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6. Monitorovací období 01/12/10 – 28/02/11 

 
 

Realizované klí čové aktivity 
 
 
Číslo klíčové aktivity 03 
Název klíčové aktivity Kurzy I. blok 
Období realizace klíčové aktivity 01/12/10 – 31/01/11 
Podrobný popis realizace klíčové aktivity 
Pro klíčovou aktivitu 03 byly připraveny studijní podklady v jednotlivých oblastech speciální 
pedagogiky, intervence a podpory. Pro účastníky kurzů byl zřízen portál pro výměnu 
informací, umístění studijních opor a odesílání projektů účastníků kurzu k vyhodnocení.  
 
Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity 
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Do kurzu se přihlásili 42 účastníci. Obsahem kurzů byla speciálněpedagogická propedeutika 
zaměřená na jednotlivá postižení a práci s těmito žáky v podmínkách integrovaného 
vzdělávání. Přednášky byly pojednány jako vstupní informace do problematiky daného 
postižení, úprava prostředí k efektivnímu vzdělávání, metodické informace zaměřené na 
skupinu nositelů různých vad a důsledků postižení. Legislativa, práce se skupinou žáků 
v prostředí integrovaného vzdělávání a psychologická podpora pedagogům – tato témata 
budou společná a celek uzavřou. Formálně se jednalo o přednášky a semináře (80 hodin) + 
samostudium s následnými konzultacemi (40 hodin). Účastníci kurzů obdrželi studijní 
podklady a materiály.  
Kurzy byly organizovány v následujícím harmonogramu: 
 

Hod. 
08.00-

08.44 

08.45-

09.30 

09.45-

10.29 

10.30-

11.15 

11.30-

12.14 

12.15-

13.00 

13.15-

13.5     

14.00-

14.45 

15.00

-

15.44 

Dat. Posl. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

7. 1 P-66 právní úpravy vztahující se k integrované edukaci   

21. 1. P-66 somatopedické aspekty integrované edukace   oslovena  

28. 1. P-66 tyflopedické aspekty integrované edukace  

4. 2. P-66 psychopedické aspekty integrované edukace   

11. 2. P-66 surdopedické aspekty integrované edukace  

18. 2. P-66 logopedické  aspekty integrované edukace  

25. 

2. 
P-66 pedagogicko psychologicé aspekty integrované edukace  

4. 3. P-66 etopedické aspekty integro ané edukace se zaměřením na sexuální výchovu   

18.3. P-66 závěrečná obhajoba projektu   - komise 

 
 
 
 
Problémy při realizaci projektu  
Nepředpokládanou skutečností (při přípravě harmonogramu) byla velmi dlouhá doba, 
potřebná k přihlášení účastníků, stanovení a vzájemnému odsouhlasení termínů přednášek 
v kurzech v přímé výuce. Nečekali jsme tak velkou časovou náročnost při harmonizaci 
termínů. Důvod vidíme v naší nezkušenosti v této oblasti a dále v tom, že se jedná o 
pedagogické pracovníky z několika moravských krajů. Výsledkem dlouhodobé mediace však 
je fakt, že máme plně obsazeny kurzy až do roku 2012. 

 
 
Číslo klíčové aktivity 04 
Název klíčové aktivity Evaluace a úpravy kurzů 
Období realizace klíčové aktivity 01/01/11 – 28/02/11 
Podrobný popis realizace klíčové aktivity 
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Vzhledem k výše uvedeným důvodům se posunuje termín prací na vyhodnocení kurzů, 
úpravy osnov a obsahu přednášek podle reflexí účastníků tak, aby v příštích kurzech byl 
obsah sladěn s aktuálními potřebami pedagogického terénu. 
Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity 
V uvedené době stále probíhají kurzy, individuální konzultace a práce na závěrečných 
projektech účastníků. Obhajoby projektů proběhnou 18.3. 2011. Následně bude zahájena fáze 
vyhodnocení zpětnovazebních informací a případné úpravy forem a obsahu přednášek 
v kurzu II.  
Problémy při realizaci projektu  
neshledáváme problémy 
 

 

 
 

Plánované klí čové aktivity projektu  

 
Číslo klíčové aktivity 04 
Název klíčové aktivity Evaluace a úpravy kurzů 
Období realizace klíčové aktivity 01/03/11-31/03/11 
Popis a cíl klíčové aktivity 
Realizační tým se bude individuálně a následně při pracovních setkáních zabývat 
vyhodnocením úspěšnosti prvního pilotního kurzu, navrhovat a provádět úpravy v obsahu, 
rozsahu a zaměření jednotlivých přednášek. Výsledné a obhájené projekty budou uveřejněny 
na portále projektu. 

 
Číslo klíčové aktivity 05 
Název klíčové aktivity Kurzy II. Blok  
Období realizace klíčové aktivity 1/04/11-31/08/11 
Popis a cíl klíčové aktivity 
Druhý blok kurzů bude zahájen v dubnu 2011 a je již plně obsazen stejně, jako třetí blok. 

 
 

Do konce března 2011 bude vydán souborný materiál textů a přednášek ke konferenci, 
uspořádané 3.3. Sborník bude sloužit pro studium v dalších plánovaných kurzech. 
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Publicita projektu 

Popis zajištění publicity a informování o EU, ESF a o projektu 
Všechny výstupy byly dedikovány projektu STASPED, na konferenci k projektu 3. a 4. 3. 
2011 bude vystaven poster a informační materiály k projektu. Také sborník je dedikován dle 
pravidel zadavatele. 

 
 


