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Kurz: Sociální znevýhodnění a jeho důsledky ve vzdělávání 

Zařazení do kurzu Sociální znevýhodnění 

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

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

Lektor 
Mgr. Adéla Lábusová, Mgr. Markéta Hajská, Mgr. et Mgr. 
Zdeňka Kučerová, Mgr. Lucie Pivoňková, Mgr. Pavel Košák 

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 popsat projevy a vysvětlit příčiny specifických 
rysů ve vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním, se 
zaměřením na děti pocházející ze sociálně vyloučených 
lokalit. Kurz má za cíl poskytnout účastníkům inspiraci pro 
práci se třídou, ve které jsou žáci ze sociálně vyloučených 
lokalit.  

Formy práce  

V rámci kurzu budou použity různé formy výuky – výklad 
s podporou digitálních prezentací, interaktivní aktivity 
(brainstorming, práce v menších skupinách i jednotlivců s 
reflexí), práce s textem - kritická analýza, práce 
s kazuistikami, diskuze, práce s testy, sebezkušenostní 
metody. 

Obsah kurzu  

1. Představení příčin, mechanismů a důsledků 
sociálního vyloučení, které mají vliv na vzdělávací 
dráhu dětí.   

2. Popis příčin odlišného rozvoje kognitivních funkcí u 
dětí se sociálním znevýhodněním v předškolním věku 
a z toho vyplývajících selhání v prvních letech školní 
docházky.  

3. Práce s kazuistikami: co lze považovat za společný 
handicap dětí pocházejících ze sociálně 
znevýhodněných rodin a nakolik je třeba nápravu 
individualizovat podle specifických potřeb konkrétního 
dítěte (na příkladu včasné péče)? 

4. Seznámení se základními podpůrnými opatřeními pro 
podporu žáků se sociálním znevýhodněním. Stručný 
nástin nejdůležitějších opatření a metod kognitivní 
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stimulace (metoda Instrumentálního obohacování a 
metoda Grunnlaget).  

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

Počet účastníků (min. / 
max.) 

15 až 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 
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