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JAK VYTVOŘIT A EFEKTIVNĚ VYUŽÍT IVP PRO 

ŽÁKY S TĚŽKÝM MENTÁLNÍM A 

KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM 

 

 

 

Všechny děti mají právo se vzdělávat podle svých individuálních 

možností a schopností - individuální vzdělávací plán (IVP) je 

základem práce s nimi 

 

 

 

Napsat dobrý individuální plán  - má to cenu? 

Stojí to za tu námahu? V čem se to vyplatí? A komu?  

 

 

Účastníci semináře se seznámí s problematikou vzdělávání dětí s těžkým mentálním a 

kombinovaným postižením. Důraz je kladen na týmovou spolupráci nejen v průběhu 

vzdělávání, ale i při vzniku individuálního vzdělávacího plánu. 

Seznámíte se s různými metodami práce, s možnostmi, jak rozvíjet schopnost komunikace 

dětí. Budou představeny různé druhy stimulací a terapií, které jsou součástí rehabilitačního 

programu speciálních škol.  

 

 

Jednotlivá témata: 

 žák s těžkým kombinovaným postižením – jeho potřeby 

 možnosti výuky, podpůrné terapie (rehabilitace) 

 Co je to IVP – jak se s ním pracuje 

 Tým pro tvorbu IVP 

 Podpora pro vzdělávání (role učitele, rodiče, další odborníci, SPC) 

 Sestavování IVP s ohledem na žáka s těžkým kombinovaným postižením – 

praktické ukázky  

 Profil na jednu stránku 

 

Lektorka  

Mgr. Eva Klípová 

 

Ředitelka Základní školy speciální Rooseveltova na Praze 6 a předsedkyně občanského 

sdružení Villa Vallila, které podporuje začleňování mladých lidí se zdravotním postižením do 
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společnosti. Od roku 2001 je externí lektorkou na Vyšší odborné škole Jabok předmětu 

speciální pedagogika a výběrového semináře Celoživotní učení lidí se zdravotním postižením. 

 

 

Název kurzu:  Jak vytvořit a efektivně využívat IVP pro děti s  

                            těžkým mentálním a kombinovaným postižením 
Lektorka:  Eva Klípová 

Termín konání:  9. 9. 2014 

Čas:                     9 – 15 hod  

Místo konání:  Praha (místo bude včas upřesněno) 

Cena: 1 000 Kč (cena zahrnuje lektorné, základní občerstvení a organizaci kurzů)  

  

Akreditace:  

Seminář je akreditován MŠMT v programu DVPP.   

Účastníci:  

Kurz je určen pro pedagogické pracovníky i asistenty pedagoga, kteří začleňují děti se 

speciálními vzdělávacími potřebami v běžné škole. 

Kapacita kurzu je min. 10 a max. 20 účastníků. 

Rozsah kurzu:  

6 hodin  

Přihlaste se:  

 Přihlásit se můžete prostřednictvím ONLINE PŘIHLÁŠKY 
 Přijetí přihlášky vám potvrdíme emailem. 

 Po zaplacení kurzu vám zašleme fakturu.  

 Cca týden před konáním zašleme emailem podrobné informace o semináři. 

 

 

Informace o platbě kurzu 

Částku 1200 Kč prosím zašlete na účet KB Praha 2, č. ú. 27 – 2285770277/0100 do 26. 8. 

2014 

Variabilní symbol uveďte 09092014. 

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. 

 

 

www.rytmus.org  

Aktuální informace o možnosti vzdělávání 

www.inkluze.cz 
Pro pravidelný odběr novinek z oblasti inkluzívního vzdělávání 

katerina.mudrikova@rytmus.org 
Koordinátorka kurzů 

https://docs.google.com/forms/d/139LTcguiB9zWShx7hAGj6XSgdeuRjTG-ripgGR2F8wA/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/139LTcguiB9zWShx7hAGj6XSgdeuRjTG-ripgGR2F8wA/viewform?usp=send_form
http://www.rytmus.org/kurzy_pro_pedagogicke_pracovniky
http://www.inkluze.cz/
mailto:katerina.mudrikova@rytmus.org

