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Závěrečná zpráva za DVPP v projektu SPIV za UPOL
Pracovní tým sekce DVPP se podílel v rámci projektu Systémová podpora
inkluzivního vzdělávání v ČR na několika klíčových aktivitách: především na KA 9
Tvorba modulů Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků podporujících
inkluzivní vzdělávání, KA 10 – Ověření modulů Dalšího vzdělávání pedagogických
pracovníků a částečně na KA 7 – Systém vzdělávání asistenta pedagoga, KA 12 –
Webový portál.
Tabulka č. 1: Přehled klíčových aktivit
Klíčová aktivita

Název klíčové aktivity

KA 7

Systém vzdělávání asistenta pedagoga

KA 9

Tvorba modulů Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
podporujících inkluzivní vzdělávání

KA 10

Ověření modulů Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

KA 12

Webový portál

V rámci KA 9 Tvorba modulů Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
podporujících inkluzivní vzdělávání bylo navrženo 28 kurzů z oblasti zdravotního
postižení, či zdravotního znevýhodnění. Jeden program asistenta pedagoga a do něj
náležících 7 kurzů z oblasti vzdělávání asistentů pedagoga. Celkem tedy bylo
vytvořeno 35 vzdělávacích kurzů. Kurzy z oblasti zdravotního postižení, či
zdravotního znevýhodnění byly určeny pro realizaci na univerzitách, nebo
jednotlivých školách, které si jejich realizaci objednaly a kurzy určené pro další
vzdělávání asistentů pedagoga se realizovaly převážně na PdF UP s výjimkou kurzu
Problémové chování žáků v kontextu vztahů ve škole, který byl nabízený i v rámci
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hromadného proškolení pedagogických sborů konaných přímo na školách. Pro
jednotlivé kurzy byly vytvořeny podpůrné vzdělávací materiály v podobě pracovních
listů. K těmto materiálům dostali přístup všichni účastníci, kteří se zúčastnili
vybraného kurzu. Materiály byly zavěšeny a zaheslovány na webu a účastníci k nim
obdrželi přístupová hesla.
Tabulka č. 2: Přehled kurzů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků – Oblast
zdravotního postižení či zdravotního znevýhodnění

Název kurzu
1. Žák s kombinovaným postižením v běžné škole
2. Žák dlouhodobě selhávající ve výuce
3. Nácviky sociálních a komunikačních dovedností v prostředí inkluzivního
vzdělávání
4. Dlouhodobě nemocné dítě a vzdělávání
5. Žáci s psychiatrickým onemocněním ve vzdělávání
6. Práce s rodinou žáka se zdravotním postižením
7. Práce se žákem se vzácným onemocněním
8. Školská poradenská zařízení a jejich činnost při podpoře inkluzivního vzdělávání
9. Specifika vzdělávání dětí se SVP v MŠ
10. Žák s narušenou komunikační schopností
11. Žák s poruchou autistického spektra v běžné škole
12. Žák s tělesným postižením v běžné škole
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13. Žák se sluchovým postižením v běžné škole
14. Žák se zrakovým postižením v běžné škole
15. Žák se specifickými poruchami učení v běžné škole
16. Specifika vzdělávání žáků a studentů se SVP v SŠ
17. Žák s nadáním a talentem v běžné škole
18. Alternativní a doprovodné formy komunikace pro žáky se zdravotním
postižením
19. Alternativní způsoby výuky počátečního čtení u žáků se zdravotním postižením
20. Speciální pedagogika, péče o děti s ADHD (ADD)
21. Problematika sexuální výuky u žáků se zdravotním znevýhodněním
22. Úprava ŠVP a tvorba IVP
23. Žák s mentálním postižením v běžné škole
24. Žák s poruchami chování v běžné škole
25. Relaxační techniky
26. Osobnostně-sociální kurz
27. Speciálněpedagogická stimulace
28. Expresivně formativní metody a jejich využití v pedagogické praxi
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Tabulka č. 3: Přehled kurzů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků – Oblast
asistent pedagoga

Název kurzu
1. Problémové chování žáků v kontextu vztahů ve škole
2. Spolupráce AP s učitelem, učitelským sborem a s rodinou žáka se SVP
3. Tvorba a úprava didaktických pomůcek a pracovních textů
4. Právní, personální a organizační aspekty inkluzívního školství ve vztahu k AP
(odpovědnost AP v čase výuky a v době mimo vyučování)
5. Osobnostní a personální rozvoj asistenta pedagoga
6. Modul zaměřený na děti a žáky s mentálním postižením, poruchami autistického
spektra, duševním onemocněním a oslabením kognitivních funkcí
7. Modul zaměřený na děti a žáky se senzorickým a somatickým postižením či
znevýhodněním
Kurzy byly dále děleny dle časové dotace – délky, a to následovně: 8 hodinové
kurzy, 16 hodinové a 30 hodinové. Kurzů 8 hodinových bylo celkem 18.
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Tabulka č. 4: Přehled kurzů 8 hodinových

Název kurzu
1. Žák s kombinovaným postižením v běžné škole
2. Žák dlouhodobě selhávající ve výuce
3. Nácviky sociálních a komunikačních dovedností v prostředí inkluzivního
vzdělávání
4. Dlouhodobě nemocné dítě a vzdělávání
5. Žáci s psychiatrickým onemocněním ve vzdělávání
6. Práce s rodinou žáka se ZP
7. Práce se žákem se vzácným onemocněním
8. Školská poradenská zařízení a jejich činnost při podpoře inkluzivního vzdělávání
9. Specifika vzdělávání dětí se SVP v MŠ
10. Žák s narušenou komunikační schopností
11. Žák s poruchou autistického spektra v běžné škole
12. Žák s tělesným postižením v běžné škole
13. Žák se sluchovým postižením v běžné škole
14. Žák se zrakovým postižením v běžné škole
15. Žák se specifickými poruchami učení v běžné škole
16. Specifika vzdělávání žáků a studentů se SVP v SŠ
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17. Žák s nadáním a talentem v běžné škole
18. Expresivně formativní metody a jejich využití v pedagogické praxi

Kurzů 16 hodinových bylo celkem 5. Složení kurzů bylo 8 hodin prezenční výuky 8
hodin e-learningu v podobě konzultací pracovních listů s lektory, ke kterým dostali
účastníci přístup ve formě odkazu na internetové stránky a přístupového hesla pro
jejich stažení. Jediný kurz Alternativní a doprovodné formy komunikace pro žáky se
zdravotním byl realizovaný pouze na PdF UP a jednalo se o 16 hodin prezenční
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výuky.
Tabulka č. 5: Přehled kurzů 16 hodinových

Název kurzu
1. Alternativní a doprovodné formy komunikace pro žáky se zdravotním postižením
2. Alternativní způsoby výuky počátečního čtení u žáků se zdravotním postižením
3. Speciální pedagogika, péče o děti s ADHD (ADD)vzdělávání
4. Problematika sexuální výchovy u žáků se zdravotním znevýhodněním
5. Úprava ŠVP a tvorba IVP
Kurzů s největší časovou dotací, tedy 30 hodinových bylo také celkem 5. Z důvodu
časové náročnosti byly níže uvedené kurzy realizovány pouze na PdF UP.
Účastníkům bylo zajištěno i ubytování. Kurzy byly totiž rozloženy do 3 dnů.

Tabulka č. 6: Přehled kurzů 30 hodinových

Název kurzu
1. Žák s mentálním postižením v běžné škole
2. Žák s poruchami chování v běžné škole
3. Relaxační techniky
4. Osobnostně-sociální kurz
5. Speciálněpedagogická stimulace

Reálně se ověřilo celkem 28 kurzů za UP.
Tabulka č. 7: Přehled ověřených kurzů za UP

Název kurzu
1. Žák s kombinovaným postižením v běžné škole
2. Žák dlouhodobě selhávající ve výuce
3. Nácviky sociálních a komunikačních dovedností v prostředí inkluzivního
vzdělávání
4. Dlouhodobě nemocné dítě a vzdělávání
5. Žáci s psychiatrickým onemocněním ve vzdělávání
6. Práce s rodinou žáka se zdravotním postižením
7. Práce se žákem se vzácným onemocněním
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8. Školská poradenská zařízení a jejich činnost při podpoře inkluzivního vzdělávání
9. Specifika vzdělávání dětí se SVP v MŠ
10. Žák s narušenou komunikační schopností
11. Žák s poruchou autistického spektra v běžné škole
12. Žák s tělesným postižením v běžné škole
13. Žák se sluchovým postižením v běžné škole
14. Žák se zrakovým postižením v běžné škole
15. Žák se specifickými poruchami učení v běžné škole
16. Žák s nadáním a talentem v běžné škole
17. Alternativní a doprovodné formy komunikace pro žáky se zdravotním
postižením
18. Alternativní způsoby výuky počátečního čtení u žáků se zdravotním postižením
19. Speciální pedagogika, péče o děti s ADHD (ADD)
20. Problematika sexuální výuky u žáků se zdravotním znevýhodněním
21. Úprava ŠVP a tvorba IVP
22. Žák s mentálním postižením v běžné škole
23. Žák s poruchami chování v běžné škole
24. Relaxační techniky
25. Expresivně formativní metody a jejich využití v pedagogické praxi
26. Problémové chování žáků v kontextu vztahů ve škole
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27. Modul zaměřený na děti a žáky s mentálním postižením, poruchami
autistického spektra, duševním onemocněním a oslabením kognitivních funkcí

28. Modul zaměřený na děti a žáky se senzorickým a somatickým postižením či
znevýhodněním

Pouze tedy 7 vzdělávacích kurzů z celkového počtu nebylo za UP realizováno.
Tabulka č. 8: Přehled neověřených kurzů za UP

Název kurzu
1. Osobnostně-sociální kurz
2. Speciálněpedagogická stimulace
3. Specifika vzdělávání žáků a studentů se SVP v SŠ
4. Spolupráce AP s učitelem, učitelským sborem a s rodinou žáka se SVP
5. Tvorba a úprava didaktických pomůcek a pracovních textů
6. Právní, personální a organizační aspekty inkluzívního školství ve vztahu k AP
(odpovědnost AP v čase výuky a v době mimo vyučování)
7. Osobnostní a personální rozvoj asistenta pedagoga

Kromě samotných vzdělávacích kurzů byly navrženy také podpůrné vzdělávací
materiály v podobě 2 metodik.
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Tabulka č. 9: Přehled vytvořených metodik
Název metodiky
Metodika pro stanovení specifických pravidel pro tvorbu kurikul vzdělávacích kurzů
pro inkluzivní vzdělávání
Metodika pro tvorbu učebních materiálů a textů

Vzdělávací kurzy byly předloženy postupně k akreditaci a za UP získalo všech 35
kurzů a jeden program Asistenta pedagoga.
V přípravné fázi jsme se zabývaly základní legislativou a informacemi MŠMT pro
oblast akreditací kurzů DVPP, např.:
-

studium a seznamování se se základní legislativou, prostudování vyhlášky č.
317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační
komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků (hlavně § 11 – 12
Akreditační komise);

-

studium a seznamování se se základní legislativou, prostudování části zákona
č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a zákona č.198/2012 Sb.,
kterým se mění zákon č. 563/ 2004 Sb., o pedagogických pracovnících
(hlavně § 20 – Asistent pedagoga, § 25 – 28 = Akreditace vzdělávacích
programů, Akreditační komise);

-

vyhledávání základních informací na webu MŠMT ohledně zpracování
akreditačních žádostí pro připravované kurzy DVPP v tomto roce;

-

studium akreditačních standardů MŠMT;

