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KLASIFIKACE SLUCHOVÉHO POSTIŽENÍ PODLE WHO 

Normální sluch    ztráta   0 – 25 dB 

Lehká nedoslýchavost   ztráta 26 – 40 dB 

Střední nedoslýchavost   ztráta 41 – 55 dB 

Středně těžké poškození sluchu  ztráta 56 – 70 dB 

Těžké postižení sluchu   ztráta 71 – 90 dB 

Velmi závažné postižení sluchu  ztráta více než 90 dB 



STATISTIKA SLUCHOVĚ POSTIŽENÝCH V ČR 

• 500 000 lidí se sluchovým postižením: 

• 15 000 lidí ( narozeni s vadou sluchu či ztráta v dětství) 

• 4500 lidí s těžkým postižením sluchu – praktickou hluchotou ( 

ztráta více než 70 dB) 

• 3500 lidí s úplnou hluchotou ( ztráta více než 90 dB) 

• Uživatelů znakového jazyka – 8000 lidí 

 

 



ZPŮSOBY VZDĚLÁVÁNÍ SLUCHOVĚ POSTIŽENÝCH 

• Totální komunikace 

 ( komplexní komunikační systém, zahrnuje veškeré komunikační formy – znakový jazyk, prstová 

abeceda, odezírání, znakovaná čeština, gesta, mimika , pantomima, čtení, psaní) 

• 7 rysů totální komunikace 

 ( plné respektování práv neslyšícího dítěte na optimální a neomezený rozvoj, použití všech 

známých metod a prostředků dbajících na využívání zbytků sluchu a používání mluvené řeči,používání všech 

komunikačních technik v okolí dítěte, uskutečňování TK od nejranějšího věku, uplatňování TK na všech 

stupních vzdělávání, usilování TK o integraci i rehabilitaci, možnost volby komunikační formy na základě 

vlastního uvážení a rozhodnutí) 

 

 

 

 

 



ZPŮSOBY VZDĚLÁVÁNÍ SLUCHOVĚ POSTIŽENÝCH 

• Bilingvální vzdělávání 

 Cíl: dosáhnutí rozvoje jazyka a myšlení, nezávisle na kvalitě mluveného 

projevu 

 - BV je založeno na přenosu informací ve znakovém jazyce a psanou formou 

národního jazyka, které nejsou vzájemně přímo překládány a ZJ je zde brán jako jazyk 

mateřský 

 



KOMUNIKAČNÍ SYSTÉMY: 

• Zákon č.384/2008 Sb., o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob. 

• 1. systém audio – orální 

• Mluvený jazyk 

 

• 2. systém vizuálně motorický 

• Český znakový jazyk, znakovaná čeština, prstová abeceda, vizualizace mluvené češtiny, 

písemný záznam mluvené řeči, cued speech 



ZAŘÍZENÍ POSKYTUJÍCÍ PÉČI A VZDĚLÁVÁNÍ V ČR: 

• Výchovně vzdělávací péče: 
• Školy a školská zařízení pro sluchově postižené ( MŠ, ZŠ, SŠ) 

 

 

• Instituce, podílející se na vzdělávání 
• SPC 

• střediska rané péče do 6 let věku ( Praha – centrum pro dětský sluch Tamtam,..) 

• různé neziskové organizace ( Plzeň –Unie neslyšících, Spolek neslyšících-kurzy, kroužky pro děti) 

 

  

 

 



VZDĚLÁVÁNÍ SLUCHOVĚ POSTIŽENÝCH V ČR: 

• Školy pro sluchově postižené  

• Běžné ZŠ a SŠ v rámci integrace či inkluze 

• SŠ pro sluchově postižené ( Praha, Brno, Hradec Králové, 

Valašské Meziříčí ) 

• Univerzity ( studijní programy pro neslyšící – Praha FF, Brno 

JAMU nebo běžné studium )  

 



ZŠ PRO ŽÁKY SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM: 

• Počty žáků ve třídě: 

• Těžce sluch. postižení: 4 – 6 žáků 

• Lehce sluch. postižení: 6 – 14 žáků 

• Školy v ČR: 

 13 – Praha 3x, Liberec, Plzeň, Hradec Králové, Ostrava,  

  Brno, Kyjov, Valašské Meziříčí, Ivančice, České  

  Budějovice, Olomouc 



LEGISLATIVA: 

• Školský zákon ( zákon č.561/2004 Sb.) 

• Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných ( 27/2016 Sb.) 

• Vyhláška o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízení (72/2005 Sb.) 

 

• Podpůrné opatření – od 1. 9. 2016 v nové podobě 

• Od 1.9.2018 všichni žáci zařazeni ve školách podle §16 odst.9 ŠZ musí mít 

podpůrné opatření 

 



VZDĚLÁVÁNÍ SLUCHOVĚ POSTIŽENÝCH ŽÁKŮ  
V ZŠ PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ V PLZNI: 

• Součásti: 

• MŠ 

• ZŠ 

• ŠD 

• SPC 

• Internát 

• Školní jídelna 



VZDĚLÁVÁNÍ SLUCHOVĚ POSTIŽENÝCH ŽÁKŮ  
V ZŠ PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ V PLZNI: 

• Legislativa 

 

 

STÁTNÍ 

ÚROVEŇ 
 

 

RVP PV 
RVP ZV 

 

 

RVP G 

RVP GSP 
RVP DG 

RVP ZŠS 

RVP ZUV 

RVP JŠ 

NÁRODNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ 

 předškolní 
vzdělávání 

základní 
vzdělávání 

RVP SOV 

střední 
vzdělávání 

ostatní 
vzdělávání 

RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 

Školní vzdělávací programy (ŠVP) 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM: „NESLYŠÍM, ALE ROZUMÍM“ 

 Odlišnosti od ŠVP běžné ZŠ: ( úpravy na základě kapitoly 8 RVP ZV ) 

 

 1. ŠVP má 2.části:  1. učební plány pro nedoslýchavé 

 

  2. učební plány pro neslyšící 

 2. 10.-ti letá povinná školní docházka (1. st. 1.-6. roč., 2 .st.- 7.-10. roč.) 

 3. Učivo 1. ročníku rozděleno do dvou ročníků: 1. a 2. 

 4.. Předmět komunikační dovednosti 

 (integrovaný vyučovací předmět zahrnuje vzdělávací obsah oboru Český jazyk a literatura a cizí jazyk (anglický jazyk). 
Předmět je dotován hodinovou dotací vzdělávacího oboru Hudební výchova, jehož obsah je nahrazen obsahem 
rozvíjejícím komunikační dovednosti žáků). 

  5. Individuální logopedická péče  

 (Vyučovacím obsahem předmětu je individuální pomoc při odstraňování komunikačních nedostatků těžce sluchově 
postižených žáků. Předmět nemá stanoven všeobecný obsah (jedná se o individuální práci s konkrétním žákem), 
neklasifikuje se, ani se nepíše na vysvědčení) 

 6.  Výuka ve všech předmětech probíhá ve znakovém jazyce 

 7. Využívání kompenzačních pomůcek 

 



KOMPENZAČNÍ POMŮCKY PŘI VÝUCE: 

 1. individuální zesilovače zvuku: sluchadla 

 2.  kolektivní zesilovače zvuku: indukční smyčka, zesilovací 
 aparatura 

 3.  kochleární implantáty 

 4. interaktivní tabule 

 5.  počítače 

 6. tablety 

 



KOMPENZAČNÍ POMŮCKY PŘI VÝUCE: 



UČEBNÍ POMŮCKY: 

1. Učebnice pro neslyšící   

2.  Videoprogramy  

 Vznikly v Plzni v 80. letech ve škole na amatérské bázi ve videocentru ve  škole 

 na VHS. Slouží dodnes. 

 Jedná se o zfilmované kapitoly učebnic pro neslyšící  pro 1. – 4. ročník. 

 

3. Vlastní texty, slovníčky, pracovní listy ( vytvořené učiteli) 

 

 

 



UKÁZKY: 


