
 

PŘEHLED NABÍZENÝCH KURZŮ 
PRO ASISTENTY PEDAGOGA – ZDARMA 

 
 

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci pořádá 
(adresa konání: Pedagogická fakulta, Žižkovo nám. 5, Olomouc 771 40) 

 

Nadstavbové moduly – 50 hodinové (prezenční setkání a online výuka): 
UPOZORNĚNÍ – KAŽDÝ MODUL JE 50 HODINOVÝ, POKUD SE PŘIHLÁSÍTE,  JE TŘEBA ABSOLVOVAT VŠECHNY DÍLČÍ ČÁSTI 
 

Modul zaměřený na děti a žáky s mentálním postižením, poruchami autistického 
spektra, duševním onemocněním a oslabením kognitivních funkcí 
 

Modul proběhne v těchto termínech: 5. 9. 2014, 19. 9. 2014 a 3. 10. 2014                                           
(v každém z těchto dnů bude 8 vyučovacích hodin a další část výuky proběhne formou e-learningu). 

Modul zaměřený na děti a žáky se senzorickým a somatickým postižením či 
znevýhodněním 
 

Modul proběhne v těchto termínech: 25. 9. 2014, 25. 10. 2014 a 5. 12. 2014                  
(v každém z těchto dnů bude 8 vyučovacích hodin a další část výuky proběhne formou e-learningu). 

 

Doplňkové 8 hodinové kurzy DVPP: 
 

24. 09. 2014         Alternativní způsoby výuky počátečního čtení u žáků se zdravotním postižením 
09. 10. 2014              Žák se zrakovým postižením v běžné škole 
23. 10. 2014         Expresivně formativní metody a jejich využití v pedagogické praxi – arteterapie 
05. – 07. 11. 2014   Žák s mentálním postižením v běžné škole 
27. 11. 2014         Úprava ŠVP a tvorba IVP 
03. – 04. 12. 2014     Alternativní a doprovodné formy komunikace pro žáky se zdravotním postižením 
11. 12. 2014         Problémové chování žáků v kontextu vztahů ve škole 
15. 01. 2015         Práce se žákem se vzácným onemocněním 
22. 01. 2015         Žák s nadáním a talentem v běžné škole 
 

Více informací Vám poskytnou koordinátorky pro realizaci programů a kurzů DVPP: 
 

Aneta Tomanová                   Tel.: +420 585 635 150          E-mail: aneta.tomanova@upol.cz                                                                                
Mgr. Klára Hrubá                   Tel.: +420 585 635 177          E-mail: klara.hruba@upol.cz 

 
Účastníkům zaplatíme dopravu, celodenní stravné a kurz nic nestojí! 

 

Kurzy jsou určeny pro asistenty pedagogů ze všech krajů ČR vyjma hl. města Prahy. 
 

 

Přihlásit se můžete na http://www.inkluze.upol.cz/portal/ 

mailto:aneta.tomanova@upol.cz
mailto:klara.hruba@upol.cz
http://www.inkluze.upol.cz/portal/


 

PŘEHLED NABÍZENÝCH KURZŮ 
PRO ASISTENTY PEDAGOGA – ZDARMA 

 
Člověk v tísni v Praze pořádá 

(adresa konání: Galerie Langhans, Vodičkova 37, Praha 1, 110 00) 
 

Nadstavbový modul – 50 hodinový (prezenční setkání a online výuka): 
Asistent pedagoga pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí 
 

Modul proběhne v těchto termínech: 3. 10. 2014, 24. 10. 2014 a 12. 12. 2014                                   
(v každém z těchto dnů bude 8 vyučovacích hodin a další část výuky proběhne formou e-learningu). 
 

MODUL JE 50 HODINOVÝ, POKUD SE PŘIHLÁSÍTE,  JE TŘEBA ABSOLVOVAT VŠECHNY DÍLČÍ ČÁSTI 

 

Doplňkové 8 hodinové kurzy: 
 

Asistent žáka z jazykového prostředí ovlivněného romštinou  
Kurz seznámí účastníky s tím, jaká je jazyková výbava žáků hovořících romsky nebo romským 

etnolektem češtiny. Zaměří se na to, jakým způsobem jazykové kompetence těchto žáků ovlivňují 

jejich školní připravenost a na možnosti a nástroje asistenta pedagoga pro práci s dětmi z jazykového 

prostředí ovlivněného romštinou. 

 

Asistent žáka s odlišným mateřským jazykem  
Cílem kurzu je vysvětlit účastníkům, co obnáší pro práci asistenta pedagoga, když žák ve třídě pochází 

z odlišného kulturního prostředí. Kurz se zaměří především na práci se žáky s odlišným mateřským 

jazykem. V průběhu kurzu se účastníci dále seznámí s konkrétními opatřeními ve výuce, které 

odpovídají na potřeby žáků s OMJ/ z kulturně odlišného prostředí.  

 

V současné době nejsou stanoveny přesné termíny, plánujeme termíny na 2-3/2015, v případě zájmu 

(min 15 AP) je možné učinit i jako akci na zakázku – na škole, jiném zařízení kdekoli v regionech.  

 
Více informací Vám poskytne koordinátorka kurzů DVPP: 
 
Klára Doudová  Tel: +420 778 494 346              Email:  klara.doudova@clovekvtisni.cz 
 

 
Kurzy jsou určeny pro asistenty pedagogů ze všech krajů ČR vyjma hl. města Prahy. 

 

 

Přihlásit se můžete na http://www.inkluze.upol.cz/portal/ 

http://www.inkluze.upol.cz/portal/events/asistent-pedagoga-pro-deti-ze-socialne-znevyhodneneho-prostredi/
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