-

studium potřebných náležitostí k podání akreditační žádosti; a další.
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Na základě zjištěných informací jsme sestavily „Harmonogram akreditací kurzů
DVPP“. V rámci tohoto harmonogramu byly v souladu s termíny zasedání Akreditační
komise MŠMT rozděleny kurzy do časových bloků. Dále byla vytvořena šablona pro
akreditační spis jednotlivých kurzů, šablona vzoru Osvědčení a šablona finanční
kalkulace. V přípravném období byly průběžně shromažďovány materiály pro
kompletaci akreditačních spisů od jednotlivých lektorů kurzů a garantů, zejména:
1. sumarizace textů anotací kurzů,
2. stanovení formy kurzů,
3. určení vzdělávacího cíle,
4. určení hodinové dotace,
5. stanovení počtu účastníků a cílové skupiny pedagogů,
6. naplánování místa konání kurzů,
7. sestavení jmenný přehled lektorů s podrobnými informacemi o jejich odborné praxi
v oboru,
8. určení jména odborného garanta,
9. posouzení materiálního a technického zabezpečení,
10. stanovení způsobu vyhodnocení akce.
K termínu zasedání Akreditační komise MŠMT dne 14. 2. 2014 byly připraveny
akreditační spisy těchto kurzů DVPP:

-

Žák s kombinovaným postižením v běžné škole

-

Žák s nadáním a talentem v běžné škole

-

Úprava ŠVP a tvorba IVP
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K termínu zasedání Akreditační komise MŠMT dne 25. 4. 2014 byly připraveny
akreditační spisy těchto kurzů DVPP:

-

Program Asistent pedagoga

-

Dlouhodobě nemocné dítě a vzdělávání

-

Žáci s psychiatrickým onemocněním ve vzdělávání

-

Práce s rodinou žáka se ZP

-

Žák s narušenou komunikační schopností

-

Žák s poruchou autistického spektra v běžné škole

-

Žák s tělesným postižením v běžné škole

-

Žák se sluchovým postižením v běžné škole

-

Žák se zrakovým postižením v běžné škole

K termínu zasedání Akreditační komise MŠMT dne 20. 6. 2014 byly připraveny
akreditační spisy těchto kurzů DVPP:

-

Žák s mentálním postižením v běžné škole

-

Žák s poruchami chování v běžné škole

-

Relaxační techniky

-

Žák dlouhodobě selhávající ve výuce

-

Nácviky sociálních a komunikačních dovedností v prostředí inkluzivního
vzdělávání

-

Žák se specifickými poruchami učení v běžné škole

-

Specifika vzdělávání žáků a studentů se SVP v SŠ
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K termínu zasedání Akreditační komise MŠMT dne 19. září 2014 byly připraveny
akreditační spisy těchto kurzů DVPP:

-

Alternativní a doprovodné formy komunikace se žáky se zdravotním
postižením

-

Alternativní způsoby výuky počátečního čtení u žáků se zdravotním
postižením

-

Osobnostně-sociální kurz

-

Speciálněpedagogická stimulace
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K termínu zasedání Akreditační komise MŠMT dne 21. 11. 2014 byly připraveny
akreditační spisy těchto kurzů DVPP:

-

Práce se žákem s vzácným onemocněním

-

Školská poradenská zařízení a jejich činnost

-

Specifika vzdělávání dětí se SVP v MŠ

-

Problematika sexuální výchovy u žáků se zdravotním znevýhodněním

-

Speciální pedagogika, péče o děti s ADHD (ADD)

K termínu zasedání Akreditační komise MŠMT dne 13. února 2015 byly
připraveny akreditační spisy těchto kurzů DVPP:

-

MODUL AP: Problémové chování žáků v kontextu vztahů ve škole

-

MODUL AP: Spolupráce AP s učitelem, učitelským sborem a s rodinou žáka
se SVP

-

MODUL AP: Tvorba a úprava didaktických pomůcek a pracovních textů

-

Expresivně formativní metody a jejich využití v pedagogické praxi

-

MODUL AP: Modul zaměřený na děti a žáky s mentálním postižením,
poruchami autistického spektra, duševním onemocněním a oslabením
kognitivních funkcí, zahrnující tři části:
o Prevence a zvládání problémového chování u dětí a žáků se SVP
o Specifika komunikace asistenta pedagoga se žáky se SVP
o Asistent pedagoga a řešení vzdělávacích potřeb žáků se SVP

K termínu zasedání Akreditační komise MŠMT dne 17. dubna 2015 byly
připraveny akreditační spisy těchto kurzů DVPP:
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-

MODUL zaměřený na děti a žáky se senzorickým a somatickým postižením či
znevýhodněním, zahrnující tři části:
o Specifika komunikace asistenta pedagoga se žáky se SVP
o Asistent pedagoga a využití kompenzačních pomůcek u dětí a žáků se
SVP
o Asistent pedagoga a řešení vzdělávacích potřeb žáků se SVP

-

MODUL AP: Právní, personální a organizační aspekty inkluzivního školství ve
vztahu k AP

-

MODUL AP: Osobnostní a sociální rozvoj asistenta pedagoga

Tabulka č. 10: Přehled akreditovaných kurzů z oblasti zdravotního postižení či
zdravotního znevýhodnění

Název akreditovaného vzdělávacího kurzu

Číslo
akreditace

Platnost
akreditace

1. Žák s kombinovaným postižením v běžné
škole

2124/2014-1-181

10. 2. 2017

2. Žák dlouhodobě selhávající ve výuce

16727/2014-1-624

25. 8. 2017

3. Nácviky sociálních a komunikačních
16727/2014-1-624
dovedností v prostředí inkluzivního vzdělávání

25. 8. 2017

4. Dlouhodobě nemocné dítě a vzdělávání

10710/2014-1-399

26. 5. 2017

5. Žáci s psychiatrickým onemocněním ve
10710/2014-1-399
vzdělávání

26. 5. 2017

6. Práce s rodinou žáka se zdravotním
10710/2014-1-399
postižením

26. 5. 2017

7. Práce se žákem se vzácným onemocněním 38795/2014-1-1035

4. 12. 2017

8. Školská poradenská zařízení a jejich činnost
38795/2014-1-1035
při podpoře inkluzivního vzdělávání

4. 12. 2017

9. Specifika vzdělávání dětí se SVP v MŠ

4. 12. 2017

38795/2014-1-1035
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10. Žák s narušenou komunikační schopností

10710/2014-1-399

26. 5. 2017

11. Žák s poruchou autistického spektra v
10710/2014-1-399
běžné škole

26. 5. 2017

12. Žák s tělesným postižením v běžné škole

10710/2014-1-399

26. 5. 2017

13. Žák se sluchovým postižením v běžné
10710/2014-1-399
škole

26. 5. 2017

14. Žák se zrakovým postižením v běžné škole 10710/2014-1-399

26. 5. 2017

15. Žák se specifickými poruchami učení v
16727/2014-1-624
běžné škole

25. 8. 2017

16. Specifika vzdělávání žáků a studentů se
16727/2014-1-624
SVP v SŠ

25. 8. 2017

17. Žák s nadáním a talentem v běžné škole

10. 2. 2017
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18.
Alternativní
komunikace
pro
postižením

2124/2014-1-181

a
doprovodné
formy
žáky se
zdravotním 29548/2014-1-841

10. 11. 2017

19. Alternativní způsoby výuky počátečního
29548/2014-1-841
čtení u žáků se zdravotním postižením

10. 11. 2017

20. Speciální pedagogika, péče o děti s ADHD
38795/2014-1-1035
(ADD)

4. 12. 2017

21. Problematika sexuální výuky u žáků se
38795/2014-1-1035
zdravotním znevýhodněním

4. 12. 2017

22. Úprava ŠVP a tvorba IVP

2124/2014-1-181

10. 2. 2017

23. Žák s mentálním postižením v běžné škole

16727/2014-1-624

25. 8. 2017

24. Žák s poruchami chování v běžné škole

16727/2014-1-624

25. 8. 2017

25. Relaxační techniky

16727/2014-1-624

25. 8. 2017

26. Osobnostně-sociální kurz

29548/2014-1-841

10. 11. 2017

27. Speciálněpedagogická stimulace

29548/2014-1-841

10. 11. 2017

28. Expresivně formativní metody a jejich
využití v pedagogické praxi

1135/2015-1-181

16. 3. 2018

Tabulka č. 11: Přehled akreditovaného programu Asistenta pedagoga
Název akreditovaného vzdělávacího
programu
1. Asistent pedagoga

Číslo
akreditace

Platnost
akreditace

10710/2014-1-399

26. 5. 2017

Hlavní partner:

Tabulka č. 12: Přehled navazujících akreditovaných kurzů Asistenta pedagoga
Název akreditovaného vzdělávacího kurzu

Číslo
akreditace

Platnost
akreditace

1. Problémové chování žáků v kontextu vztahů
ve škole

1135/2015-1-181

16. 3. 2018

2. Spolupráce AP s učitelem, učitelským
sborem a s rodinou žáka se SVP

1135/2015-1-181

16. 3. 2018

3. Tvorba a úprava didaktických pomůcek a
pracovních textů

1135/2015-1-181

16. 3. 2018

4. Právní, personální a organizační aspekty
inkluzívního školství ve vztahu k AP
(odpovědnost AP v čase výuky a v době mimo
vyučování)
5. Osobnostní a personální rozvoj asistenta
pedagoga
6. Modul zaměřený na děti a žáky s mentálním
postižením, poruchami autistického spektra,
duševním
onemocněním
a
oslabením
kognitivních funkcí
7. Modul zaměřený na děti a žáky se
senzorickým a somatickým postižením či
znevýhodněním

7808/2015-1-376

7808/2015-1-376

1135/2015-1-181

7808/2015-1-376

18. 5. 2018

18. 5. 2018

16. 3. 2018

18. 5. 2018

Hlavní partner:

V rámci KA 10 Ověření modulů Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků byly
realizovány kurzy z oblasti zdravotního znevýhodnění či zdravotního postižení, které
vedli vybraní lektoři – jednak interní zaměstnanci UP, ale i externisté. Realizace
kurzů byla rozdělena do tří sekcí: kurzy realizované na PdF UP, kurzy realizované
v krajích na partnerských univerzitách (České Budějovice, Hradec Králové, Ústí nad
Labem) a kurzy realizované přímo na školách (pracovně nazývané jako hromadné
proškolení – HP). Vzdělávacích kurzů se realizovalo celkem 164.
Vzdělávacích kurzů se celkem zúčastnilo 3214 proškolených osob za UP. Vzdělávací
kurzy se realizovaly na Univerzitě Palackého v Olomouci, na Univerzitě v Hradci
Králové, na univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, na Jihočeské
univerzitě v Českých Budějovicích a dále pak na jednotlivých školách v rámci
takzvaných „hromadných proškolení“.

V Olomouci

(jako

koordinační

oblasti

krajů

Olomouckého,

Zlínského,

Jihomoravského a Moravskoslezkého = včetně HP) se uskutečnilo celkem 89
vzdělávacích kurzů a v rámci nich bylo proškoleno celkem 1720 osob, v Hradci
Králové

(jako

koordinační

oblasti

krajů

Královehradeckého,

Pardubického

a Libereckého) celkem 23 vzdělávacích kurzů s počtem proškolených 417 osob,
v Českých Budějovicích (jako koordinační oblasti krajů Jihočeského, Plzeňského a
Vysočiny) 30 vzdělávacích kurzů, kterých se celkem zúčastnilo 579 osob, v Ústí na
Labem (jako koordinační oblasti krajů Ústeckého, Karlovarského a Středočeského)
22 vzdělávacích kurzů s účastí 498 osob.

