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Kurz: Žák se zrakovým postižením v běžné škole 
 

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

Mgr. Jana Janková, doc. Mgr. Dita Finková, Ph.D., PhDr. Eva 
Matoušková, Mgr. Petra Holá 

Kurz určen pro Pedagogické pracovníky vykonávající pedagogickou činnost 
v krajích ČR kromě hl. m. 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 podání přehledu o speciálních vzdělávacích 
potřebách žáků se zrakovým postižením i zrakovým 
znevýhodněním a jejich naplňování v podmínkách běžné školy. 
Zdůraznit možnosti speciálně pedagogické podpory žákům, jejich 
učitelům a rodičům.  

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

Obsah kurzu (anotace) 

1. Jedinec se zrakovým postižením, zrakovým znevýhodněním, 
dopad do výuky. 

2. Příprava na školní docházku v předškolním období, zdůraznění 
specifik. 

3. Úprava edukačního prostředí v základní škole. 
4. Čtení a psaní žáků se zrakovým postižením, zvětšený 

černotisk, psací prostředky, Braillovo písmo, pomůcky. 
5. Kompenzační postupy a metodika vzdělávání žáka se 

zrakovým postižením v jednotlivých vzdělávacích oblastech. 
6. Předměty speciální péče a jak je zařadit do učebního plánu. 
7. IVP pro žáka se zrakovým postižením. 
8. Ovlivňování klimatu školní třídy. 
9. Spolupráce se školským poradenským zařízením. 
10. Spolupráce s rodinou žáka se zrakovým postižením. 
11. Problematika volby povolání, studia po ukončení povinné 

školní docházky. 
Požadavky k ukončení Aktivní diskuze v průběhu kurzu.  
Počet účastníků (min. / max.) min. 5, max. 25 

Doklad o absolvování studia Osvědčení o absolvování kurzu v souladu se zákonem č. 563/2004 
Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, 
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ve znění pozdějších předpisů. Vyplnění evaluačního dotazníku je 
podmínkou pro získání osvědčení o absolvování kurzu. 

Požadavky na učebnu Dataprojektor a plocha pro umístění powerpointové prezentace, a 
tabule. 

Poznámka Je možné přinést k diskuzi vlastní kazuistiky žáků se zrakovým 
postižením – uvést do přihlášky. 

 
Kontakty 

Koordinátorka kurzu 
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 

 


