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Kurz: Proč inkluzivní vzdělávání? Principy, efektivní metody a právní 

rámec vzdělávání žáků  

Zařazení do kurzu Sociální znevýhodnění 

Garantující pracoviště Člověk v tísni, o.p.s. 

Odborný garant kurzu Doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D. 

Lektoři 
Mgr. Lenka Felcmanová, Mgr. Pavel Košák, Mgr. Eva 
Janebová, Ph.D. 

Kurz určen pro 
Pedagogy ZŠ a SŠ, speciální pedagogy, psychology, 
pedagogické pracovníky, asistenty pedagoga vykonávající 
(pedagogickou) činnost v krajích ČR kromě hl. města Prahy. 

Požadavky k přijetí 
Správně vyplněná a podaná elektronická přihláška ke kurzu, 
zaslané vyplněné potvrzení o výkonu pedagogické činnosti, 
seznámení se s podmínkami konání dotovaného kurzu. 

Rozsah / celková délka 
kurzu 

8 hodin 

Místo konání kurzu Česká republika 

Cíl kurzu 

Cílem kurzu je seznámit frekventanty s využitím zážitkových 
aktivit a interaktivních přednášek se základní terminologií 
(inkluze, heterogenita, identita), principy inkluzivního 
vzdělávání, vybranými efektivními nástroji a metodami 
inkluzivní pedagogiky, důvody pro její širší implementaci, 
legislativním rámcem vzdělávání žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami a možnostmi finančního zajištění 
implementace inkluzivního vzdělávání v praxi.  

Formy práce  
Interaktivní přednáška s využitím powerpointové prezentace, 
brainstorming, zážitkové formy práce, expozice případů, 
videoukázky s diskusí 

Obsah kurzu  

1. Terminologické vymezení (inkluze, mnohočetná 
identita, heterogenita)   

2. Důvody pro implementaci inkluzivního vzdělávání a 
základní principy inkluzivního vzdělávání 

3. Právní aspekty realizace inkluzivního vzdělávání 
v ČR 

4. Finanční aspekty implementace inkluzivního 
vzdělávání v ČR 

5. Nástroje a metody inkluzivního vzdělávání I – 
představení vybraných metod inkluzivní pedagogiky 

6. Nástroje a metody inkluzivního vzdělávání II – 
představení diferenciace dle učebních stylů žáků 

7. Inkluzivní vzdělávání v ČR – příklady dobré praxe – 
představení vybraného tuzemského příkladu dobré 
praxe ve vzdělávání heterogenních třídních kolektivů 
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ve školách hlavního vzdělávacího proudu. 

Požadavky k ukončení Aktivní účast v plném rozsahu výuky, vyplnění evaluace 

Počet účastníků (min. / 
max.) 

15-20 

Doklad o absolvování 
studia 

Osvědčení o absolvování kurzu (cyklu kurzů), v souladu se 
zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a 
o změně některých zákonů. 

Požadavky na učebnu 

Kurz bude uzpůsoben tak, aby mohl být realizován nezávisle 
na prostorách, ve kterých probíhá. 
Jakékoliv prostory s uspořádáním sezení v kruhu s možností 
manipulace s židlemi a možností využití dataprojektoru. 

 

Kontakty 

Koordinátorka kurzu 
Klára Doudová  
Mail: klara.doudova@clovekvtisni.cz 
Tel: 605 179 009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:klara.doudova@clovekvtisni.cz

