
Kurz: Index inkluze v praxi 
Zařazení kurzu do oblasti Sociální znevýhodnění 
Garantující pracoviště Varianty, Člověk v tísni, o.p.s. 
Odborný garant kurzu Doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D. 
Lektoři Mgr. Pavla Baxová, Michaela Němcová, Dis. 

Studium určeno 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 

Cíl studia, kvalifikační efekt 

Cílem kurzu je seznámit účastníky s jedním z 
dokumentů, který pochází z Anglie a podává přehledný 
návrh pro změnu celé kultury, politiky a praxe školy 
směrem k ideálu inkluzivního vzdělávání. Dalším cílem 
semináře je pomocí workshopů vytvořit reflexi Indexu 
inkluze pro specifické podmínky v ČR. 

Formy a metody práce při studiu použité 
V rámci kurzu budou použity tyto formy výuky – výklad 
s podporou digitálních prezentací, diskuze, rozbor 
kasuistik, práce ve skupinách s reflexí 

Obsah kurzu (rámcový) 

 Představení přístupu inkluzivního vzdělávání. 
 Představení dokument Indexu inkluze a způsobu 

práce s ním 
 Představení tří hlavních kapitol a způsobů práce 

učitelského sboru v procesu proměny školy. 
 Představení a zpracování první kapitoly Indexu 

inkluze v návaznosti na specifické podmínky v 
ČR 

 Představení a zpracování druhé kapitoly Indexu 
inkluze v návaznosti na specifické podmínky v 
ČR 

 Představení a zpracování třetí kapitoly Indexu 
inkluze v návaznosti na specifické podmínky v 
ČR 

 Závěr - vyhodnocení práce ve workshopech - 
sestavení specifických doporučení pro 
implementaci Indexu inkluze. 

 Přehled dalších metod, metodik a dobrých praxí 
ze zahraničí. 

Prostorové podmínky kurzu (místo 
konání) 

Možnost dojezdu vyučujícího. 

Požadavky na vyučujícího 
Vysokoškolské vzdělání v oblasti speciální pedagogiky. 
Praxe v oblasti inkluzivního vzdělání. 

Požadavky k ukončení (forma 
závěrečného hodnocení) 

Aktivní účast ve výuce, závěrečné kolokvium, 
zpracování práce. Evaluační dotazník. 

Materiály pro účastníky kurzu 
Powerpointová prezentace, naxeroxované materiály ke 
kurzu. 

Počet účastníků min. 15, max. 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. 

Poznámky (doporučení pro tvorbu 
budoucího podrobného kurikula) 

Vymezení teoretických výstupů v kontextu praktických 
cvičení. 

 


