
 

 

Olomouc 10. 8. 2017 

Příloha č. 1 

 

Český znakový jazyk 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu 
 

   Předmět český znakový jazyk (ČZJ) je předmětem speciálně pedagogické péče. Předmět je 

realizován na 1. a 2. stupni základní školy. Vyučuje ho především učitel nebo lektor neslyšící, pro 

kterého je znakový jazyk přirozený jazyk. Předmět se neklasifikuje, ani se nepíše na vysvědčení. Žáci 

jsou vhodně motivováni, povzbuzováni a průběžně pozitivně hodnoceni.  

   ČZJ se vyučuje většinou ve třídách i v učebnách s interaktivní tabulí a používají se různé pomůcky 

především obrázky, předměty a výukové programy využívané v ostatních vyučovacích předmětech.    

 

Hodinová dotace: 

1. – 3. ročník   1 hodina / týden 

4. – 6. ročník   1 hodina / týden 

7. – 10. ročník   1 hodina / týden  

 

   Náplň předmětu ČZJ vychází z potřeb třídy a potřeb skupin žáků se sluchovou vadou. Vyučující 

zpracuje roční plán pro třídu (skupinu). Znakový jazyk se zaměřuje na aktivní ovládnutí českého 

znakového jazyka, rozšiřování znakové zásoby v osvojovaných tématech, užívání správných 

gramatických tvarů (manuálních a nemanuálních komponentů) a správné zařazení znaků (znakosled), 

porovnávání významu znaků, zvláště znaků stejného nebo podobného významu, správnou formulaci 

otázky a odpovědi. Prstová abeceda je součástí českého znakového jazyka. 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

 

Kompetence k učení 

 Vedeme žáky k zájmu o český znakový jazyk, kulturu a život Neslyšících 

 Upevňujeme správný znakosled a rozšiřujeme slovní zásobu 

 Rozvíjíme a obohacujeme o nové znaky, které pomůžou usnadňovat porozumění a  zařadit se 
do kolektivu neslyšících jedinců 
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Kompetence k řešení problémů 

 Vedeme žáky k získávání nových zkušeností a poznatků 

 Vedeme k vytváření vlastního názoru 

 Vytváříme modelové situace z běžného života, navrhujeme jejich řešení (dramatizace na 
zvolené téma, rozbor víkendových událostí, příběhy z prázdnin) 

 Vedeme k samostatnému zvládnutí různých situací 

 Seznamujeme žáky s existujícími zdroji informací (internet) 
 

Kompetence komunikativní 

 Vedeme žáky ke vzájemné komunikaci s respektem ke komunikačním schopnostem 
jednotlivých žáků 

 Do výuky zařazujeme úkoly, které procvičí jejich komunikační schopnosti 

 Povedeme rozhovory na různá témata, která povedou k rozvoji slovní znakové zásoby 

 Vedeme žáky ke vzájemné komunikaci (obchod, rodinu atd.) 

 Klademe důraz na různé komunikační techniky např. mimika, pozice směru pohybu, 
daktylová abeceda atd..  

 Učíme rozumět pokynům učitele a vedeme k přiměřené reakci na ně 
 

Kompetence sociální a personální 

 Vedeme žáky ke spolupráci ve skupině zadáváním skupinových úkolů 

 Směrujeme žáky k vzájemnému pomáhání při řešení úkolů 

 Navozujeme příjemnou atmosféru vhodnou motivací, vstřícným přístupem a volbou 
adekvátních požadavků 

 Učíme respektovat pravidla spolupráce ve skupině 

 Učíme respektu k názoru druhého  
 

Kompetence občanské 

 Učíme znát pravidla slušného chování ve škole, v přírodě, při kulturních akcích (rozlišení 
kladných a záporných jevů v chování) 

 Vytváříme u žáků vztah k umění, kultuře (dětská literatura, ilustrátoři dětských knih, atd.) 

 Seznamujeme je s kulturami neslyšících jedinců (zvyky, tradice, historie, osobnosti neslyšících 
apod.) 

 Vedeme žáky k uvědomování, že neslyšící jedinci mají přirozený (vlastní) jazyk, který využívají 
u nás i ve světě 

 Učíme žáky respektovat pravidla soužití 
 

Kompetence pracovní 

 Vedeme žáky k dodržování bezpečnosti při práci ve třídě, škole, mimo školu 

 Učíme žáky stanovit si své pracovní cíle, tempo a postupy 

 Vytváříme vztah a úctu k práci dospělých, vedeme k pomoci při domácích pracích 

 Učíme je všímat si výsledků práce různých profesí (výlety, exkurze, procházky) 

 Vedeme žáky k využívání všech znalostí v praxi 



Předmět:  Český znakový jazyk    Ročník:  1. – 3. 