Hlavní partner:

Tabulka č. 13: Přehled počtu realizovaných kurzů dle oblasti realizace.

Místo konání vzdělávací akce

UP

Olomouc

Počet

Počet

realizovaných

realizovaných

kurzů na

kurzů na školách

univerzitách

(tzv. HP)

39

50

10

13

11

19

14

8

74

90

Univerzita
Hradec Králové
Partnerské univerzity

Univerzita České
Budějovice
Univerzita Ústí
nad Labem

Celkem

Jednotlivé kraje v rámci ČR pak měly počty zrealizovaných kurzů včetně počtu
proškolených osob různé, viz tabulka níže.

Hlavní partner:

Tabulka č. 14: Přehled počtu proškolených osob v rámci jednotlivých krajů

Název kurzu

Počet realizovaných kurzů Počet proškolených osob

Olomoucký kraj
postižením v běžné škole
Jihočeský kraj

50

877

18

296

Ústecký kraj

18

398

Moravskoslezský kraj

24

521

Královehradecký kraj

11

167

Zlínský kraj

4

93

Jihomoravský kraj

11

229

Plzeňský kraj

5

115

Pardubický kraj

10

209

Liberecký kraj

2

41

Kraj Vysočina

7

168

Středočeský kraj

2

51

Karlovarský kraj

2

49

Hlavní partner:

Co se týče počtu proškolených osob, nejvyšší účast na kurzech byla v rámci
realizace na UP s počtem 670 proškolených osob. Jako druhá se umístila univerzita
v ÚnL s počtem 266 účastníků kurzů a jako třetí v pořadí byla univerzita v ČB, se 151
proškolenými osobami a nejmenší počet účastníků byl na univerzitě v HrKr, celkem
147.

Nejvíce hromadných proškolení 24 se uskutečnilo v Moravskoslezském kraji,
proškoleno tam bylo 521 osob. Dále 11 kurzů v kraji Jihomoravském navštívilo 229
účastníků a třetím krajem s nejvyšším počtem 11 hromadných proškolení byl kraj
Olomoucký s počtem 207 účastníků.
Po celkové sumarizaci by zjištěno, že největší zájem byl o kurz Žák dlouhodobě
selhávající ve výuce, který se zrealizoval celkem 25 krát a bylo proškoleno 515 osob.
Dále pak s počtem opakování 21 krát se uskutečnil kurz Žák s poruchou autistického
spektra, který měl největší počet účastníků, a to 573. Jako třetí v pořadí je kurz
Speciální pedagogiky, péče o děti s ADHD zrealizovaný 20 krát, jehož se účastnilo
435 osob.
V Olomouci na pedagogické fakultě se nejčastěji opakovaly dva kurzy Žák
dlouhodobě selhávající ve výuce a Problematika sexuální výchovy u žáků se
zdravotním znevýhodněním, oba proběhly celkem 3x, v Hradci Králové se 2x
opakoval kurz Žák s narušenou komunikační schopností, v Českých Budějovicích
kurz Speciální pedagogika, péče o děti s ADHD, realizovaný 2x, v Ústí nad Labem
vzdělávací kurzy Práce s rodinou žáka se zdravotním postižením a Úprava ŠVP a
tvorba IVP oba byly realizované celkem 2x. U hromadných proškolení byl největší
zájem o vzdělávací kurz Žák dlouhodobě selhávající ve výuce, který se uskutečnil
celkem 19x. Údaje s počty zúčastněných osob a kurzů, které se nejčastěji opakovaly,
jsou uvedeny v tabulce č. 15.

Hlavní partner:

Tabulka č. 15: Přehled kurzů s nejvyšším počtem opakování a dle oblastí realizace

Název kurzu

Název kurzu

Počet opakování

Žák dlouhodobě selhávající ve výuce

3x

Problematika sexuální výchovy u žáků se
zdravotním znevýhodněním

3x

Jihočeský kraj

Speciální pedagogika, péče o děti s ADHD

2x

Ústecký kraj

Práce s rodinou žáka se zdravotním
postižením

2x

Úprava ŠVP a tvorba IVP

2x

Olomoucký kraj

Královehradecký kraj Žák s narušenou komunikační schopností

Hlavní partner:

2x

Žák dlouhodobě selhávající ve výuce

19 x

Hromadné proškolení Žák s poruchou autistického spektra

16 x

Speciální pedagogika, péče o děti s ADHD

14 x

V rámci elektronického přihlašování bylo i vyplňování otázek týkajících se zjištění
monitorovacích indikátorů, jako například pohlaví, nebo nejvyšší dosažené vzdělání.
Jednoznačnou převahu v účasti na kurzech měly ženy, a to v počtu 2932, muži pak
byli zastoupeni v počtu 282. Účastníci uváděli do přihlášky také svoje nejvyšší
dosažené

vzdělání:

základní,

střední,

vysokoškolské,

nebo

doktorandské.

Nejpočetnější skupina účastníků na kurzech byly osoby s vysokoškolským
vzděláním, celkem 2416 osob. S velkým odstupem pak byla jako druhá
nejpočetnější

skupina

se

středoškolským

vzděláním

v počtu

752

osob.

Jednoznačně nejnižší počet účastníků spadal do kategorie s doktorandským
vzděláním, 29 osob a se základním vzděláním, 17 osob.

Program ASISTENT PEDAGOGA se uskutečnil dvakrát. První začal v lednu 2014 a
v červnu 2014 ho úspěšně ukončilo 32 osob. Druhý běh začal v září 2014 a v březnu
2015 ho úspěšně ukončilo 37 osob. Proškoleno v oblasti programu Asistent
pedagoga tedy bylo 69 osob.
Studium „Asistenta pedagoga“ řadíme pod § 4 vyhlášky č. 317/2005 Sb. studium
pro asistenty pedagoga, jedná se o studium ke splnění kvalifikačních předpokladů.
Studium je realizováno a nabízeno pro absolventy jak se základním vzděláním, tak
pro absolventy se středním vzděláním (kdy absolvent získá kvalifikaci k výkonu přímé
pedagogické činnosti blíže specifikované v nabídce programu). Studium je jednoleté,
kdy výuka probíhá jak v letním, tak zimním semestru.
Absolvent se základním vzděláním získá kvalifikaci k výkonu přímé pedagogické
činnosti spočívající v pomocných výchovných pracích ve škole, ve školském zařízení
pro zájmové vzdělávání, ve školském výchovném a ubytovacím zařízení, ve
školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, nebo ve školském
zařízení pro preventivně výchovnou péči.
Absolvent se středním vzděláním získá kvalifikaci k výkonu přímé pedagogické
činnosti ve třídě, ve které se vzdělávají děti nebo žáci se speciálními vzdělávacími
potřebami, nebo ve škole zajišťující vzdělávání dětí a žáků formou individuální
integrace.
Studium zahájilo 36 účastníků. Studium bylo akreditováno pod číslem 10710/2014-1399. Během studia byly vytvořeny okruhy otázek pro dílčí zkoušku ze Speciální
pedagogiky, okruhy otázek pro závěrečnou zkoušku a byla stanovena témata pro
psaní závěrečných prací.
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Anotace předmětů:
Základy didaktiky a výchovné činnosti
Základní pedagogické pojmy. Základy didaktické a výchovné činnosti. Škola jako
systém (včetně organizace školního roku). Formy a metody podpory žáka při výuce a
přípravě na vyučování.


Vědní obor pedagogika.



Výchova jako předmět pedagogické vědy.



Faktory rozvoje lidského jedince.



Cíl a obsah výchovy.



Prostředky výchovy.



Výchovný proces.



Osobnost učitele a žáka střední školy.



Rodina a její funkce.



Volný čas a jeho pedagogické využití.



Klima školy.



Školské soustavy, výchovné a vzdělávací instituce.

Základy speciální pedagogiky
Základní speciálně pedagogické pojmy, speciální vzdělávací potřeby. Základní
principy integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, Specifika práce se
žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. Specifika práce se žáky se
zdravotním postižením.


Teoretické východiska speciální pedagogiky.



Jedinci se speciálními vzdělávacími potřebami, etiologie, výskyt, prevence
postižení.



Norma a abnormalita, pojetí normality a abnormality.



Socializace a její stupně, resocializace a sociabilita postižených osob.

Hlavní partner:



Problematice integrace, výchovná problematika postižených dětí, mládeže
a dospělých.



Nejčastější typy postižení v jednotlivých skupinách jedinců se specifickými
potřebami.



Pedagogické, psychologické a sociální aspekty výchovy.



Základy

problematiky

mentálního,

zrakového,

sluchového,

tělesného

postižení, poruch autistického spektra a sociálního znevýhodnění.
Psychohygiena učení
Základy psychohygieny učení. Podpora kooperace mezi žáky a vytváření inkluzivního
prostředí třídy. Úvod do systému hodnocení žákovské práce a chování žáka.


Psychologie pedagogická a sociální.



Základní poruchy, druhy učení, zákony a teorie učení.



Dovednost a individuální zvláštnosti učení (leváctví a vývojové poruchy učení).



Utváření a poznávání sociálního klimatu školní třídy a osobnost učitele.

Legislativa osob se zdravotním postižením
Základní právní předpisy (zákony, vyhlášky, metodické pokyny atd., které ovlivňují
činnost asistenta pedagoga). Spolupráce škol a školských poradenských zařízení s
pracovníky pomáhajících profesí a s Policií ČR. Práva a povinnosti asistenta
pedagoga, jeho odpovědnost, spolupráce s pedagogem a pedagogickým sborem.


Průřez právní úpravou postavení občanů se zdravotním postižením v ČR.



Historicko – právní postavení občanů ČR, vybrané oblasti sociálního
zabezpečení, školské legislativy, oblasti podpory zaměstnanosti vázané na
postavení občana se zdravotním postižením či obdobným znevýhodněním.

Hlavní partner:

Osobnostní a sociální výchova
Možnosti pomoci při upevňování hygienických a pracovních návyků, prosociálního
chování žáků. Komunikační dovednosti asistenta pedagoga (strategie vedení
rozhovoru, komunikační techniky, struktura rozhovoru atd.). Systém péče o žáka
(působení a možnosti školy, školských poradenských zařízení, léčebné péče,
sociálních služeb, krizové intervence, nestátních neziskových organizací).


Osobnost a její dimenze v psychologii.



Východiska, zdroje a metody poznávání osobnosti jedince.



Vztahový a obsahový rozbor osobnosti, jednotlivé stránky osobnosti, projevy
a přístupy k jejich utváření.



Teoretická pojetí osobnosti, srovnání a vymezení, uplatnění v praktickém
životě, především v práci s osobami s postižením či znevýhodněním.



Problematika subjektivního prožívání smysluplnosti života.



Praktické ukázky metod ke zkoumání osobnosti, příklady z výzkumů a praxe.

Sociální patologie
Problematika zohledňování kulturních odlišností v práci se žáky z odlišného
kulturního prostředí a její odraz ve vzdělávání. Základní znalosti řešení výchovných
problémů.


Rámcový vzdělávací program, klíčové kompetence RVP (orientace v
požadavcích školy na žáka (MŠ, ZŠ, SŠ).



Školní vzdělávací programy, učební plány, vzdělávací oblasti, průřezová
témata.



Školní vzdělávací programy ZŠ praktické a ZŠ speciální.



Alternativní programy.



Individuální práce.



Práce s IVP.
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Podpora žáka
Základní techniky cíleného pozorování zaměřeného na potřeby žáka a základní
techniky pedagogické diagnostiky. Možnosti mediace mezi školou, rodinou a žáky.


