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Kurz: Speciální pedagogika, péče o děti s ADHD 
 

Zařazení do kurzu Zdravotní znevýhodnění, zdravotní postižení. 

Garantující pracoviště Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. 

Odborný garant kurzu Mgr. Šárka Šimšová, Doc. PhDr. Eva Souralová, Ph.D. 

Lektor 
(výuku zajistí jeden z uvedených lektorů) 

Mgr. Bronislava Valentová, Mgr. Šárka Šimšová, Mgr. Marie 

Najmonová 

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, České Budějovice, Ústí nad Labem 

Cíl kurzu 

Účastníci kurzu budou seznámeni se základním rozdělením 

speciální pedagogiky a systémem péče. Současně budou 

seznámeni se zásadami práce s dětmi se specifickými 

vzdělávacími potřebami s detailním zaměřením na specifika práce 

s dítětem s ADHD(ADD) a komunikace s jeho rodinou, školou a 

okolím. Součástí kurzu bude i nácvik praktických dovedností při 

práci s dítětem s ADHD. 

Formy práce  

Přednáška podložená prezentací, řízená diskuse, videoukázky, 

praktická cvičení (sebezkušenost), reflexe případů z praxe 

(kasuistiky).  

Obsah kurzu (anotace) 

1. Rozdělení žáků se specifickými vzdělávacími potřebami. 

2. Základy péče o postižené děti, individuální přístup. 

3. Vymezení pojmu ADHD, ADD (z psychologického i 

medicínského hlediska). 

4. Systém péče, raná péče, speciální pedagogika v systému 

školství, SPC, PPP, SVP, ŠPP. 

5. Osobnost dítěte s ADHD, jeho pocity, výchovné problémy, 

selhávání ve vzdělávání… 

6. Učitel a jeho přístup k žákovi s ADHD v běžné škole, žák s 

ADHD v běžné třídě, ukázka IVP pro žáka s ADHD. 

7. Rodič dítěte s ADHD, jeho pocity, pocit selhání v rodičovské 

roli, napětí uvnitř rodiny, bezmoc…  

8. Specifika práce (chování) s dítětem s ADHD, pravidla, řád, 

důslednost. 

9. Formy komunikace s dítětem s ADHD, s pedagogy, spolupráce 

s rodiči, úskalí vzájemné interakce mezi spolužáky, 

komunikace se širším okolím. 
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10. Spolupráce s ostatními institucemi a zainteresovanými 

odborníky. 

Požadavky k ukončení Aktivní diskuse v průběhu kurzu. 

Počet účastníků (min. / max.) min. 5, max. 20 

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 a kruhové uspořádání lavic, flipchart, barevné fixy. 

Poznámka 
Je možné k diskusi o problematice přinést kazuistiku, popř. IVP 

těchto žáků. 

 

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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