 

Téma a učivo Očekávané výstupy Přesahy a vazby 
mezipředmětové vazby 

průřezová témata 

Poznámky 
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Ve všech tématech je využíván 

obrazový materiál, kamery, pohádky, 

předměty pro vizualizaci a pohybové 

hry, dramatizace, střídání rolí 

 

Pozdravy 

 

 

Abeceda 

Rodina - příbuzenské vztahy v rodině 

 

 

Dopravní prostředky  
barvy  

rozměry 

tvary 

 

 

Škola 

školní potřeby 

místnosti v objektu školy 

zaměstnanci školy – povolání 

vyučovací předměty, rozvrh  

 

 

 

 

 

Umí základní znaky, znakosled podle 

tematických okruhů 

 

 

 

- využívá mimiku a gest a správný 

pohyb celého těla a postojů 

 

- umí použít jednoruční a 

obouruční daktyl 

- umí popsat situace v rodině 

pomocí obrazového materiálu 

 

- využívá KLF předmětu, směrová 

a prostorová slovesa 

 

 

 

 

 

- umí jednoduše popsat předmět 

- seznamuje se s prostorovou 

orientací 

- tvoří jednoduché věty ve 

správném znakosledu 

- seznámí se se znakosledem ve 

větě tázací, oznamovací 
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Ovoce a zelenina 

barvy 

čísla 

tvar 

chuť 

rozměry 

Oblečení  
vlastnosti 

počasí 

čísla 

 

Stravování 

jídlo a nápoje 

zdravá výživa  

protiklady 

 

Lidské tělo 

návštěva u lékaře 

 

Rozmanitost přírody 

 

příroda v ročním období  

zvířata 

rostliny  

protiklady 

barvy 

počasí 

velikosti  

 

- využívá mimiku při popisu 

vlastností ovoce a zeleniny (chuti) 

 

 

 

- do popisu oblečení zapojuje 

specifikátory velikosti a tvarů 

 

 

 

 

- rozlišuje tvary pomocí 

specifikátoru 

- rozlišuje protiklady 

 

 

 

- vede rozhovor formou 

jednoduchých otázek a odpovědí 

 

 

- zdokonaluje se při využívání KLF 

pohybu, prostorových sloves 

- zdokonaluje se v mimice, v hrubé 

motorice 
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Časové údaje  

roční období 

měsíce, dny v týdnu 

denní režim  

 

Kultura a tradice 

vánoce 

velikonoční svátky 

jiné oslavy (narozeniny) 

 

 

 

 

 

- zapojuje při vyjadřování času, 

inkorporaci 

 

 

- využívá KLF předmětu, směrová 

a prostorová slovesa 

 

  

 

  

    

 

 

 



Předmět:  Český znakový jazyk    Ročník:  4. – 6. 

 

Téma a učivo Očekávané výstupy Přesahy a vazby 
mezipředmětové vazby 

průřezová témata 

Poznámky 
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Ve všech tématech je využíván 

obrazový materiál, konkrétní 

předměty pro vizualizaci a pohybové 

hry, dramatizace, komunikace ve 

dvojicích, ve skupině 

 

Lidé kolem nás  
rodina, mezilidské vztahy 

obchod  

společenské situace - kino, divadlo, 

zábava (společenské chování) 

 

Místo, kde žijeme  
domov 

škola 

obec, místní krajina 

 

dopravní výchova -  dopravní situace 

(popis a grafické symboly podle 

dopravních situací) – využití videa nebo 

TV 

kultura, současnost – porovnávání 

kultury slyšících a neslyšících, 

(oblečení, čas, procvičování přídavných 

jmen)  

 

 

 

Žák: 

Umí základní znaky, znakosled podle 

tematických okruhů 

 

 

 

- umí rozlišit a vyjádřit různé 

nálady, emoce podle situačních 

obrázků 

 

 

 

 

- zdokonaluje se v prostorové 

orientaci, 

- zná význam vizuálních symbolů a 

znaků,  

- umí klást otázky a správně 

odpovědět na otázku 

- zdokonaluje strukturu správného 

popisu, využívá KLF pohybů, 

tvarů a specifických znaků 

- tázací, přací způsob (mimika) 

- zdokonaluje správný znakosled 

věty, KLF, stupňování přídavných 

jmen s důrazem na mimiku 
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pravidla správné komunikace 

s neslyšícími 

 

 

Rozmanitost přírody  
proměny přírody v jednotlivých ročních 

obdobích (protiklady) 

živočichové ve volné přírodě, v 

domácnosti a hospodářská zvířata 

 

 

 

Člověk a jeho zdraví 

Lidská postava – dětství, dospívání, 

dospělost, stáří  

Sexuální výchova – dospívání, puberta 

 

Stravování – hygiena, zdravá výživa, 

pohybový režim a pitný režim, základní 

nemoci  

 

 

 

 

Vyprávění 

Veselé čtení (jednoduchý text) i možno 

využití videa 

Vyprávění vlastního příběhu 

- seznámí se s haptikou, kam je 

možno se dotýkat a kam ne 

 

 

- využívá specifikátory velikosti a 

tvarů  

- zdokonaluje nemanuální prvky 

- KLF části těla, inkorporace 

objektu do slovesa 

 

