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Kurz: Problematika sexuální výchovy u žáků se zdravotním znevýhodněním 
 

Zařazení do kurzu Zdravotní znevýhodnění, zdravotní postižení. 
Garantující pracoviště Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. 
Odborný garant kurzu Mgr. Zdeňka Kozáková, Ph.D., Doc. PhDr. Eva Souralová, Ph.D. 
Lektor Mgr. Zdeňka Kozáková, Ph.D. 

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, 

- zaslání vyplněného potvrzení o výkonu pedagogické činnosti, 
- seznámení se s podmínkami konání dotovaného kurzu a získání 

nároků na dotaci. 
Rozsah / celková délka kurzu 16 hodin (8 hodin prezenční výuky, 8 hodin e-learningu) 
Místo konání kurzu Olomouc, Hradec Králové, Ústí nad Labem, České Budějovice 

Cíl kurzu Cílem kurzu je seznámit účastníky s problematikou realizace 
sexuální výchovy u žáků se zdravotním postižením.  

Formy práce  

Kurz bude probíhat teoretickou i praktickou formou. Teoretický 
vstup bude realizován prostřednictvím přednášky podpořené 
powerpointovou prezentací a videozáznamem. Důraz bude kladen 
na praktická cvičení, práci ve skupině, využívání modelových 
situací a diskusi zkušeností a názorů k uváděným příkladům 
a problémovým okruhům. Součástí kurzu bude i ukázka pomůcek 
a odborné literatury k řešeným tématům.  

Obsah kurzu (anotace) 

1. Úvod do problematiky. Sexuální výchova žáků se zdravotním 
postižením dříve a dnes.  

2. Význam, úkoly, cíle, funkce a principy sexuální výchovy.  
3. Obsah, metody a formy sexuální výchovy žáků se zdravotním 

postižením. 
4. Specifika a řešení problematiky u osob s mentálním, 

smyslovým a tělesným postižením. 
5. Speciální didaktické pomůcky pro sexuální výchovu žáků se 

zdravotním postižením.  
6. Metodika sexuální výchovy, ukázka praktické realizace, návrh 

a ukázka lekcí sexuální výchovy. 
7. Seznámení s odbornou literaturou a metodickými pomůckami 

pro realizaci sexuální výchovy. 
8. Příklady z praxe, praktická cvičení, modelové situace  

a možnosti jejich řešení.  
9. Závěrečné shrnutí, dotazy a diskuse. 

Požadavky k ukončení Aktivní diskuse a zapojení se v průběhu kurzu, praktická aplikace 
osvojených poznatků.    

Počet účastníků (min. / max.) min. 6, max. 20 
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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 projekci powerpointové prezentace, 
reproduktory, tabule, flipchart, fixy pro 5 pracovních skupin.  

Poznámka Je možné přinést k diskusi konkrétní kazuistiky. Je nutné uvést 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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