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Kurz: Žák s mentálním postižením v běžné škole 
 

Zařazení do kurzu Zdravotní znevýhodnění, zdravotní postižení. 
Garantující pracoviště Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 
Odborný garant kurzu PaedDr. Petr Petráš, Doc. PhDr. Eva Souralová, Ph.D. 

Lektor 
(výuku zajistí jeden z uvedených lektorů) 

PaedDr. Petr Petráš, Prof. PaedDr. MilanValenta, Ph.D., Mgr. 
Miroslav Procházka, Ph.D., Mgr. Alena Kohoutová, Mgr. Božena 
Doleželová  

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 30 hodin (24 hodin výuky, 6 hodin e-learning) 
Místo konání kurzu Olomouc 

Cíl kurzu 

Cílem kurzu je seznámení se s příčinami mentálního postižení, se 
specifiky osobnosti dítěte s LMP a s možnostmi řešení školských 
problémů těchto žáků integrovaných do běžné základní školy ve 
vztahu k plnění školních výstupů, ve vztahu k pedagogům, 
spolužákům i jejich rodině. 

Formy práce  Přednáška podložená prezentací, diskuse k uváděným příkladům  
a praktická cvičení k problémovým okruhům, e-learning. 

Obsah kurzu (anotace) 

1. Aktuální informace související se vzděláváním žáků s LMP 
(legislativa, skutečnost, problémy).  

2. Koncept mentálního postižení (terminologie, diagnostika, 
etiologie). 

3. Kompetence pracovníků školských poradenských zařízení  
a školních poradenských pracovišť v podpoře žáka s LMP. 

4. Specifika osobnosti dítěte s lehkým mentálním postižením. 
5. Faktory, které ovlivňují individuální integraci žáka s LMP do 

ZŠ. 
6. Příprava podmínek ve škole, včetně přípravy, vedení  

a metodické podpory pedagogů školy, komunikace mezi 
pedagogy, role asistenta pedagoga. 

7. Práce s intaktními žáky třídy, klima třídy.  
8. Možnosti a osvědčené formy spolupráce s rodiči žáků s LMP  

a rodiči intaktních žáků. 
9. Specifika práce s žákem s LMP. 
10. Strategie učení u žáků s LMP. 
11. RVP ZV, příloha LMP, IVP, OPR. 
12. Pomůcky využitelné v edukaci žáků s LMP. 
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13. Hodnocení žáků.  
14. Psychohygiena učitele. 
15. Diskuse, prezentace zkušeností, praktické ukázky z práce 

s žáky s LMP , kazuistiky a příklady z praxe. 
Požadavky k ukončení Aktivní diskuse v průběhu kurzu, splnění e-learningu. 
Počet účastníků (min. / max.) min. 5, max. 50 

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 
Je možné k diskusi o problému přinést kazuistiky žáků s MP, 
praktické ukázky z práce s žáky s LMP, IVP – uveďte 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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