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Kurz: Dlouhodobě nemocné dítě a vzdělávání 
 

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

- 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 seznámit účastníky kurzu s problematikou týkající 
se psychologických a sociálních aspektů dlouhodobé nemoci 
působících na oblast vzdělávání a osobnostního vývoje dítěte ve 
školním věku. Pochopit situaci dlouhodobě nemocného dítěte a 
jeho rodiny, poznat aspekty života a adaptačních mechanismů 
dítěte i rodinných příslušníků v situaci dlouhodobé nemoci a lépe 
porozumět prožívání a jednání těchto osob. Součástí budou také 
informace o specifických organizačních formách vzdělávání dětí 
dlouhodobě hospitalizovaných. 

Formy práce  
Přednáška podložená prezentací, diskuse k uváděným příkladům, 
praktická cvičení k problémovým okruhům a práce s pracovními 
listy. 

Obsah kurzu (anotace) 

1. Nemoc jako jedna z kategorií omezení hybnosti. 
2. Nejčastější nemoci dětského věku. 
3. Proces vzdělávání dlouhodobě nemocného žáka, 

individualizace vzdělávání.  
4. Psychosociální potřeby dlouhodobě nemocného žáka. 
5. Proces vyrovnávání se s dlouhodobou nemocí z hlediska žáka 

a rodiny.  
6. Spolupráce s rodinou. 
7. Specifické organizační formy vzdělávání žáků dlouhodobě 

hospitalizovaných. 
8. Mezioborová spolupráce v duchu ucelené rehabilitace. 
9. Psychohygiena pedagoga, prevence syndromu vyhoření. 
10. Problematika letálních onemocnění a práce se třídou. 

Požadavky k ukončení Aktivní účast ve výuce. Závěrečný test.  
Počet účastníků (min. / max.) min. 15, max. 30  
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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 umístění powerpointové prezentace, 
tabule, flipchart, fixy pro 5 pracovních skupin. 

Poznámka K diskuzi je možné donést kazuistiky žáků dlouhodobě 
nemocných – uveďte, prosím, 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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