
 

 

Hodnotící zpráva ze vzdělávací akce 

 

 

Popis realizace vzdělávací akce 

Kurz v časové dotaci 8 hod. byl realizován v prostorách 
příjemce jako dvoudenní. Téma bylo přizpůsobeno pro 
základní vzdělávání. DVPP bylo vedeno formou praktického 
workshopu s konkrétní kazuistikou. Účastníci mohli 
v průběhu vzdělávání konzultovat své vlastní zkušenosti 
z praxe a sdílet poznatky s ostatními pedagogy. Lektorka 
Šárka Sohrová předala účastníkům výukové materiály 
v listinné i elektronické formě.  

Popis přínosů pro cílovou skupinu 
ve vazbě na tvorbu MAP 

Akreditované DVPP s osvědčením pro účastníky.  
Účastníci měli možnost pod odborným vedením vyplnit si 
jeden ze stěžejních formulářů inkluzivního vzdělávání a 
vyzkoušet si pedagogickou diagnostiku na konkrétních 
žácích. Získané poznatky bylo možné ihned implementovat do 
vlastní pedagogické praxe. 

Název příjemce Statutární město Karviná 

Registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000040 

Název projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná 

Termín realizace vzdělávací akce 
24. 1. 2017 
25. 1. 2017 
 

Zaměření/téma vzdělávací akce Vzdělávací kurz Plán pedagogické podpory 

Stanovený cíl vzdělávací akce 

 Praktické seznámení s celým formulářem PLPP, jak 
vyplňovat jednotlivé položky u dětí s různými typy 
obtíží.  

 Aktuální pedagogická diagnostika žáka. Jak zjistit 
úroveň dovednosti číst, psát a počítat, porovnání s 
normou daného ročníku a odvození formy podpory 
ve výuce v rámci jednotlivých předmětů.  

 Ukázky práce v rámci I. stupně podpory s dětmi s 
výchovnými potížemi a jak si zmapovat způsob 
domácí přípravy. 

 Pravidla sestavování cílů PLPP, jaká doporučení 
jsou vhodná pro rodiče k domácímu procvičování. 

 Sestavení pedagogické podpory pro konkrétního 
žáka 1. i 2. stupně ZŠ. 

 Aktuální legislativa k dané problematice. 

Cílová skupina Pedagogičtí pracovníci na základních školách.  

Počet účastníků 21 osob 

Termín zpracování hodnotící zprávy 
(ne dříve než 3 měsíce od realizace 
vzdělávací akce) 

1. 5. 2017 



 

 

Popis dopadů pro cílovou skupinu ve 
vazbě na tvorbu MAP 

Účastníci po absolvování kurzu lépe rozumí problematice 
inkluze a podpůrných opatření, čímž je zabezpečena priorita 
společného a kvalitního vzdělávání.  

 
Datum: 1. 5. 2017     Vypracovala: Ing. Petra Kantorová 