Teoretická východiska, terminologie a metodologie přístupů využitelných v
oblasti speciální pedagogiky.



Možnosti praktického využití základních technik při práci s dětmi, mládeží a
osobami se specifickými vzdělávacími potřebami.

Odborná praxe
Seznámení se speciálně pedagogickou institucí v celém spektru nabídky péče a
(re)habilitace osob se speciálními vzdělávacími potřebami. Sledována je obsahová i
organizační struktura, aplikace aktuálních metod a postupů v rámci pedagogického
procesu, materiálně technická vybavenost, pedagogická dokumentace. Týmová
spolupráce v oblasti ucelené (re)habilitace. Aplikace teoretických poznatků studia
speciálně pedagogické problematiky v praxi zařízení pro osoby se speciálními
potřebami.
Úvod do studia a seminář k závěrečné práci
Předmět seznamuje s metodikou a formální úpravou podoby závěrečné práce, cílem
je vytvoření teoretického i organizačního zázemí pro práci studenta především na
teoretické části závěrečné práce. Formy odborných textů. Volba tématu, vytyčení
problému. Konzultant práce. Sběr informací. Strategie psaní práce. Struktura práce.
Formální úprava textu. Administrativní zadání práce. Oponentský posudek. Příprava
na obhajobu
Studium bylo zahájeno 17. ledna 2014, kdy proběhl Úvod do studia, Seminář
k závěrečné práci (doc. PhDr. Dita Finková, Ph.D.) a výuka předmětu Systém
vzdělávacích programů (Mgr. Zuzana Líčeníková). 24. ledna 2014 proběhla výuka
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předmětů Základy speciální pedagogiky-teoretická východiska speciální pedagogiky
(PhDr. Vojtěch Regec, Ph.D.) a Základy speciální pedagogiky-sociální znevýhodnění
(Mgr. Miluše Hutyrová, Ph.D.).
7. února 2014 proběhla výuka předmětu Sociální patologie (doc. PhDr. Jitka
Skopalová, Ph.D.) a Osobnostní a sociální výchova (Mgr. Petra Tomalová).
28. února 2014 proběhla výuka předmětu Legislativa osob se zdravotním postižením
(Bc. Irena Tlapáková) a Psychohygiena učení (Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D.).
14. března 2014 proběhla výuka předmětu Terapeutické metody ve speciální
pedagogice (Mgr. Oldřich Müller, Ph.D.).
21. března 2014 proběhla výuka předmětu Základy speciální pedagogiky-sociální
znevýhodnění (Mgr. Miluše Hutyrová, Ph.D.) a Základy didaktiky a výchovné činnosti
(Mgr. Jitka Nábělková, Ph.D.).
11. dubna 2014 proběhla výuka předmětu Základy speciální pedagogiky-mentální
postižení (PaedDr. Petr Hanák, Ph.D.).
18. dubna 2014 proběhla výuka předmětu Základy speciální pedagogiky-zrakové
postižení (Mgr. Jana Janková).
2. května 2014 proběhla výuka předmětu Základy speciální pedagogiky-sluchové
postižení (Mgr. Jana Barvíková).
16. května 2014 proběhla výuka předmětu Základy speciální pedagogiky-tělesné
postižení (Mgr. Eva Čadová).
30. května 2014 proběhla výuka předmětu Základy speciální pedagogiky-poruchy
autistického spektra (Mgr. Zuzana Žampachová).
Souhrnná dílčí zkouška Ze základů speciální pedagogiky proběhla 18. března 2014
(PhDr. Vojtěch Regec, Ph.D.).
Do 30. června 2014 byly odevzdány závěrečné práce.
7. října 2014 proběhly závěrečné zkoušky z oblastí „Podpora žáka“, „Speciální
pedagogika“ a „Základy didaktiky a výchovné činnosti“ a z obhajoby závěrečné práce
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(komise ve složení předseda komise doc. Mgr. Dita Finková, Ph.D., členové Mgr.
Lucia Pastieriková, Ph.D., PhDr. Vojtěch Regec, Ph.D., Mgr. Kristýna Krahulcová).
Studium úspěšně absolvovalo 32 účastníků z 36 studentů, kteří studium zahájili.
Úspěšní účastníci získali osvědčení o absolvování studia podle § 4 vyhlášky č.
317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a
kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů.
Studium bylo zahájeno 29. září 2014, kdy proběhl Úvod do studia, Seminář
k závěrečné práci (doc. PhDr. Dita Finková, Ph.D.) a výuka předmětu Základy
speciální pedagogiky-teoretická východiska speciální pedagogiky (Mgr. Kateřina
Jeřábková, Ph.D.).
31. října 2014 proběhla výuka předmětu Základy didaktiky a výchovné činnosti (Mgr.
Jitka Plischke, Ph.D.) a Osobnostní a sociální výchova (Mgr. Petra Tomalová).
14. listopadu 2014 proběhla výuka předmětu Legislativa osob se zdravotním
postižením (Bc. Irena Tlapáková) a Psychohygiena učení (Mgr. Lucie Křeménková,
Ph.D.).
28. listopadu 2014 proběhla výuka předmětu Základy speciální pedagogiky-sociální
znevýhodnění (Mgr. Miluše Hutyrová, Ph.D.).
5. prosince 2014 proběhla výuka předmětu Základy speciální pedagogiky-zrakové
postižení (Mgr. Jana Janková) a výuka předmětu Sociální patologie (doc. PhDr. Jitka
Skopalová, Ph.D.).
12. prosince 2014 proběhla výuka předmětu Základy speciální pedagogiky-mentální
postižení (PaedDr. Petr Hanák, Ph.D.).
16. ledna 2015 proběhla výuka předmětu Podpora žáka (Mgr. Oldřich Müller, Ph.D.).
30. ledna 2015 proběhla výuka předmětu Základy speciální pedagogiky-sluchové
postižení (Mgr. Jana Barvíková) a výuka předmětu Základy speciální pedagogikytělesné postižení (Mgr. Eva Čadová).
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20. února 2015 proběhla výuka předmětu Systém vzdělávacích programů (Mgr.
Zuzana Líčeníková) a výuka předmětu Základy speciální pedagogiky-poruchy
autistického spektra (Mgr. Zuzana Žampachová).
Souhrnná dílčí zkouška Ze základů speciální pedagogiky proběhla 27. března 2015
(Mgr. Kateřina Jeřábková, Ph.D.).
Do 30. března 2015 byly odevzdány závěrečné práce.
7. května 2015 proběhly závěrečné zkoušky z oblastí „Podpora žáka“, „Speciální
pedagogika“ a „Základy didaktiky a výchovné činnosti“ a z obhajoby závěrečné práce
(komise ve složení předseda komise doc. PhDr. Eva Souralová, Ph.D., členové Mgr.
Lucia Pastieriková, Ph.D., PhDr. Vojtěch Regec, Ph.D., Mgr. et Mgr. Jan Chrastina,
Ph.D.).
Studium úspěšně absolvovalo 37 účastníků z 37 studentů, kteří studium zahájili.
Úspěšní účastníci získali osvědčení o absolvování studia podle § 4 vyhlášky č.
317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a
kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů.
MODULY AP byly ověřeny tři.

Modul zaměřený na děti a žáky s mentálním

postižením, poruchami autistického spektra, duševním onemocněním a oslabením
kognitivních funkcí proběhl jednou na PdF UP v Olomouci a proškoleno bylo 24 osob.
O druhý modul nebyl takový zájem, Modul zaměřený na děti a žáky se senzorickým a
somatickým postižením či znevýhodněním proběhl také jen jednou na PdF UP
v Olomouci a proškoleno bylo 5 osob. Největší zájem byl o modul Problémové
chování žáků v kontextu vztahů ve škole, o ten byl velký zájem i ve formě
hromadného proškolení, celkem proběhl 14 krát v 9 krajích ČR a v rámci tohoto
tématu bylo proškoleno 312 osob.
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Nezbytnou podmínkou pro zajištění kvality dalšího vzdělávání pedagogických
pracovníků bylo zajištění přímé podpory pro účastníky vzdělávacích akcí, tzn.
jednotlivých kurzů, na které se přihlásili. Do přímé podpory v rámci projektu
Systémová podpora inkluzivního vzdělávání spadali i účastníci programu Asistent
pedagoga. Vzhledem k tomu, že první kurzy byly naplánovány již na listopad roku
2013, bylo nutné připravit „Smlouvu o přímé podpoře pro účastníky vzdělávacích
akcí“. Tato smlouva byla zpracována a zaslána Právnímu oddělení Univerzity
Palackého v Olomouci k jejímu posouzení a připomínkování. Došlo k několika
konzultacím a smlouva pro účastníky vzdělávacích akcí byla připravena do finální
podoby – viz příloha č. 2.
Smlouvu uzavíraly smluvní strany – Univerzita Palackého v Olomouci, zastoupená
děkankou / děkanem fakulty PdF UP v Olomouci a hlavním řešitelem projektu Doc.
Mgr. PaedDr. Janem Michalíkem, Ph.D. a dále jen „Příjemce dotace“. Jako příjemci
dotace jsme se zavazovali poskytnout účastníkovi vzdělávání přímou finanční
podporu spojenou s jeho účastí na vzdělávací akci, která mohla být použita výlučně
k úhradě výdajů souvisejících s realizací vzdělávací akce, tj. k úhradě jízdních
výdajů, ubytování, stravování, a to za podmínek stanovených v textu Smlouvy o
přímé podpoře.
V rámci projektu „Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR“ byli podpořeni
účastníci vzdělávacích akcí souvisejících s projektem v rámci tzv. PŘÍMÉ
PODPORY. Smyslem přímé podpory je umožnit účastníkovi vzdělávání absolvovat
vybranou vzdělávací akci projektu bez nutnosti vynaložit značné finanční
prostředky. To znamená, že účastníkovi vzdělávání byly proplaceny jízdní náklady
spojené s dopravou na vzdělávací akci, stravné během celodenní vzdělávací akce a
případně i ubytování (v případě vzdělávací akce delší než 1 den – tj. více než 8
hodin). Jestliže účastník vzdělávání žádal o uhrazení nákladů spojených s konáním
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vzdělávací akce (doprava, strava a ubytování), bylo nutné, aby respektoval a
dodržoval předem stanovené pokyny. V případě jejich nedodržení nebylo možné
náklady spojené s konáním vzdělávací akce účastníkovi vzdělávání uhradit.
V den konání vzdělávací akce v rámci úvodních instrukcí podepsal účastník
vzdělávání „Smlouvu o přímé podpoře účastníka vzdělávací akce“, na jejímž
základě bylo možné účastníkovi vzdělávání proplatit výdaje na dopravu, stravování
a popřípadě ubytování spojené s konáním vzdělávací akce.

1.

Jízdní výdaje

Výdaje na dopravu (vlak, autobus, MHD) nutnou k dostavení se na vzdělávací akci,
byly účastníkovi vzdělávání proplaceny pouze na základě předložení platného
cestovního dokladu pro hromadnou dopravu ve 2. třídě, a to dle platného ceníku
cenově nejvýhodnějšího dopravce adekvátního k datu konání akce, na kterou se
přihlásil, a které se zúčastnil. Nebylo možné proplatit jízdné na vzdělávací akci,
které se účastník vzdělávání nezúčastnil. Veškeré účetní (daňové) doklady zasílali
účastníci vzdělávání na vlastní náklady poštou na adresu Centra celoživotního
vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci nejpozději do 7
dnů od data konání dané vzdělávací akce. Na základě doložení účetních
(daňových) dokladů o dopravě byla účastníkovi vzdělávání částka poukázána na
číslo účtu, které uvedl do Smlouvy o přímé podpoře účastníka vzdělávací akce. Jiná
forma vyplácení (v hotovosti, složenkou, aj.) nebyla možná. Jízdní doklady musely
být individuální (vždy pro jednu osobu) a mít náležitosti účetního (daňového)
dokladu. Neakceptovali jsme jízdní doklad zaslaný na mobilní telefon nebo
hromadné jízdenky (tj. jízdenky vystavené pro skupinu). V zájmu účastníka
vzdělávání bylo volit nejekonomičtější způsob dopravy do místa konání vzdělávací
akce, aby mu mohla být proplacena plná výše výdajů na dopravu.
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2.

