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Kurz: Práce s rodinou žáka se zdravotním postižením 
 

Zařazení do kurzu Zdravotní znevýhodnění, zdravotní postižení. 
Garantující pracoviště Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 
Odborný garant kurzu Mgr. Jana Hanzlíková, Doc. PhDr. Eva Souralová, Ph.D. 
Lektor 
(výuku zajistí jeden z uvedených lektorů) 

Mgr. Jana Hanzlíková, Mgr. Jitka Jarmarová, Mgr. Lenka 
Motlová, Mgr. Petra Holá 

Kurz určen pro Pedagogické pracovníky vykonávající pedagogickou činnost 
v krajích ČR kromě hl. města Prahy. 

Požadavky k přijetí 

- správně vyplněná a podaná elektronická interní přihláška ke 
kurzu, 

- zaslat vyplněné potvrzení o výkonu pedagogické činnosti, 
- seznámit se s podmínkami konání dotovaného kurzu a získání 

nároků na dotaci. 
Rozsah / celková délka kurzu 8 hodin 
Místo konání kurzu Olomouc, Hradec Králové, České Budějovice, Ústí nad Labem  

Cíl kurzu 

Cílem kurzu je seznámení se specifiky rodiny s dítětem se 
zdravotním postižením, s typy výchovných postojů rodičů 
s přesahem do školního prostředí, s principy a možnostmi 
spolupráce s rodinou dle typu zdravotního postižení a se způsoby 
komunikace, včetně nejčastějších chyb při komunikaci  
a možnostmi, jak jim předcházet i způsobů komunikace 
s rizikovými rodinami.  
V praktické části bude využit rozbor praktických příkladů  
a praktická cvičení v rámci modelové situace. 

Formy práce  Přednáška podložená prezentací, diskuse k uváděným příkladům  
a praktická cvičení.  

Obsah kurzu (anotace) 

1. Vývoj práce s rodinou v souvislosti se společenskými 
změnami. 

2. Vliv zdravotního postižení dítěte na rodinu. 
3. Fáze vyrovnávání se rodiny se zdravotním postižením dítěte. 
4. Typy výchovných postojů rodičů s přesahem do školního 

prostředí. 
5. První kontakt s rodiči – jak navázat efektivní spolupráci. 
6. Možnosti a způsoby práce vedení školy a učitele s rodiči žáka 

se ZP. 
7. Formy komunikace v souvislosti s typologií rodičů. 
8. Práce školy s rodiči dle jednotlivých typů zdravotního 

postižení. 
9. Asistent pedagoga jako součást týmu při práci s rodinou. 
10. Práce s rizikovými a problémovými rodinami. 
11. Spolupráce s odbory sociálně právní ochrany dětí – nové 

možnosti dle novely zákona o sociálně právní ochraně dětí. 
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12. Práce s rodinou v rámci kariérového poradenství. 
Požadavky k ukončení Aktivní diskuse v průběhu kurzu. 
Počet účastníků (min. / max.) min. 5, max. 30 

Doklad o absolvování studia 

Osvědčení o absolvování kurzu, v souladu se zákonem č. 563/2004 
Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů. Vyplněný evaluační dotazník je 
podmínkou pro získání osvědčení o absolvování kurzu. 

Požadavky na učebnu Dataprojektor a plocha pro umístění powerpointové prezentace, 
tabule, flipchart, fixy pro 5 pracovních skupin.  

Poznámka 
Je možné k diskusi o problému přinést kazuistiky spolupráce 
učitele a rodiče žáka se zdravotním postižením – uveďte do 
přihlášky!  

 
Kontakty 

Koordinátorka kurzu 
Mgr. Klára Hrubá 
mail: klara.hruba@upol.cz 
Tel: +420 585 635 150 

Koordinátorka přímé podpory 
PhDr. Jana Vítková 
mail: jana.vitkova@upol.cz 
Tel: +420 585 635 146 
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