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Kompetence pro výchovu a vzdělávání specifických 

skupin dětí a mládeže 

Co to vlastně celé je? 
Smyslem této aktivity je poskytnout ucelený balík informací a praktické podpory konkrétním pracovníkům s dětmi a žáky se 

specifickými poruchami učení. Rovněž chceme napomoci k prohloubení spolupráce mezi pedagogem, asistentem, žákem a 

rodiči. A v neposlední řadě i poskytnout všem zúčastněným stranám příležitost k otevřenému sdílení zkušeností a nápadů. 

Čeho chceme dosáhnout? 

 Prohloubit spolupráci a komunikaci mezi pedagogem, asistentem a rodiči a prostřednictvím 
toho zlepšit úroveň vzdělávání dětí se specifickými poruchami učení.  

 Zlepšit povědomí o specifických poruchách učení dětí u pracovníků ve školách, rodičů i 
veřejnosti.  

 Zvýšit míru informovanosti, tolerance a přijetí inkluze ve vzdělávání dětí. 

 Propojit pracovníky ve školství, dát prostor ke sdílení a navázání kontaktů.  

Jaký máme plán? 

 Koho hledáme? 

 Učitele, asistenty pedagoga, školní 
asistenty 

 Ředitele stojící o zdokonalení svých 
pracovníků a žáků  

 Veřejnost se zájmem o tuto 
problematiku 

 Školu aktivně přistupující k inkluzi 

Kdy se to bude dít? 

Březen – květen 2019 – cyklus seminářů, 
opakovat se bude v roce 2020.  

Červen 2019 – červen 2021 – exkurze. 

Květen – prosinec 2019 – odborné přednášky, 
kulaté stoly. 

Kolik to bude stát?  

Váš čas a cesty na semináře. Vše ostatní je zdarma. 

Cyklus 
seminářů 

5 navazujících seminářů k prohloubení 
spolupráce pedagoga, asistenta pedagoga 

a rodičů 

odborný garant: Mgr. Kamila Barlow 

školní psycholožka; Pedagogicko-
psychologická poradna Ústí nad Orlicí

Odborné 
přednášky 

5 přednášek (ADHD, specifické poruchy 
učení, poruchy autistického spektra, lehké 

mentální postižení, žák - cizinec)

pro pedagogy, veřejnost

Exkurze 
do škol  

Návštěva školy zaměřené na inkluzivní 
přístup k žákům  (3x)

pro pedagogy

Kulaté 
stoly

2 kulaté stoly na aktuální téma - garance 
odborníků z pedagogicko-psychologických 

poraden, orgánů sociálně-právní ochrany dětí

pro pedagogy, veřejnost, NNO
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CYKLUS NAVAZUJÍCÍCH SEMINÁŘŮ 

PROHLOUBENÍ SPOLUPRÁCE PEDAGOGA  A ASISTENTA PEDAGOGA/ŠKOLNÍHO 

ASISTENTA: 

 

Středa 20. 3.  

14:00 - 17:00  

Inkluze a jak ji uchopit - úvodní seminář určený vedení škol a všem účastníkům cyklu  

ZŠ Javornická 1596, Rychnov n/K. 

 

Úterý 2. 4.  

14:30 - 17:30 (18:30)  

Seminář zaměřený na podporu pedagogů (pouze pro pedagogy) 

Místo bude upřesněno 

 

Pondělí 15. 4.   

14:30 - 17:30 (18:30)  

Seminář zaměřený na podporu asistentů (pouze pro asistenty) 

Místo bude upřesněno 

 

Středa 15. 5.  

14:30 - 17:30 (18:30) 

Společný seminář pro pedagogy a asistenty 1 

ZŠ Mozaika, Masarykova 1500, Rychnov n/K. 

 

Středa 29. 5.  

14:30 - 17:30 (18:30) 

Společný seminář pro pedagogy a asistenty 2 

ZŠ Masarykova, Masarykova 563, Rychnov n/K.  

 

 

Přihlásit do cyklu se můžete do 29. března (pedagogové), 10. dubna (asistenti) na e-mail: 
jana@sdruzenisplav.cz.  
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