Strava

Stravování (oběd, svačina, pití) zařizoval pověřený pracovník. Každý účastník měl
nárok na 1 jídlo (1 osoba = 1 svačina, 1 pití, 1 oběd). Veškeré jídlo si hradili
účastníci vzdělávání sami, dostali účetní (daňový) doklad, který pak společně
s účetními (daňovými) doklady za dopravu a případně ubytování dodali na PdF UP
k proplacení. V rámci obědového menu byla účastníkům vzdělávání nabídnuta i
odpolední svačina včetně nápojů. Každý z nich si vybral 1 svačinu a 1 pití, které si
odnesl s sebou. Maximální výše nákladů na celodenní stravu byla 200,- Kč / osoba.
K proplacení nebylo možné přeložit účetní (daňový) doklad obsahující alkoholické
nápoje (ani v rámci oběda) a cigarety! Na oběd byla vyčleněna 1 hodina. Účastníci
vzdělávání, kteří neměli zájem o oběd, mohli strávit tento čas libovolně a zajistit si
stravování sami. Proplaceno však bylo jen jídlo na základě řádného a úplného
účetního (daňového) dokladu.

3.

Ubytování

Nárok na ubytování proplacené z prostředků přímé podpory měli pouze účastníci
vzdělávání vybraných kurzů (zpravidla kurzů 30 a 50 hodinových). Pro získání
podpory bylo nutné dodržet tyto podmínky:


Horní hranice nákladů na ubytování, které mohly být proplaceny, bylo 600,- Kč /
osoba / noc (pokud byla cena vyšší, účastník si rozdíl doplatil sám).



Doklad za ubytování musel být vystaven na typ služby: ubytování a pouze na
jméno účastníka vzdělávání (NIKOLIV na Univerzitu Palackého v Olomouci).



Ubytování bylo propláceno na základě skutečných výdajů. Nocležné mohl
účastník zaplatit převodem z účtu, ale faktura musela být vystavena na jméno
účastníka.
Ubytovací zařízení muselo být plátcem DPH!



Nebylo možné proplatit ubytování (nocležné), jehož součástí byl jiný výdaj (např.
snídaně).
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Evaluace
Vzdělávací akce v rámci projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR
probíhala od listopadu 2013 do června 2015. Celkem bylo realizováno 164
vzdělávacích akcí, přičemž se jednalo o 25 druhů kurzů (3 kurzy nebyly realizovány
vůbec). Celkově se kurzů zúčastnilo 3214 účastníků a do evaluace se zapojilo 1652
účastníků, což představuje 51,4 % úspěšnost. Průměrný počet účastníků na 1
vzdělávací akci byl 19,59.
Největší zájem byl podle počtu opakování o kurz „Žák dlouhodobě selhávající ve
výuce“, kde bylo proškoleno celkem 515 účastníků v pětadvaceti opakováních. Jako
druhý nejfrekventovanější kurz byl kurz s názvem „Speciální pedagogika, péče o děti
s ADHD (ADD)“, který se opakoval dvacetkrát a kterého se zúčastnilo dohromady
435 frekventantů. Čtrnáctkrát byl realizován kurz „Žák s naroušenou komunikační
schopností“ s 288 proškolenými účastníky.
Naopak, žádný zájem nebyl zaznamenán u kurzů Osobnostně-sociální kurz
a Speciálněpedagogická stimulace, Specifika vzdělávání žáků a studentů se SVP
v SŠ. Kurz Alternativní a doprovodné formy komunikace pro žáky se zdravotním
postižením byl uskutečněn jednou s 10 proškolenými účastníky, jednou byly také
realizovány kurzy Žák s mentálním postižením v běžné škole s 19 proškolenými
účastníky, Žák s poruchami chování v běžné škole s 20 proškolenými účastníky,
Relaxační techniky s 25 proškolenými účastníky – což bylo způsobeno tím, že se
jednalo o vícedenní kurzy. Vzhledem k dané situaci byly vytvořeny alternativní
ekvivalenty k daným kurzům v osmihodinové variantě, o které byl ze strany účastníků
vyšší zájem.
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Co se týče kurzů realizovaných v jednotlivých krajích, tak nejvíc vzdělávacích akcí
bylo realizovaných v Olomouckém kraji (50) a proškolených bylo 877 pedagogických
pracovníků. Následuje Moravskoslezský kraj s 24 realizovanými akcemi a 521
proškolenými účastníky, 18 realizací kurzů nalezneme i v Ústeckém kraji, kde bylo
proškoleno 398 účastníků. Nejméně realizovaných akcí bylo naopak v Karlovarském
kraji (2) se 49 proškolenými účastníky, stejný počet nalezneme také ve
Středočeském kraji s 51 proškolenými pedagogickými pracovníky nebo v Libereckém
kraji, kde byly realizovány 2 kurzy s proškolenými 41 účastníky.
Jako hlavní nástroj pro sběr dat byl zvolen evaluační dotazník, skládající se ze tří
oblastí: hodnocení lektora/lektorky kurzu; hodnocení přínosu kurzu a hodnocení
kurzu celkově.
Významným determinantem, který výrazně ovlivňoval zjištěné výsledky, byla
pracovní pozice a zkušenost pedagogických pracovníků se žáky se specifickými
vzdělávacími potřebami.
Co se týče hodnocení lektora/lektorky kurzu, tak až na jeden kurz jsme
nezaznamenali výrazně negativní hodnocení. Lektory kurzů byly jak odborníci
z univerzitního prostředí, tak i odborníci z praxe. V případě hodnocení kvality lektorů
jsme nezaznamenali rozdíly mezi těmito dvěma skupinami.
Pro 70,20 % účastníků byly jednotlivé kurzy podány srozumitelnou formou. Rovněž
vysoce pozitivně byly hodnoceny i komunikační a rétorické dovednosti jednotlivých
lektorů. Jen u jednoho kurzu (Dlouhodobě nemocné dítě a vzdělávání) jsme
zaznamenali nízké ohodnocení, a to 36,3 %, přičemž komunikační a rétorické
schopnosti lektorů byly ohodnoceny pozitivně jen 18,2 % účastníky.
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Jako už bylo poznamenáno, přínos kurzu pro praxi se odvíjel podle toho, jestli se
jedná o učitele na 1., 2. ZŠ nebo na SŠ, ředitele daného zařízení, speciálního
pedagoga, nebo asistenta pedagoga. Druhým významným činitelem, který ovlivňoval
výsledky šetření, byla motivace účastníků zúčastnit se kurzu. V případě, že se
jednalo o účastníky, kteří se do kurzů přihlásili z vlastního zájmu, bylo hodnocení
kurzů pozitivnější, než u tzv. „hromadných školení“, které si objednávaly školy a
zařízení, aby proškolily celý učitelský sbor, a některým účastníkům chyběla motivace
k dalšímu vzdělávání. Proto i zaznamenané hodnoty se pohybovaly po celé škále
hodnot, s mírným přesahem hodnot pozitivních. Dalším determinantem bylo
konkrétní zaměření daného kurzu. V případě, že se jednalo o kurzy s obecnější
tématikou, která se dá aplikovat v praxi u většiny případů, byl zaznamenán větší
přínos a uplatnitelnost v praxi, než u kurzů, které byly explicitně věnovány konkrétní
specifické skupině dětí a žáků.
Jako vyplynulo z komentářů účastníků, někteří účastníci (převážně s víceletou praxí)
považovali teoretický vhled a legislativní ukotvení problematiky za zbytečné a uvítali
by více praktických ukázek. Na druhé straně, byly ty samé kurzy ohodnoceny jinými
účastníky jako komplexní, kde se prolínala teorie s praxí. V tomto případě je to pro
organizátory kurzů impuls k tomu, aby při organizaci kurzů věnovali pozornost i
skladbě účastníků na jednotlivých kurzech. Případně, aby informovali lektory ještě
před samotnou realizací kurzů o struktuře účastníků, aby mohl lektor dle potřeby
flexibilně reagovat na potřeby jednotlivých účastníků.
Podnětem pro organizátory kurzů by měl být i zájem účastníků o přístup k materiálům
ještě před samotnou realizací kurzu. S kvalitou materiálů účastníci byli spokojeni.
Výtky se týkaly jen času, kdy jim materiály byly zpřístupněny. Distribuce nebo
zpřístupnění materiálů před kurzem může být oceňován i ze strany lektorů, kdy si
účastníci mohou dělat poznámky přímo do materiálů, případně se mohou některé
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teoretické aspekty projít rychleji nebo vypustit právě ve prospěch praktických ukázek,
o které je jsme zaznamenali velký zájem.
Celkově byly kurzy hodnoceny (z našeho pohledu) vysoce pozitivně. Svou úlohu
sehrála i opakovaná realizace jednotlivých kurzů, kde byl prostor na základě
zpětných vazeb od účastníků (i lektorů) zlepšit, případně upravit obsahovou, či
organizační stránku realizace kurzů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických
pracovníků. Což se promítlo i v pozitivnějším hodnocení při opakované realizaci
kurzů. Tato skutečnost je zaznamenána v jednotlivých průběžných evaluačních
zprávách.
V rámci projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR, registrační číslo:
CZ.1.07/1.2.00/43.0003 byla součástí nabídky dalšího vzdělávání pedagogických
pracovníků i realizace programu Asistent pedagoga, který probíhal ve dvou bězích
(1. běh: leden – červen 2014; 2. běh: září 2014 – březen 2015).
Základem modelu vzdělávání pro získání kvalifikace asistent pedagoga je 122hodinový vzdělávací program, společný pro asistenta pedagoga u žáka se
zdravotním postižením či zdravotním a sociálním znevýhodněním, na který navazují
8- a 50-hodinové doplňkové kurzy / moduly specificky zaměřené na rozvoj
kompetencí asistentů pedagoga při práci s dětmi a žáky se specifickými potřebami.
Hlavním nástrojem pro získání zpětných vazeb byly zvoleny 2 evaluační dotazníky:
jeden pro účastníky a druhý pro lektory. Při jejich tvorbě jsme byli motivováni
evaluačními dotazníky, které se využívaly při evaluaci kurzů. Evaluační dotazník byl
složen ze škál a otevřených otázek.
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První hodnocenou oblastí bylo hodnocení lektora / ky. Potvrzením vhodnosti výběru
lektorů byly zjištěné výsledky, kdy pro 83,33 % účastníků obou běhů byl kurz podaný
srozumitelnou formou, podobné výsledky byly zaznamenány v hodnocení účastníků
obou běhů programu AP. Téměř 90 % dotazovaných ohodnotilo odborné znalosti
lektorů nejvyšším možným počtem bodů na hodnotící škále.
Co se týče přínosu programu, pro 94,17 % (hodnoty 7 a 6 v grafu 4) účastníků
odpovídalo téma předmětu potřebám pedagogických pracovníků v praxi.
Poněkud nižší hodnocení dosáhla otázka mapující využití vědomostí a dovedností
účastníky ve své praxi. Předpokládáme, že výsledky jsou ovlivněny celkovou
skladbou účastníků. Vzhledem k tomu, že program Asistent pedagoga je určen nejen
pro účastníky s vysokoškolským pedagogickým vzděláním, ale i pro účastníky se
základním vzděláním, nebo ne každý z účastníků momentálně pracuje s cílovou
skupinou (děti / žáky se specifickými potřebami), mohou být výsledky ovlivněné právě
těmito skutečnostmi.
Obecně byly oba běhy programu Asistent pedagoga hodnoceny velice kladně, a to
jak v jednotlivých položkách, dotazujících se na konkrétní náležitosti předmětů, tak
jako předmět celkově v poslední položce. Bohužel, jen velmi málo účastníků se
vyjádřilo v otevřených položkách dotazníku, a pokud ano, shrnuli většinou pozitivní
dojem v jedné nebo dvou větách. Se žádnými konkrétními připomínkami nebo návrhy
na zlepšení jsme se nesetkali.
V průběhu projektu se ověřoval jeden 8-hodinový kurz Problémové chování žáků
v kontextu vztahů ve škole, který probíhal až 14 x a zúčastnilo se ho 312 účastníků.
Současně došlo i k ověření dvou 50-hodinových modulů: Modulu zaměřeného na děti
a žáky s mentálním postižením, poruchami autistického spektra, duševním
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onemocněním a oslabením kognitivních funkcí a Modulu zaměřeného na děti a žáky
se senzorickým a somatickým postižením či znevýhodněním.
Z uvedených modulů byl nejpozitivněji hodnocen 8-hodinový kurz Problémové
chování žáků v kontextu ke škole. Pozitivní hodnocení dosáhl i Modul zaměřený na
děti a žáky se senzorickým a somatickým postižením či znevýhodněním. Modul
zaměřený na děti a žáky s mentálním postižením, poruchami autistického spektra,
duševním onemocněním a oslabením kognitivních funkcí dosáhl nejnižšího
hodnocení. Můžeme se jen domnívat, co způsobilo tak výrazně nižší hodnocení, když
v případě 8-hodinových kurzů Problematika dětí a žáků s PAS v běžné škole a
Problematika dětí a žáků s mentálním postižením v běžné škole dosáhli daleko
pozitivnějších výsledků, a lektorský tým byl v obou případech nezměněn. Možno to
bylo způsobeno větší časovou dotací daného modulu (tj. 50 hodin), případně různou
skladbou účastníků v rámci modulů (kde bylo zastoupení účastníků různého stupně
vzdělání) a tím pádem jsou i očekávání jednotlivých frekventantů rozdílná.
Podnětem pro organizátory kurzů / modulů by měl být i zájem účastníků o přístup
k materiálům ještě před samotnou realizací kurzu. S kvalitou materiálů účastníci byli
spokojeni. Výtky se týkaly jen času, kdy jim materiály byly zpřístupněny. Distribuce
nebo zpřístupnění materiálů před kurzem může být oceněno i ze strany lektorů, kdy
si účastníci mohou dělat poznámky přímo do materiálů, případně se mohou některé
teoretické aspekty projít rychleji nebo vypustit právě ve prospěch praktických ukázek,
o které je velký zájem.
Bylo by vhodné, kdyby se připomínky a podněty z našich evaluačních zpráv braly
v potaz i v budoucnosti (po ukončení projektu) při realizaci již jmenovaného (nebo
podobného) programu a jeho nástavbových modulů či kurzů. Bylo by vhodné, kdyby
organizátoři programu pokračovali i v budoucnu s oboustrannou evaluací. Věříme, že
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i další získané informace budou směrovat ke zlepšení a co nejlepšímu nastavení
daného programu pro širokou cílovou skupinu.
Účastníci měli během průběhu kurzu možnost se také inspirovat v publikacích pro
další praxi, respektive pro další aktivity, které je možné praktikovat například s žáky
s mentálním postižením, s žáky s poruchou autistického spektra, s narušenou
komunikační schopností, ale i s žáky s problémovým chováním jako prezence
neefektivního využívání volného času ve škole (přestávky).
Používané publikace:
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COPELAND, Cynthia L. Knížka proti nudě: 300 her a aktivit pro každou příležitost.
Vyd.

