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Kurz / modul: Právní, personální a organizační aspekty inkluzívního školství ve 

vztahu k AP (odpovědnost AP v čase výuky a v době mimo vyučování) 
 

Zařazení do kurzu / modulu Zdravotní znevýhodnění, zdravotní postižení 

Garantující pracoviště Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 

Odborný garant kurzu / 

modulu 

doc. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D., doc. PhDr. Eva Souralová, 

Ph.D. 

Lektor doc. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D. 

Kurz / modul určen pro 

Pedagogické pracovníky vykonávající pedagogickou činnost 

v krajích ČR kromě hl. města Prahy (primárně pro asistenty 

pedagoga). 

Požadavky k přijetí 

- správně vyplnit a podat elektronickou interní přihlášku 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 / 

modulu 
8 hodin  

Místo konání kurzu / modulu 
Olomouc, Hradec Králové, České Budějovice, Ústí nad Labem 

(výběr podle možností a ochoty lektora) 

Cíl kurzu / modulu 

Cílem kurzu je seznámit účastníky vzdělávání s organizačním, 

právním, personálním, ekonomickým a kvantitativním rozměrem 

působení této profesní pozice v českém školství. Ve druhé část je 

cílem přiblížit problematiku tzv. náležitého dohledu ve smyslu 

plnění podmínek dohledu při možném vzniku škody v důsledku 

jednání nezletilých. 

Formy práce  
Přednáška podložená prezentací, diskuse k uváděným příkladům  

a praktická cvičení. 

Obsah kurzu / modulu 

(anotace) 

1. Historie vzniku pozice AP. 

2. Kvantitativní aspekty pozice AP v českém školství. 

3. Právní aspekty působení AP (obecné i individuální). 

4. Standard činnosti AP. 

5. Procedurální aspekty ustavení pozice AP. 

6. Pracovně-právní aspekty působení AP. 

7. Odpovědnost za škodu způsobenou nezletilými a těmi, kteří 

nemohou posoudit následky svého jednání. 

8. Právnické a fyzické osoby vykonávající dohled. 

9. Občanskoprávní, správněprávní a trestněprávní aspekty 

porušení náležitého dohledu. 

Požadavky k ukončení Aktivní účast na vzdělávacím modulu. 

Počet účastníků (min. / max.) Min. 15, max. 25 

Doklad o absolvování studia 
Vyplněný evaluační dotazník je podmínkou pro získání osvědčení 

o absolvování kurzu. 

Požadavky na učebnu Dataprojektor a plocha pro umístění powerpointové prezentace, 



 

  

 
 

Název projektu: Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR 

 

Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 

 
    Univerzita Palackého 

v Olomouci 

tabule. 

 

 

Kontakty 

Koordinátorka kurzu / 

modulu 

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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