
                            

  Cílové skupiny

Místní akční plán vzdělávání v Olomouci       

MAP II

INKLUZE  
PRAKTICKY

1. série programů 

pro rok 2019

Program inkluze pro MŠ, 

1. stupeň ZŠ a 2. stupeň ZŠ

 praktický kurz pro pedagogy
 program pro třídu
 následná podpora práce pedagoga

Rok 2019 

Vážení pedagogové,

zveme Vás na 1. sérii seminářů realizovaných v rámci projektu 

MAP II, který je určen pro podporu a seznámení se s inkluzivním přístupem 

ke  kolektivu s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. Program je zaměřen 

na zlepšení pedagogické dovednosti v oblasti inkluze a zlepšení komunikace mezi 

dětmi z běžné populace a dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami.

Realizaci programu INKLUZE PRAKTICKY zabezpečuje Sdružení D, 

které má s tímto programem již praktické zkušenosti nejen z působení ve městě 

Olomouci.

  

Program zahrnuje praktický kurz pro pedagogy (účast ve skupině pro 6 –

8 pedagogů), program pro třídu a následnou podporu práce pedagoga 

psychologem Sdružení D.

Termíny jednotlivých aktivit budou domlouvány individuálně.

Přihlášky zasílejte do 23.11. 2018 na e-mail: katerina.rychla@olomouc.eu. 

V případě zájmu o další sérii programů nám, prosím, pošlete předběžnou přihlášku. 

Program je možno realizovat v jedné škole s více pedagogy.

Na úspěšnou spolupráci se těší

                        Realizační tým MAP II.

Praktický kurz pro pedagogy MŠ/ 1. st. ZŠ – Jak pracovat s tématem inkluze 

v mateřské školce/ na 1. stupni ZŠ

Účastníci kurzu budou seznámeni se základními principy inkluzivního přístupu ke 

kolektivu s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami v MŠ/ZŠ. Dále se 

seznámí s vypracovanou metodikou a pracovními listy. Naučí se jednoduché 

animaci pana Tydýta, jenž je klíčová pro následné využití předané metodiky pro 

práci s dětmi v oblasti inkluze. Kurz zaměřen na získání praktických dovedností, 

realizován bude v malých skupinách pro 6 – 8 pedagogů.

Délka: 5 vyučovacích hodin

Výstupy: kurz, metodika, pracovní listy pro MŠ/ZŠ

Praktický program inkluze pro MŠ (předškolní věk od 5 let)

Praktický program inkluze pro 1. stupeň ZŠ (pouze 1. a 2. třída) 

PŘÍBĚHY PANA TYDÝTA



Praktický program inkluze pro 2. stupeň ZŠ

VELKÁ ZMĚNA

Přihláška na 1. sérii programů INKLUZE PRAKTICKY – rok 2019
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 akci 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 parlamentu a 
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 osobních údajů: Mgr. Adam Štěpánek, tel.: +420 588 488 268, 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 MŠ/ZŠ ……………………………………………………………………………..

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

MŠ           1. stupeň ZŠ          2. stupeň ZŠ        Aprobace:……………………..

V případě, že nebude dostatečná kapacita v r. 2019, mám zájem o účast 

v následujících letech              ANO/NE

Nemám zájem účastnit se v r. 2019, ale rád bych program absolvoval/la 

v následujících letech              ANO/NE

Program pro třídu

Anotace: Malá Amálka slaví narozeniny a přeje si jedinou věc. Plyšáka, který by 

byl úplně jiný než všechny ostatní hračky. Dočká se svého vysněného kamaráda

s podivným jménem i vzhledem. Jiné hračky ho však mezi sebe nepřijmou. Tak 

se zklamaný a nazlobený pan Tydýt vydává hledat, kým vlastně je a ke komu 

patří. Amláka pláče, ostatní hračky si uvědomí svůj díl viny a vydají se Tydýta 

hledat. Začíná cesta plná nástrah a dobrodružství. Ukáže se, že se vlastně 

všichni potýkáme s nějakou svou jinakostí, budeme muset překonat svá vlastní 

omezení. Zvládneme přijmout se takoví, jací jsme a přijmout i toho druhého vedle

sebe?

Délka: 2 vyučovací hodiny

Výstupy: program pro třídu, loutka Tydýta, která zůstává ve třídě

Následná podpora práce pedagoga psychologem Sdružení D.

Praktický kurz pro pedagogy na 2. stupni ZŠ – Jak pracovat s tématem 

inkluze na 2. stupni ZŠ

Účastníci kurzu budou seznámeni se základními principy inkluzivního přístupu ke 

kolektivu s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami na 2. stupni ZŠ. Dále se 

seznámí a prakticky si vyzkouší sadu cvičení směřující k posílení tolerance a 

vzájemného respektu mezi žáky navzájem s ohledem na přijetí žáka se 

speciálními vzdělávacími potřebami. Kurz bude realizován v malých skupinách 

pro 6 – 8 pedagogů.

Délka: 5 vyučovacích hodin

Výstupy: kurz, sborník cvičení a her

Program pro třídu

Anotace: Martin po autonehodě přichází o zrak. Společně s ním a jeho rodinou se 

účastníci v modelových situacích pokouší adaptovat na život s postižením. Řeší 

dilema, zda zůstat u rodiny a v normální škole, namísto přestupu do nabízené 

speciální internátní školy pro zrakově postižené. Drama pomáhá pochopit 

potřebu integrace postižených ve společnosti a některé možnosti její realizace.

Délka: 2 vyučovací hodiny

Následná podpora práce pedagoga psychologem Sdružení D.