1.

Překlad

Helena

Šilhánková.

Praha:

Portál,

2014,

272

s.

ISBN

9788026206279.
FOGLOVÁ, Majka. Táborové etapové hry: ztracené pohádky, lovy beze zbraní, staré
pověsti české, Neptun a piráti. Vyd. 1. Praha: Portál, c2006, 207 s., [8] s. barev. obr.
příl. ISBN 807367128x.
NEUMAN, Jan a Soňa HERMOCHOVÁ. Nejlepší hry do kapsy. Vyd. 1. Praha: Portál,
2014, 189 s. ISBN 978-80-262-0468-8.
NEUMAN, Jan. Dobrodružné hry a cvičení v přírodě. Vyd. 7. Praha: Portál, 2014, 325
s. ISBN 978-80-262-0628-6.
RŮŽIČKA, Ivan, Kamila RŮŽIČKOVÁ a Pavel ŠMÍD. Netradiční sportovní hry. Vyd. 1.
Praha: Portál, 2013, 157 s. ISBN 978-80-262-0337-7.
Zlatý fond her: hry a programy připravené pro kurzy Prázdninové školy Lipnice. Vyd.
2. Praha: Portál, 2000. ISBN 9788026203940.
Zlatý fond her: hry a programy připravené pro kurzy Prázdninové školy Lipnice. Vyd.
2. Praha: Portál, 2008, 155 s. ISBN 9788073675066.
Zlatý fond her: hry a programy připravené pro kurzy Prázdninové školy Lipnice. Vyd.
5. Editor Jan Hrkal, Radek Hanuš. Praha: Portál, 2011, 165 s. ISBN 9788073679231.

Zlatý fond her IV: hry a programy připravené pro kurzy Prázdninové školy Lipnice.
Vyd. 1. Editor Veronika Hilská. Praha: Portál, 2013, 156 s. ISBN 9788026203360.

Přílohy UPOL
1. Harmonogram akreditací kurzů DVPP.
2. Smlouvu o přímé podpoře pro účastníky vzdělávacích akcí.
3. Závěrečná zpráva výstupů z evaluačních dotazníků účastníků a lektorů
programu Asistent pedagoga a jeho navazujících modulů.
4. Závěrečná evaluace výstupů evaluačních dotazníků účastníků kurzů dalšího
vzdělávání pedagogických pracovníků - Problematika zdravotního postižení či
znevýhodnění.
5. Závěrečná zpráva výstupů z evaluačních dotazníků lektorů z kurzů DVPP za
UP - Problematika zdravotního postižení či znevýhodnění.
6. Tabulka podpořených osob.
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Závěrečná zpráva za DVPP v projektu SPIV za kurzy partnera - ČvT

I. Přípravná fáze
V přípravné fázi jsme se zabývaly základní legislativou a informacemi MŠMT pro
oblast akreditací kurzů DVPP, vyhledávání základních informací na webu MŠMT
ohledně zpracování akreditačních žádostí pro připravované kurzy DVPP v tomto
roce; studiem akreditačních standardů MŠMT; studiem potřebných náležitostí
k podání akreditační žádosti a tvorbou odborného lektorského týmu. Složení týmu
řešícího aktivity DVPP bylo následující:


Odborný garant – podílel se na volbě autorů a lektorů kurzů a přípravě kurikul.



Věcná manažerka DVPP – komunikovala s hlavním řešitelem, zajišťuje
podmínky a pravidla pro přípravu a realizaci kurzů DVPP, marketing, evaluaci,
personální zabezpečení.



Interní lektoři/metodici – připravoval a lektoroval kurzy, podílí se na evaluaci
kurzů a jejich úpravách.



Vzdělávací supervizor/ka – podílel se na přípravě kurzů a materiálů ke
kurzům, dává zpětnou vazbu na nastavení aktivit, chodí na náslechy kurzů,
vedl supervize lektorského týmu.



Koordinátorka kurzů – odpovídala za plánování a realizaci kurzů.



Autoři kurzů – připravovali kurzy a materiály ke kurzům.



Externí lektoři kurzů – lektorovali kurzy, podílejí se na jejich ověření
a úpravách.
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Již při psaní projektu byla témata kurzů předem definována odborníky Variant, kteří
se dlouhodobě problematikou sociálního znevýhodnění zabývají. Definovali cíle,
hlavní problémy v dané oblasti a doporučili autory a lektory jednotlivých kurzů. Na
počátku projektu jsme si přesto ještě zpracovali Analýzu vzdělávacích potřeb a na
jejím základě ještě některé kurzy přidaly, upravily jejich zaměření. V průběhu přípravy
kurzů se ukázalo jako nutné sledovat obsahy napříč kurzy, aby nedocházelo
k překryvům témat, v jednom případě jsme dokonce zrušili přípravu jednoho kurzu,
jež byl v podstatě fúzí tří jiných kurzů.
Kromě autorů-lektorů se na přípravě kurzů podíleli i externí a interní metodici, kteří
spolu s experty a autory konzultovali přípravu kurzů vzhledem k jejich odbornému
obsahu, použitým metodám, také vzhledem k reálnosti zvládnutí aktivit ve
vymezeném čase.
V případě kurzů, které mělo lektorovat více lektorů, byli tito lektoři přítomni i na
průběžných schůzkách, kdy se obsah kurzů připravoval.
V rámci Variant se při přípravě kurzů klade důraz na využívání interaktivních metod
výuky a v hojné míře se využívá metod kritického myšlení. Preferovaný model E-U-R
vychází z pedagogického konstruktivismu, kdy je každá lekce rozdělena do 3 částí:
evokace, uvědomění a reflexe. Autorům bylo doporučeno, aby tento princip používali
i při přípravě svých lekcí v rámci kurzu.
V rámci přípravy kurzů byl na počátku projektu uskutečněn tzv. slaďovací workshop,
kde měli autoři-lektoři možnost si sami na sobě vyzkoušet lekci postavenou na
konstruktivistickém modelu (E-U-R) a analyzovat smysl jednotlivých částí. Lektorům,
kteří se workshopu nemohli účastnit a nepoužívají konstruktivistický model učení,
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byla nabídnuta individuální konzultace se vzdělávací supervizorkou, která model
dobře zná a sama jej při učení i lektorování používá.
Při tak velkém počtu zapojených autorů a lektorů mělo význam ujasnit si pohled na
věc a sladit terminologii – tomu napomáhá také sdílený slovník, kde jsou uvedeny
základní pojmy, a rovněž úhel pohledu na problematiku a základní paradigmata,
z nichž zadavatel vychází.
Cílovou skupinou projektu byly dle výzvy pedagogičtí pracovníci poradenských
zařízení (SPC, PPP), speciální pedagogové, psychologové a také pracovníci
neziskových organizací, zástupci místní správy, zástupci státních a neziskových
institucí vykonávající (pedagogickou) činnost v krajích ČR kromě hl. města Prahy.
Rozšíření cílové skupiny pro kurzy, které byly primárně zaměřeny na pedagogické
pracovníky bylo dáno také větším spektrem pracovníků v oblasti vzdělávání, které lze
v práci se sociálně znevýhodněnými dětmi najít, např. sociálně aktivizační služby,
dobrovolníci pracující v doučování apod. Tyto osoby nebyly započítávány jako
monitorovací indikátory a tvořily v celkovém počtu jen necelá 2 % účastníků kurzů, na
kurzech byly takříkajíc „navíc“.
Tým DVPP sestavil Harmonogram přípravy akreditací a kurzů DVPP. V rámci tohoto
harmonogramu byly v souladu s termíny zasedání Akreditační komise MŠMT
rozděleny kurzy do časových bloků.
Spolu s metodiky byla vytvořena šablona pro akreditační spis jednotlivých kurzů,
šablona vzoru Osvědčení a šablona finanční kalkulace, pro osnovu kurzu.
V přípravném období byly průběžně shromažďovány materiály pro kompletaci
akreditačních spisů od jednotlivých lektorů kurzů a garantů, zejména:
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1. sumarizace textů anotací kurzů,
2. stanovení formy kurzů,
3. určení vzdělávacího cíle,
4. určení hodinové dotace,
5. stanovení počtu účastníků a cílové skupiny pedagogů,
6. naplánování místa konání kurzů,
7. jmenný přehled lektorů s podrobnými informacemi o jejich odborné praxi v oboru,
8. určení jména odborného garanta,
9. posouzení materiálního a technického zabezpečení,
10. stanovení způsobu vyhodnocení akce.
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Kurzy se akreditovaly v několika vlnách, jednotlivá podání, datum přidělení
akreditace jsou uvedeny v níže uvedené tabulce:
Tabulka č. 1: Přehled akreditovaných kurzů z oblasti sociálního znevýhodnění

