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„KRABIČKA NA CESTU -   

RADY, NÁPADY, ZKUŠENOSTI A INFORMACE“ 

 

Přichází v novém školním roce do vaší třídy žák se speciálními 

vzdělávacími potřebami? Chcete se na tuto novou situaci co 

nejlépe připravit? 

 

Jste učitelka/učitel na základní škole a chtěla/chtěl byste vědět, co udělat pro začlenění 

dítěte s postižením? Jak se připravit? Co funguje? Co je přínosné pro samotné dítě, jeho 

rodinu, pro vás jako učitele?  

 

Nabízíme seminář, který pomůže učitelům připravit se na příchod žáka se znevýhodněním do 

školy, třídy. Častokrát se v naší praxi setkáváme s učiteli v této situaci a vnímáme jejich 

obavy, potřebu informací, touhu připravit se co nejlépe na to, jak učit nejlépe v nové situaci. 

Také slyšíme jejich otázky: 

Jak můžeme jako škola tomuto žákovi pomoci? Jak mám komunikovat s jeho rodiči? Budu mít 

ve třídě poprvé asistenta pedagoga-jak s ním mám spolupracovat? Kde mohu zjistit důležité 

informace? Na koho se mohu obrátit, když budu potřebovat pomoc?  Jak žáka přijmou ostatní 

děti?  

Mnoho dobrého a užitečného můžeme udělat předem, připravit se. Seminář „Krabička na 

cestu“ si klade za cíl vám v této přípravě pomoci – nabídnout podněty a informace, které by 

vám mohly být užitečné.  

Pracovat budeme nenásilnou formou otázek a odpovědí, diskuzí společnou i ve skupinkách.  

Oblasti, kterým se budeme věnovat? 

 Co už mám a co ještě potřebuji? Budeme mapovat , jaká je vaše konkrétní situace a 

jaké zdroje pomoci se v ní nacházejí. Jaká je diagnoza žáka, co o ní víme.  

 Jak mluvit s dítětem s postižením a jeho rodiči? Jak nastavit spolupracující vztah 

s rodiči? K čemu to bude dobré? 

 Jak pracovat na individuálním vzdělávacím plánu, aby byl pro nás pomocí a 

vodítkem? Řekneme si základní pravila dobrého IVP  

 Co udělat, abych nevyhořel/a? O nutnosti pracovat v týmu a kdo by v týmu mohl být. 

 Kde najdu pomoc? Nabídneme (a možná i vy sobě navzájem) zdroje informací, 

pomoci, literatury… 
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Název kurzu:  Krabička nápadů a informací 

Lektorky:  Pavla Baxová, Michaela Němcová 

Termín konání:  8. 9. 2014 

Čas:                       13 – 17 hod. 

Místo konání:  Praha (bude upřesněno) 

Cena kurzu:  600 Kč 

 

Přihlaste se:  

 Přihlásit se můžete prostřednictvím on line 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 600 Kč prosím zašlete na účet KB Praha 2, č.ú. 27 – 2285770277/0100 do 30. 8. 2014 

Variabilní symbol uveďte 08092014. 

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 není akreditován.  

 

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: 

4 hodiny 

 

katerina.mudrikova@rytmus.org  koordinátor 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/1wsmNGc4-X7hY_WpIgzqQXRmMrOvLK_jjiodsMVKX6ec/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/1wsmNGc4-X7hY_WpIgzqQXRmMrOvLK_jjiodsMVKX6ec/viewform?usp=send_form
mailto:katerina.mudrikova@rytmus.org
http://www.rytmus.org/kurzy_pro_pedagogicke_pracovniky
http://www.inkluze.cz/

