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SPOLEČNÝ SEMINÁŘ PRO PEDAGOGY A ASISTENTY 

PEDAGOGA 
 

 

Pedagog a asistent pedagoga – jejich role a potřeby 

 

 

Jaké jsou kompetence asistenta pedagoga? Jaká je jeho role ve třídě? 

Kdo žáka se znevýhodněním hodnotí a kdo mu vysvětluje učivo? 

Jak spolu budeme ve třídě komunikovat? 

Kdo jedná s rodiči? 
 

Na všechny tyto otázky a ještě mnoho dalších, týkajících se týmu pedagog  - asistent, budeme 

společně hledat odpověď.  

Seminář nabízí učitelům a asistentům v běžných školách informace i zkušenosti, jaké jsou 

výhody efektivní spolupráce a komunikace mezi oběma pedagogickými pracovníky během 

náročného procesu práce ve třídě se začleněným žákem.  

Kurz je veden prožitkovou formou. 

Dobře fungující tým pedagog a jeho asistent je základem pro začlenění dítěte s postižením. 

A nejen to, pokud tým dobře funguje, pak se daří dobře celé třídě. Mají z toho prospěch 

všechny děti i my učitelé. V semináři si budeme vzájemně předávat zkušenosti i 

naslouchat příběhům z praxe. 

 

Reportáž z kurzu si můžete přečíst zde: 

http://www.inkluze.cz/clanek-556/spoluprace-mezi-ucitelem-a-asistentem-pedagoga 

 

Profil lektorky  

Michaela Němcová 

Vystudovala Státní konzervatoř, posléze sociální pedagogiku a teologii na VOŠ Jabok. Učila 

na 1. st. běžné základní školy, ale také na základní škole s Montessori 

programem. V její třídě vždy byly začleněny děti se znevýhodněním, ať 

zdravotním, mentálním nebo sociálním.  Je lektorkou programu Čtením a 

psaním ke kritickému myšlení. Řadu let se věnuje práci s dětmi s postižením 

a lektoruje semináře  

pro pedagogy nebo sociální pracovníky. Také lektoruje prožitkové dílny se 

školními třídami, kde je začleněné dítě s potížemi v učení nebo do třídy má 

teprve přijít – cílem je dětem a učitelům pomoci nastavit ve třídě základy 

dobrých vztahů. Zajímá se o praktické využití nástrojů Plánování zaměřeného na člověka ve 

škole.  

http://www.inkluze.cz/clanek-556/spoluprace-mezi-ucitelem-a-asistentem-pedagoga
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Název kurzu:  Společný seminář pro pedagogy a asistenty pedagoga 

Lektor:  Michaela Němcová 

Termín konání:  7. 10. 2014 

Čas:                       9 – 17 hod. 

Místo konání:  Praha (bude upřesněno) 

Cena kurzu:  1 200 Kč 

 

Jak se přihlásit? 

 Nejprve se přihlaste prostřednictvím on line přihlášky Přihlášku vám potvrdíme 

emailem. 

 Zaplaťte seminář podle instrukcí níže.   

 Po zaplacení kurzu vám zašleme fakturu. 

  Cca týden před konáním zašleme emailem podrobné informace o semináři. 

Informace o platbě kurzu 

 

Číslo účtu 27 – 2285770277/0100  

Částka  1200Kč, částku zašlete prosím do 23. 9. 2014 

Variabilní symbol 07102014. 

Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení účastníka kurzu. 

 

V případě, že neuvedete správný variabilní symbol a jméno účastníka kurzu do zprávy 

pro příjemce, nebudeme schopni rozpoznat osobu, za kterou je kurzovné uhrazeno. Proto 

Vás prosíme, abyste dodrželi naše požadavky platby z důvodu identifikace platby. Děkujeme. 

 

 

Akreditace:  

Seminář je akreditován MŠMT v programu DVPP   

Účastníci:  

Kurz je určen pro pedagogické pracovníky i asistenty pedagoga, kteří vzdělávají začleněné 

děti se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Kapacita kurzu je min. 10 a max. 30 účastníků. 

Rozsah kurzu: 

8 hodin 

 

katerina.mudrikova@rytmus.org  koordinátorka kurzů   

 

 

www.rytmus.org                        Aktuální informace o možnosti vzdělávání 

 

www.inkluze.cz   Pro pravidelný odběr novinek týkajících se nejen 

vzdělávacích kurzů, ale veškerého dění v oblasti 

inkluzívního vzdělávání  

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1OseqTbZmkORFvv1363zOEim-bnI-NA_zfoD1B0FI9Ws/viewform?usp=send_form
mailto:katerina.mudrikova@rytmus.org
http://www.rytmus.org/kurzy_pro_pedagogicke_pracovniky
http://www.inkluze.cz/

