZŠ a MŠ T. G. Masaryka Bílovec.  V souladu s 
doporučením speciálně pedagogického centra (dále SPC) a na žádost zákonných zástupců jsou 
zde žáci vzděláváni ve třídách  samostatně zřízených pro žáky s postižením mentálním, příp. 
v kombinaci s dalším zdravotním znevýhodněním (poruchy chování a řeči, emoční poruchy, 
poruchy autistického spektra aj.).  

Od 1. 9. 2022 máme 2 samostatné třídy zřízené dle §16 odst. 9 školského zákona, celkový 
počet žáků je od 1. 11. 2022 roven 18. Ve třídě I. D je 9 žáků, ve třídě II. D také 9 žáků.    
 
Ve třídách:  

- pracují kvalifikovaní speciální pedagogové, kteří při vzdělávání realizují doporučená podpůrná 
opatření 

- je poskytována asistenční podpora sdíleného asistenta pedagoga 
- v organizaci vzdělávání realizován snížený počet žáků 
- vzdělávání probíhá s vysokou mírou individuálního přístupu k žákovi, jehož úroveň rozumových 

schopností je v pásmu lehkého či středně těžkého mentálního postižení 
- v každodenní výuce jsou uplatňovány speciálně pedagogické postupy – metody, formy 

Třída I. D má ročníkové spojení 4 ročníků:  2., 3., 4., 7. ročník základního vzdělávání dle RVP 
ZV – s úpravou očekávaných výstupů pro žáky s lehkým mentálním postižením v kombinaci 
s poruchami chování. Třída je ročníkově i stupněm základního vzdělávání spojená.  

Třída II. D má ročníkové spojení 4 ročníků:   6., 8., 9. ročník ZŠ + 10. ročník ZŠS základního 
vzdělávání dle RVP ZV – s úpravou očekávaných výstupů pro žáky s lehkým a středně těžkým 
mentálním postižením v kombinaci s poruchami autistického spektra.  

Speciální vzdělávání na ZŠW realizuje dva rámcové vzdělávací programy.  

1. Žáci s lehkým mentálním postižením jsou vzděláváni dle ŠVP Škola pro život,  který je veřejnosti k 
dispozici na webových stránkách ZŠ a MŠ T. G. Masaryka Bílovec. Všichni žáci jsou v souladu s 
doporučením SPC vzděláváni s úpravou očekávaných výstupů – dle minimální doporučené úrovně 
očekávaných výstupů MDÚ OV) pro dané vzdělávací období – ročníkové výstupy. Očekávaná 
úroveň výstupů (MDÚ OV) je zveřejněna v sekci Dokumenty pracoviště ZŠW jako samostatný 
dokument.  

2. Vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením (SMP) probíhá dle ŠVP Cesta za 
sluníčkem – školní vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální, zpracovaný dle 
RVP ZŠS díl I.   

Další informace a aktuality z oblasti speciálního vzdělávání žáků jsou průběžně zveřejňovány 
na webových stránkách ZŠ TGM Bílovec/pracoviště ZŠ Wolkerova.  

Více zde: https://www.tgmbilovec.cz/tgm-wolkerova/ 

Za pracoviště ZŠW: Mgr. Vladimíra Wolf Kvitová 
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