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1. Definice pedagogiky, struktura, cíle, předmět, příbuzné vědy. Metody v pedagogické
diagnostice a výzkumu.
2. Výchova - funkce výchovy, formy a prostředky výchovy.
3. Vzdělání a vzdělávání. Výchovně vzdělávací proces. Celoživotní vzdělávání, význam.
4. Pedagogické profese. Třídní učitel – kompetence.
5. Pedagogický asistent, osobnostní i profesní předpoklady pro výkon funkce asistenta, náplň
práce – kompetence.
6. Rodina - sociální síť rodiny, negativní jevy působící na dnešní rodinu, rodinná výchova typy, prostředky, základní modely rodiny, funkce, minoritní a majoritní rodina
7. Řečové dovednosti - narušená komunikační schopnost, specifika řečových dovedností u
dětí z odlišného jazykového prostředí a ze sociokulturně znevýhodněného prostředí,
dvoujazyčná výchova.
8. Školní zralost – připravenost dítěte po stránce psychické, fyzické i sociální.
Standartizované testy školní zralosti.
9. Grafomotorika, rozvoj zrakového, sluchového vnímání, pro správný nácvik psaní a čtení.
10. Pedagogika volného času, zájmová činnost, volnočasová zařízení, nestátní neziskové
organizace, multikulturní výchova.
11. Alternativní školství – srovnávací pedagogika.
12. Školská soustava České republiky.
13. Škola a její funkce, prestiž a image školy.
14. Školská poradenská zařízení, specializovaná poradenská zařízení, školní poradenské
pracoviště.

15. Školská výchovná a ubytovací zařízení, školská zařízení pro zájmové vzdělávaní.
16. Kurikulární dokumenty, definice a druhy kurikula.
17. RVP a ŠVP pro předškolní vzdělávání, obsah a cíle předškolní výchovy.
18. Struktura činností předškolního dítěte, hra a její specifika.
19. RVP a ŠVP pro základní a středoškolské vzdělávání, obsah a cíle školní výchovy.
20. Andragogika, gerontopedagogika, vymezení pojmů, celoživotní vzdělávání,
Univerzity 3. věku a další vzdělávací instituce.
21. Speciální pedagogika, příbuzné vědy, předmět speciální pedagogiky, význam speciální
pedagogiky, klasifikace speciálně pedagogických disciplín.
22. Socializace jedinců s postižením. Komplexní rehabilitační péče.
23. Terapie ve speciálně pedagogické péči. Estetické terapie (arteterapie, muzikoterapie,
dramaterapie). Zooterapie (hipoterapie, canisterapie, felinoterapie).
24. Edukace jedinců se speciálními vzdělávacími potřebami. Zákony, vyhlášky, podmínky pro
vzdělávání žáků s SVP. Systém speciálního školství v ČR.
25. Kompenzační a sportovní pomůcky pro volnočasové a pohybové
aktivity jedinců s postižením, sporty pro handicapované.
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