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Kurz Úvod do inkluzívního vzdělávání 

 
Základní metody, nástroje a postupy, které můžeme využít pro budování 
inkluzívní školy.  
 

Žáci s mentálním postižením jsou v ČR z hlediska inkluze jednou z nejdiskutovanějších skupin. 
Velkou měrou se na tom podílí silně rozvinutá oblast speciálního školství a převažující 
postoje odborníků. Jak se dá pro začlenění těchto dětí do běžné školy využít praxe, 
zkušeností a metod, které jsou vlastní speciálním pedagogům?  

Kde může a má hledat učitel běžné školy podporu? Jaká je role rodičů? Je nově ratifikovaná 
Úmluva o právech lidí se zdravotním postižením z hlediska legislativního dostatečná opora? 
Jaká je role ředitele, učitele a asistenta pedagoga. Do tříd se začleněnými dětmi s mentálním 
postižením často vstupuje asistent pedagoga. S jeho výkonem bývají výsledky inkluze často 
poměřovány. Jaká je jeho role a s kým může a má pracovat? Důležitá je fungující komunikace 
v inkluzivním týmu. 

Individuální vzdělávací plán by měl být živým manuálem, který poskytuje návody a zahrnuje 
pomůcky a metody, které pomáhají při vyučování. Budou představeny příklady zdařilých IVP.  

Akreditace: 
Seminář je akreditovány v systému DVPP pod č.j. 9349/2009-25-206 ze  dne 3.6.2009. 

Účastníci: 
Kurz je určen pro pedagogické pracovníky, kteří vzdělávají začleněné děti se speciálními 
vzdělávacími potřebami v běžných základních školách z celé České republiky kromě Prahy. 

Kapacita kurzu je min 12 a max 20 účastníků. 

Rozsah kurzu: 
8 vyučovacích hodin 
 
Lektorka: 
Mgr. Iva Uzlová (vedoucí Střediska podpory inkluze Rytmus, o.s.) 

 
Termín a místo:  
4.4. 2012 od 10-18 hod., Základní škola a Mateřská škola Dešná 
Dešná 17, 378 73, Jihočeský kraj, http://www.skoladesna.cz/ 

http://www.skoladesna.cz/
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Cena kurzu: 
Kurz je zdarma. 
 
Podmínky účasti: 
100% docházka 
 
Přihláška: 
ZDE 
 

Kontaktní osoba: 
Jana Konopásková 
Koordinátorka projektu Vzděláním pro změnu 
o.s. Rytmus 
e-mail: jana.konopaskova@rytmus.org 
mob: 737 248 446 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kurz je realizován v rámci projektu Vzděláním pro změnu. Projekt je financován Evropským sociálním fondem a 

státním rozpočtem. 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHFhLUdmcEpJX2hWVGVoZENWQWROY2c6MQ

