
                            

  Cílové skupiny

Místní akční plán vzdělávání v Olomouci MAP II

INKLUZE

Hodnocení žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami

10.12.2018

9.00 – 13.00 hodin

Vážená paní, Vážený pane,

dovolte, abychom Vás pozvali na odborný workshop zaměřený na hodnocení žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami, který je součástí projektu MAP II.

Obsahem semináře je seznámení s možnostmi formativního hodnocení v prostředí heterogenní 
třídy a diskuse zúčastněných nad konkrétními problémy praxe se vzděláváním (hodnocením) žáků se SVP.
Na setkání se těší

PhDr. Hana Fantová
                                                                                               věcný manažer projektu MAP II

Workshop je určen: pedagogům ZŠ, zástupcům z oblasti sociálních služeb, speciálního školství, středních 
škol, školních poradenských zařízení, neziskových organizací, místní samosprávy, zdravotnictví, rodičovské 
veřejnosti a dalším odborníkům z řad institucí a veřejnosti
Realizace: Magistrát města Olomouce a Univerzita Palackého Olomouc
Hodinová dotace:  4 hod.
Termín:  10.12.2018  9:00 – 13:00 hod.
Místo: Budova MMOl    - bude upřesněno podle počtu zájemců (předpokládáme max. počet účastníků 30)
Lektorka: PaedDr. Pavlína Baslerová, Ph.D., odborná asistentka Ústavu speciálněpedagogických studií    
                                                                        Pedagogické fakulty UP v Olomouci
Obsah semináře:
1. Možnosti hodnocení dané českou školní legislativou
2.  Typy a formy hodnocení (normativní, formativní, známkou, slovní, kriteriální, s využitím portfolia) – jejich 
      výhody a rizika
3.  Spravedlnost v hodnocení a klasifikaci 
4.  Diskuze

Přihlášky zasílejte do 4. 12. 2018 elektronicky na e-mail: jaroslava.vecerova@olomouc.eu  

Přihláška na workshop Hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami

v rámci projektu Místní akční plán II vzdělávání v ORP Olomouc  
(číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009716)

Na workshopu mohou být pořizovány fotografie a videa za účelem propagace projektu MAP II a informování 
veřejnosti prostřednictvím webových stránek, sociálních sítí a tiskových materiálů.
Zpracování osobních údajů potřebných pro administraci přihlášky se řídí Nařízením Evropského parlamentua 
Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, GDPR). 
Správce osobních údajů statutární město Olomouc, IČO: 00299308, se sídlem Horní náměstí č. p. 583, 779 11 
Olomouc.
Pověřenec pro ochranu osob. údajů: Mgr. Adam Štěpánek, tel.: 588 488 268, e-mail: podatelna@olomouc.eu.
Účel zpracování: řádná administrace přihlášky s cílem umožnit účast na školení a realizaci projektu MAP II.
Právní základ zpracování: plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR

Jméno a příjmení:………………………………………………………………………..

Název organizace:…………………………………………………………….………..

E-mail: …………………………………………Podpis:………………………………..