Název akreditovaného vzdělávacího kurzu

Číslo
akreditace

Platnost
akreditace

1. Sociální znevýhodnění a jeho důsledky ve
vzdělávání

42884/2013-1-879

15. 12. 2016

2. Index inkluze v praxi

1904/2014-1-41

3. Spolupráce školy a místních komunit –
komunitní vzdělávání

42884/2013-1-879

15. 12. 2016

4. Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání

42884/2013-1-879

15. 12. 2016

31. 3. 2017

nejen žáků se SVP
5. Heterogenita skupiny a klima třídy

42884/2013-1-879

15. 12. 2016

6. Práce s kulturní odlišností v české škole

42884/2013-1-879

15. 12. 2016

7. Proč inkluzivní vzdělávání? Principy,
efektivní metody a právní rámec vzdělávání
žáků

42884/2013-1-879

15. 12. 2016
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8. Vliv odlišného mateřského jazyka na školní
úspěšnost žáků

42884/2013-1-879

15. 12. 2016

9. Vliv ústavní výchovy na školní úspěšnost
žáků

42884/2013-1-879

15. 12. 2016

10. Práce s předsudky na českých školách

42884/2013-1-879

15. 12. 2016

11. Jazyková výbava žáků hovořících
romsky/romským etnolektem češtiny

42884/2013-1-879

15. 12. 2016

12. Individuální vzdělávací plán jako živý
nástroj podpory žáků se SVP

42884/2013-1-879

15. 12. 2016

13. Neviditelné překážky – speciální potřeby
dětí se SVP

42884/2013-1-879

15. 12. 2016

14. Komunikace školy s rodiči

17476/2014-2-469

9. 9. 2017

15. Role pracovníků ústavních zařízení v práci
s ohroženými dětmi a rodinami

17476/2014-2-469

9. 9. 2017

16. Rozvoj kompetencí v českém jazyce u
žáků z jazykového prostředí ovlivněného
romštinou

29863/2014-1-696

8. 10. 2017

17. Práce s odlišností v mateřské škole

29863/2014-1-696

8. 10. 2017

18. Sociální znevýhodnění osob se sluchovým
postižením – pravidla komunikace

29863/2014-1-696

8. 10. 2017

19. Asistent pedagoga pro děti ze sociálně
znevýhodněného prostředí

17476/2014-2-469

9. 9. 2017

20. Asistent pedagoga a děti z jazykového
prostředí ovlivněného romštinou

17476/2014-2-469

9. 9. 2017

21. Asistent žáka s odlišným mateřským
jazykem

17476/2014-2-469

9. 9. 2017

Na závěr projektu byly podány ještě 4 akreditace k níže uvedeným kurzům:
22. Asistent pedagoga v současné škole - Akreditační rozhodnutí
workshop nejen pro ředitele škol
vydáno k 30. 6. 2015.

nebylo

Akreditační rozhodnutí
vydáno k 30. 6. 2015.

nebylo

23. Podpůrná opatření napříč vzděláváním
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24. Principy nezraňující komunikace ve škole

Akreditační rozhodnutí
vydáno k 30. 6. 2015.

nebylo

25. Komunikačně náročné situace ve škole

Akreditační rozhodnutí
vydáno k 30. 6. 2015.

nebylo

V rámci KA 9 Tvorba modulů Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
podporujících inkluzivní vzdělávání bylo vytvořeno 21 kurzů z oblasti sociálního
znevýhodnění, z toho 1 navazující modul pro asistenty pedagoga (dále jen AP) a 2
kurzy pro AP. Kurzy byly 8 hodinové, 16 hodinové a modul pro AP 50 hodinový. Další
4 kurzy byly podány k akreditaci. Pro jednotlivé kurzy byly vytvořeny podpůrné
vzdělávací materiály v podobě pracovních listů, skript, prezentací. K těmto
materiálům dostali přístup všichni, kteří se zúčastnili vybraného kurzu. Materiály byly
zavěšeny a zaheslovány na webu a účastníci k nim obdrželi přístupová hesla.
Tabulka č. 2: Přehled kurzů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků – Oblast
sociálního znevýhodnění

Název kurzu
1. Sociální znevýhodnění a jeho důsledky ve vzdělávání
2. Index inkluze v praxi
3. Spolupráce školy a místních komunit – komunitní vzdělávání
4. Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání nejen žáků se SVP
5. Heterogenita skupiny a klima třídy
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6. Práce s kulturní odlišností v české škole
7. Proč inkluzivní vzdělávání? Principy, efektivní metody a právní rámec
vzdělávání žáků
8. Vliv odlišného mateřského jazyka na školní úspěšnost žáků
9. Vliv ústavní výchovy na školní úspěšnost žáků
10. Práce s předsudky na českých školách
11. Jazyková výbava žáků hovořících romsky / romským etnolektem češtiny
12. Individuální vzdělávací plán jako živý nástroj podpory žáků se SVP
13. Neviditelné překážky – speciální potřeby dětí se SVP
14. Komunikace školy s rodiči
15. Role pracovníků ústavních zařízení v práci s ohroženými dětmi a rodinami
16. Rozvoj kompetencí v českém jazyce u žáků z jazykového prostředí
ovlivněného romštinou
17. Práce s odlišností v mateřské škole
18. Sociální znevýhodnění osob se sluchovým postižením – pravidla komunikace
Tabulka č. 3: Přehled kurzů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků – Oblast
asistent pedagoga

Název kurzu
1. Asistent pedagoga pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí
2. Asistent pedagoga a děti z jazykového prostředí ovlivněného romštinou
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3. Asistent pedagoga s odlišným mateřským jazykem

II. Realizační fáze
Kurzy jsme pilotně ověřili ve dvou případech:


šlo o kontroverzní téma, kde lze očekávat negativní reakci účastníků,



bylo větší množství lektorů, kteří se potřebovali sladit nebo konkrétní téma
ještě nelektorovali, ačkoliv je jim odborně blízké (oboru rozumí a lektorskou
zkušenost také mají) a je žádoucí, aby si sami zažili kurz – v tomto případě šlo
tedy zároveň o náslech na kurzu.

Pilotní ověření proběhla ve dvou podobách:


Větší skupina účastníků a menší skupina lektorů.



Malá skupina účastníků a lektoři na náslechu.

Obě varianty pilotních kurzů byly pro autory, lektory i účastníky přínosem, ale jako
klíčová se ukázala cílová skupina kurzu – pokud je složení účastníků širší, než je
primární cílová skupina, je těžší jednotlivé aktivity ověřit. Stalo se to např. u kurzu
zaměřeného na IVP, kdy se kurzu zúčastnili pedagogové ZŠ v minoritním počtu
a ostatní účastníci byli z MŠ, PPP, výchovného ústavu, neziskových organizací apod.
Na základě pilotních ověření byly často kurzy po/upraveny – co do počtu aktivit, jejich
zaměření, použitých metod.
Klíčovými spolupracovníky jsou lektoři, oni jsou těmi, kteří ve finále šíří ideu a obraz
projektu nebo realizátora, jejich volba byla tedy zásadní. Noví lektoři (kteří nebyli
doposud ověřeni v praxi) absolvovali před svým prvním školením náslech na kurzu u

Hlavní partner:

kolegy nebo v případě prvního lektorování lektorovali ve dvojici se zkušenějším
kolegou či byl na kurzu jako podpora přítomen vždy někdo z týmu DVPP – metodik,
supervizor, interní či externí lektor.
Kurzy jsme realizovali ve dvou podobách:


kurzy otevřené (dále jen OK) - umožňující účast jednotlivým motivovaným
učitelům z různých škol v regionu na jednom centrálním místě (zde jsme
většinou využili nabídek regionálních partnerů a realizovali kurzy ve spolupráci
s

nimi.

Partner

zajistil

školicí

prostor,

dodávku

občerstvení,

event.

fotodokumentaci a pomohl částečně s propagací. Za uvedenou spolupráci
bylo možné poskytnout finanční kompenzaci – DPP pro organizačního
pracovníka, fakturací pak za pronájem školicích prostor),


kurzy přímo na školách - na základě poptávky z jednotlivých škol byly
proškolovány celé sbory, nebo (v případě nedostatečného počtu ped.
pracovníků na jedné škole) více sborů – např. spojením dvou spřátelených
škol.

Vzdělávacích kurzů ČvT se celkem zúčastnilo 1508 proškolených osob. Vzdělávací
kurzy se realizovaly v počtu 25 jako tzv. otevřené kurzy a 51 kurzů bylo
realizovaných přímo na školách. Největší zájem byl o kurzy, dle tabulky níže.
Tabulka č. 4: Nejvíce poptávané kurzy ČvT

Název kurzu
Hodnocení
průběhu
výsledků vzdělávání

Počet opakování
a

Sociální znevýhodnění a jeho

14

Počet proškolených
účastníků
294

14

294

Hlavní partner:

důsledky ve vzdělávání
Komunikace školy s rodiči

13

249

Heterogenita skupiny a klima
třídy

9

199

Jednotlivé kraje v rámci ČR pak měly počty zrealizovaných kurzů včetně počtu
proškolených osob různé, viz tabulka níže.
Tabulka č. 5: Přehled počtu proškolených osob v rámci jednotlivých krajů
Hlavní partner:

Název kurzu

Počet realizovaných kurzů Počet proškolených osob

Olomoucký kraj

2

43

Jihočeský kraj

0

0

Ústecký kraj

11

247

Moravskoslezský kraj

7

170

Královehradecký kraj

7

153

Zlínský kraj

6

109

Jihomoravský kraj

8

201

Plzeňský kraj

4

76

Pardubický kraj

5

106

Liberecký kraj

1

24

Kraj Vysočina

0

0

Středočeský kraj

9

194

Karlovarský kraj

2

29

Praha

14

157

Byly realizovány i 2 workshopy z oblasti sociálního znevýhodnění.

