
Práce s dětmi s lehčími formami mentálního postižení 

 
1. 

Společné vzdělávání není slepá ulička : tvrdí náměstek ministryně školství 

Stanislav Štech / Stanislav Štech ; [Autor interview] Radmil Švancar -- cze 

In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN 0139-5718 -- 

Roč. 119, č. 8 (2016), s. 7-9. 

 

Vysvětlení některých nejasností týkajících se politiky společného vzdělávání, 

např. prosazování inkluze ve vzdělávání ze strany Evropské unie, legislativní 

opatření v oblasti vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením (LMP), 

budoucnosti základních škol praktických, řešení případného nesouladu mezi 

přáním rodičů a doporučením poradenského zařízení ohledně umístění dítěte do 

běžné či speciální školy aj. Názor na (ne)vhodnost výuky druhého cizího jazyka 

pro děti s LMP. 

inkluzivní vzdělávání ; integrace žáka ; mentálně postižený ; základní škola ; 

speciální škola ; legislativa ; druhý cizí jazyk 

ABA012 

http://katalog.npmk.cz/documents/451718 

 

2. 

Společné vzdělávání v montrealské škole / Milada Boualia -- cze 

In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN 0139-5718 -- 

Roč. 119, č. 7 (2016), s. 12. 

 

Zkušenosti učitelky francouzštiny z kanadského Montrealu se společnou výukou 

žáků s mentálním postižením, s poruchou chování a soustředění. 
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vzdělávací potřeby ; inkluzivní vzdělávání ; zkušenost ; Montreal 

ABA012 

http://katalog.npmk.cz/documents/451440 

 

3. 

Změny éčkových oborů zatím nebudou : zvládnutí řemesla může být cestou z 

bludného kruhu sociálního vyloučení / [Redaktor] Radmil Švancar -- cze 

In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN 0139-5718 -- 

Roč. 119, č. 7 (2016), s. 4-6. 

Současná situace tzv. éčkových učebních oborů pro žáky s lehkým mentálním 

postižením, pohled ředitelů škol. Závěry analýzy, úroveň žáků, teorie a praxe 

podle míry schopností, uplatnění absolventů. 
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dysfunkce ; speciální vzdělávací potřeby 

http://katalog.npmk.cz/documents/451429 
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