 

 

- zdokonaluje strukturu správného 

popisu od jednoduchého ke 

složitějšímu 

 

 

- vyjadřuje čas  - inkorporace  

způsobu, času a počtu  

- zapojuje inkorporaci předmětu do 

slovesa, KLF a specifikátory tvaru 

a rozměru 

- využívá rozkazovací, přací a 

tázací způsob 

 

- pochopí význam obsahu a umí 

překládat z českého jazyka do 

znakového jazyka 
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Převyprávění krátkého příběhu 

 

  

 

 

- zvládá krátké vyprávění ve 

správném znakosledu, využívá 

specifické znaky, obsahu videa 

- zdokonaluje se při využívání 

manuálních prvků (tvar ruky, 

místo artikulace, vztah rukou 

k tělu, vztah ruky k ruce, pohyb)  
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Téma a učivo Očekávané výstupy Přesahy a vazby 
mezipředmětové vazby 

průřezová témata 

Poznámky 
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Ve všech tématech je využíván 

obrazový materiál, knihy, předměty 

pro vizualizaci a pohybové hry, 

dramatizace, práce ve dvojicích a ve 

skupině 

 

 

 

Kultura Neslyšících  
zvyky, tradice 

historie výchovy a vzdělávání 

neslyšících 

kultura 

spolky 

významné osobnosti neslyšících 

etický kodex tlumočníka 

 

Naše vlast 

Česká republika 

Praha – hlavní město, památky, 

významná místa 

kraje, města 

 

Volba povolání 

vlastní volba (touha) do budoucna  

 

Žák: 

Umí základní znaky, některé specifické 

znaky, nepřímá pojmenování, číslovky, 

znakosled ve větě oznamovací, tázací 

podle tematických okruhů, využívá 

KLF, specifikátory, inkorporace, 

komunikuje pomocí manuálních a 

nemanuálních prvků 

 

- seznámí se s historií a kulturou ve 

výchově a vzdělávání Neslyšících 

- zná zájmové aktivity neslyšících 

- seznámí se s profesí tlumočníka 

 

 

 

 

 

- popisuje místo pomocí spirály 

- vede rozhovor formou otázky a 

odpovědi se správnou gramatikou 

ČZJ 

- umí popsat cestu 

 

 

- zvládá krátké vyprávění o svých 
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volnočasové aktivity, zájmy 

význam vzdělávání a jeho vliv na 

budoucí povolání, služby 

životopis 

 

 

Globální problémy lidstva 

mediální komunikace (TKN, Tiché 

zprávy, Gong apod.) 

životní prostředí – globální oteplování, 

tornádo, zemětřesení, apod.  

zneužívání veřejných sítí 

 

 

Základní etické problémy 

Člověk a jeho charakter  

Péče o zdraví, osobní hygiena, režim 

dne 

Zdravotnictví 

Sociální a zdravotní péče 

 

Výpočetní technika 

Programy – skype, youtube, whatsApp, 

facebook 

 

 

 

zájmových aktivitách   

- popíše různá povolání pomocí 

obrázku 

- zná a umí sdělit základní 

informace o sobě 

 

 

- schopen sledovat vyprávění druhé 

osoby 

- zajímá se o dění ve světě 

z mediální komunikace 

neslyšících 

- rozumí krátkému sdělení ze zpráv 

ve znakovém jazyce 

 

- popíše pomocí obrazového 

materiálu situaci ve znakovém 

jazyce  

- vede rozhovor na dané téma  

 

 

 

- zdokonaluje se ve slovní zásobě 

v odborných pojmech výpočetní 

techniky 

- využívá komunikační programy 

pro neslyšící  
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Domácnost 

byt a bytové doplňky, stěhování 

domácí práce 

technika v domácnosti 

 

Dopravní výchova 

cestování, zajímavosti světa 

dovolená 

prázdniny 

 

Výchova ke zdraví 

úrazy 

nemoci 

první pomoc 

základy bezpečnosti 

 

Společensko-sociální vztahy 

svatba 

rozvod 

úmrtí, dědictví 

pojišťovny, banky - situace 

 

Čtení 

zajímavosti z internetu, z novin 

titulky, jednoduché návody 

Encyklopedie, knihy  

 

 

- umí popsat byt, části bytu 

- orientuje se v prostorové orientaci 

- daná témata umí vypravovat se 

správnou gramatikou ČZJ 

 

- diskutuje o zajímavostech světa o 

cestování společně ve skupině.  

- vede rozhovor 

- sleduje a vnímá vyprávění 

druhých 

 

- komunikuje o daných tématech ve 

dvojicích 

- vede rozhovor formou otázek a 

odpovědí 

- orientuje se v čase minulém, 

přítomném a budoucím 

 

- rozšíří si slovní zásobu z oblasti 

společensko-sociálních vztahů    

 

 

- pochopí význam obsahu a umí 

překládat z českého jazyka do 

znakového jazyka a obráceně 
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