Tabulka č. 6: Přehled workshopů z oblasti sociálního znevýhodnění za ČvT

Název workshopu
Hlavní partner:

1.Katalog podpůrných opatření pro žáky se sociálním znevýhodněnímonemocněním
2. Asistent pedagoga v současné škole - workshop nejen pro ředitele škol
Reálně se ověřilo celkem 15 kurzů za ČvT.
Tabulka č. 7: Přehled ověřených kurzů za ČvT

Název kurzu
1. Sociální znevýhodnění a jeho důsledky ve vzdělávání
2. Spolupráce školy a místních komunit – komunitní vzdělávání
3. Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání nejen žáků se SVP
4. Heterogenita skupiny a klima třídy
5. Práce s kulturní odlišností v české škole

6. Proč inkluzivní vzdělávání? Principy, efektivní metody a právní rámec vzdělávání
žáků
7. Vliv odlišného mateřského jazyka na školní úspěšnost žáků
8. Vliv ústavní výchovy na školní úspěšnost žáků
9. Práce s předsudky na českých školách
10. Jazyková výbava žáků hovořících romsky / romským etnolektem češtiny
11. Individuální vzdělávací plán jako živý nástroj podpory žáků se SVP
12. Neviditelné překážky – speciální potřeby dětí se SVP
13. Komunikace školy s rodiči
14. Role pracovníků ústavních zařízení v práci s ohroženými dětmi a rodinami
15. Asistent pedagoga pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí

Pouze 6 vzdělávacích kurzů z celkového počtu nebylo za ČvT díky malému zájmu ze
strany účastníků realizováno.
Tabulka č. 8: Přehled neověřených kurzů za ČvT

Název kurzu
1. Index inkluze v praxi
2. Rozvoj kompetencí v českém jazyce u žáků z jazykového prostředí ovlivněného
romštinou
3. Práce s odlišností v mateřské škole

Hlavní partner:

4. Sociální znevýhodnění osob se sluchovým postižením – pravidla komunikace
5. Asistent pedagoga a děti z jazykového prostředí ovlivněného romštinou
6. Asistent pedagoga s odlišným mateřským jazykem

V rámci elektronického přihlašování bylo i vyplňování otázek týkajících se zjištění
monitorovacích indikátorů, jako například pohlaví, nebo nejvyšší dosažené vzdělání.
Jednoznačnou převahu v účasti na kurzech měly ženy, a to v počtu 1305, muži pak
byli zastoupeni v počtu 203. Účastníci uváděli do přihlášky také svoje nejvyšší
dosažené

vzdělání:

základní,

střední,

vysokoškolské,

nebo

doktorandské.

Nejpočetnější skupina účastníků na kurzech byly osoby s vysokoškolským
vzděláním, celkem 1187 osob. S velkým odstupem pak byla jako druhá nejpočetnější
skupina se středoškolským vzděláním v počtu 297 osob. Jednoznačně nejnižší počet
účastníků spadal do kategorie s doktorandským vzděláním, 13 osob a základním
vzděláním, 11 osob.
III. Evaluace kurzů
Nezbytnou podmínkou pro zajištění kvality Dalšího vzdělávání pedagogických
pracovníků (dále jen DVPP) je systém evaluace. V rámci projektu jsme využívali
evaluaci v průběhu celé realizace kurzů DVPP a ve všech třech bězích modulu
Asistent pedagoga pro děti se sociálním znevýhodněním. V závěru kurzu jsme si
nechali udělat také externí evaluaci kurzů.
Jako hlavní evaluační nástroje byly zvolené strukturované evaluační dotazníky.
Pro potřeby projektu jsme využili 4 druhy dotazníků:
a) Dotazník pro účastníky kurzů DVPP a prezenčních setkání modulu pro
AP ,

Hlavní partner:

b) Dotazník pro lektory v rámci kurzů DVPP a prezenčních setkání modulu
pro AP,
c) Dotazník k online části modulu AP,
d) Dotazník pro lektory při Akci na škole.
Tvorba evaluačního dotazníku
Vzhledem k tomu, že první kurz byl naplánován již na prosinec 2013, bylo nutné
připravit dotazník ještě před začátkem realizace kurzu. Příprava dotazníků probíhala
v měsících září-listopad 2013. Pilotní ověření navrženého evaluačního dotazníku se
realizovalo spolu s pilotním ověřením kurzů (prosinec 2013 – leden 2014). Mělo
sloužit především pro zjištění nastavení vhodnosti dotazníkových položek a k jejich
následné úpravě do finální podoby.
Pro evaluační dotazník jsme si zvolili otevřené a škálové položky. Při škálách
představovalo nejnižší hodnocení číslo 7 a nejvyšší hodnocení číslo 1. I navzdory
přesné instrukci v úvodu dotazníku jsme v pilotním ověření zjistili, že převážná
většina účastníků vyplnila dotazník opačně (nejlepší hodnocení = číslo 7; nejhorší
hodnocení = číslo 1). K tomuto závěru jsme došli na základě otevřených odpovědí,
kdy se účastníci o kurzech vyjadřovali vysoce pozitivně, přičemž jejich číselné
hodnocení tomu nenasvědčovalo. Naši domněnku nám potvrdili i samotní účastníci
kurzu, kteří se vyjádřili, že jim škála přijde logičtější opačně (tedy ve smyslu 1 –
nejméně bodů a 7 – nejvíce bodů). Z toho důvodu jsme škálu opravili.
Na základě výsledků pilotního ověření evaluačního dotazníku jsme odstranili položku
„Navštívil byste i další přednášku tohoto/této lektora/lektorky“?, která se ukázala jako
ne zcela vypovídající, neb její hodnocení nijak neukazuje na spokojenost s kurzem.

Hlavní partner:

V dalším období jsme se proto rozhodli tuto otázku zcela vynechat neb její přínos byl
nulový.
Evaluační dotazník pro účastníky jakožto evaluační nástroj ve finální verzi sestává ze
tří oblastí:
1. hodnocení lektora / lektorky kurzu
První oblast byla zaměřena na hodnocení lektora / lektorky kurzu, na jeho
komunikativní a rétorické dovednosti, na schopnost podat téma srozumitelnou
formou, a zda je z pohledu účastníků odborníkem na danou problematiku.
2. přínosu kurzu
Nosným cílem celé oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků je
nabídnout takové kurzy, které budou představovat pro účastníky jak teoretický,
tak i (a to hlavně) praktický přínos. I když byla nabídka kurzů vytvořena na
základě výsledků analýzy vzdělávacích potřeb, přesto nás zajímalo, jestli
výběr kurzů odpovídá potřebám pedagogických pracovníků v současnosti.
3. hodnocení kurzu celkově
V rámci třetí oblasti nás zajímala celková spokojenost účastníků s kurzem,
spokojenost s výukovými materiály a organizačním zajištěním kurzu. Na závěr
měli účastníci možnost vyjádřit se ke kurzu v rámci otevřených otázek.
Evaluační dotazník pro lektory se ve finální verzi sestává ze čtyř oblastí:
1. časové podmínky
Vzhledem k tomu, že ne každý lektor je současně i autorem kurikula a
výukových materiálů daného kurzu, bylo pro nás podstatné, jestli se
připravený obsah kurzu dá stihnout ve vymezeném čase.
2. obsahové podmínky
Důležitou zpětnou vazbou pro nás jsou i informace o vhodnosti navržených
aktivit a pracovních a výukových materiálů.
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3. organizační zajištění kurzu
Pro organizátora je důležitá rovněž zpětná vazba týkající se organizace kurzů.
4. hodnocení kurzu celkem
V rámci poslední oblasti nás zajímala celková spokojenost lektorů s kurzem,
spokojenost s výukovými materiály, či organizačním zajištěním kurzu. Na
závěr měli lektoři možnost vyjádřit se ke kurzu v rámci otevřených otázek.
Evaluační dotazník k online části modulu AP – tímto dotazníkem jsme si ověřovali
nastavení kurzu po obsahové stránce, časové náročnosti a spokojenosti
s tutorem.
Evaluační dotazník pro lektory při Akci na škole - tento dotazník vyplňovali lektoři
pouze při akci na škole. Dotazník byl určen zejména pro lektory, kteří by na škole
realizovali následně další akce, aby měli k dispozici informace o vhodnosti a
technických parametrech učebny na škole, o atmosféře a dynamice skupiny na
kurzu, zaměření, zkušenostech školy atd. tak, aby mohl další lektor plynule na
předchozí kurz navázat.

Kurzy DVPP
V rámci projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR, reg. č.
CZ.1.07/1.2.00/43.0003 probíhala realizace 76 vzdělávacích akcí určených pro
pedagogické pracovníky. Kurzy byly zaměřeny na práci s žáky a dětmi se sociálním
znevýhodněním.
V průběhu celého projektu jsme využívali fyzické distribuce evaluačních dotazníků
s využitím jejich tištěné verze. Na konci každého kurzu dostali účastníci dotazník,
který na místě odevzdali lektorovi, který tak měl okamžitou zpětnou vazbu, dále se
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data z dotazníků přepisovala do systému s elektronickými evaluačními dotazníky.
Stejný postup probíhal v případě lektorů, kteří kurzy vedli a od nichž jsme také chtěli
získat zpětnou vazbu, těm byla posléze umožněna i varianta vyplnit dotazník
v elektronické verzi. Získané informace z dotazníků od lektorů jsou důležité nejen pro
zkvalitnění samotné výuky (obsahové a materiálové zajištění kurzů) – v několika
případech došlo k úpravám kurzu, ale také organizační stránky výuky.
Když lektoři a účastníci vyplnili elektronický dotazník, jejich data zůstávala uložena
v systému. Následně byla převedena do excelovského souboru, z něhož se dále
zpracovávala do podoby grafů. Všechny konkrétní výsledky byly pravidelně
publikovány v průběžných monitorovacích zprávách.

Modul pro AP
V říjnu 2014 začalo pilotní ověřování 50 h nadstavbového modulu. Studium
v rozsahu celkem 50 hodin sice není kvalifikační, ale svým obsahem je ojedinělé.
Obsah kurzu byl připravován ve spolupráci s odborníky na jednotlivá témata i
samotnými asistenty z praxe a je kombinací 3 prezenčních setkání a 2 částí elearningu. Celkem pro velký zájem proběhly 3 běhy tohoto modulu, kterého se
dohromady účastnilo 60 účastníků.
Také v rámci ověření modulu jsme získávali data od účastníků, týkající se jejich
spokojenosti s nastavením jednotlivých prezenčních setkání a online výuky – elearningu. Měli jsme zájem i o konkrétní připomínky, které by nám pomohly připravit
změny a vylepšení do další realizace modulu. Jednotlivá prezenční setkání byla
hodnocena stejně jako v případě kurzů a to jak ze strany lektora, tak i účastníků.
Zvlášť účastníci hodnotili e-learningovou část studia pomocí online dotazníku. Na
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základě zpětné vazby v prvním pilotním běhu jsme následně poupravili technickou
stránku e-learningu ke spokojenosti účastníků ve 2. a 3. běhu.
Výsledky evaluací jsou zpracovány ve dvou oblastech – první tvoří vyhodnocení
kurzů DVPP, druhou oblastí je vyhodnocení modulu pro AP.

Přílohy ČvT
1. Dotazník pro účastníky kurzů DVPP a prezenčních setkání modulu pro AP.
2. Dotazník pro lektory v rámci kurzů DVPP a prezenčních setkání modulu pro
AP.
3. Dotazník k online části modulu AP.
4. Dotazník pro lektory při Akci na škole.
5. Závěrečná evaluace kurzů DVPP zaměřených na sociální znevýhodnění.
6. Grafické zpracování výstupů z evaluačních dotazníků z nadstavbového
modulu Asistent pedagoga pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí –
1. běh.
7. Grafické zpracování výstupů z evaluačních dotazníků z nadstavbového
modulu Asistent pedagoga pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí –
2. běh.
8. Grafické zpracování výstupů z evaluačních dotazníků z nadstavbového
modulu Asistent pedagoga pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí –
3. běh.
9. Evaluace vzdělávacích kurzů v projektu Systémová podpora inkluzivního
vzdělávání v ČR, Závěrečná evaluační zpráva.
10. Tabulka podpořených osob.
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