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Kurz: Vliv ústavní výchovy na školní úspěšnost žáků 

Zařazení do kurzu Sociální znevýhodnění 

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

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

Lektoři Mgr. Kristýna Kotalová, Mgr. Petr Zmuda 

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 

Seznámit frekventanty nejen se specifickými aspekty  
vzdělávání dětí a žáků v ústavních zařízeních, ale  
především s tím, jak vyrovnávat handicapy těchto dětí při  
vzdělávání, jak napomáhat jejich začleňování do běžných  
základních a středních škol a jak vhodně kombinovat  
sociální a vzdělávací intervence. 

Formy práce  

Kurz bude podán interaktivními metodami (workshop,  
brainstroming, práce ve skupinách s využitím reflexe vlastní  
zkušenosti, skupinová reflexe). Bodou využity případové  
kazuistiky a jejich rozbor, pracovní listy a ppt prezentace.  

Obsah kurzu  

1. Legislativní ukotvení problematiky ústavní výchovy ve 
školských zařízeních. 

2. Aspekty vzdělávání dětí a žáků v ústavní výchově 
3. Vyrovnávání handicapů dětí v ústavní výchově při 

vzdělávání skrze kombinovanou sociální a vzdělávací 
intervenci  

4. Začleňování dětí a žáků s ústavní výchovou do 
běžných základních a středních škol 

5. Potřeby školy a ústavu. 
6. Typický klient v ústavní výchově - žák či student 
7. Zákonní zástupci dítěte a žáka v ústavní výchově 
8. Ústavní výchova jako mezioborové téma 
9. Agrese v prostoru školy a ústavní výchovy 

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

Počet účastníků (min. / 
max.) 

15-20 

Doklad o absolvování Osvědčení o absolvování kurzu (cyklu kurzů), v souladu se 
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studia 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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