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8. Monitorovací období 01/07/2011 – 31/12/2011 

 
Realizované klíčové aktivity 

Číslo klíčové aktivity 05 
Název klíčové aktivity Kurzy II. blok 
Období realizace klíčové aktivity 01/07/11-31/08/11 

 
Podrobný popis realizace klíčové aktivity 
 
Ve dnech 8. – 12. 8. 2011 byl v hotelu Zubříč v Rajnochovicích realizován intenzívní kurz 
zaměřený na vybudování teoretické poznatkové základny a na výstavbu praktických, 
speciálněpedagogických dovedností pro pedagogické pracovníky pracující v oblasti přípravy 
nebo přímo v procesu integrovaného vzdělávání.. Cílem kurzu bylo teoreticky přednést, 
prakticky naučit a následně i v reálných situacích zaužívat nové poznatky směřující k přípravě 
nebo realizaci vlastní integrované edukace pracovníky v praktickém provozu. Bylo využito 
zkušeností z předchozích kurzů tohoto typu, a proto ke kurzu byli (jako samoplatící účastníci) 
přizváni i klienti s postižením, kteří se stali po dobu kurzu cílovou skupinou pro nácvik 
nových dovedností v praxi. Jednalo se o 8 frekventantů a 6 osob s postižením, které souhlasily 
s vlastní aktivní účastí v cílové skupině pro praktické aktivity. K výuce bylo využito 
studijních materiálů, vytvořených přednášejícími v předchozích kurzech a dále byly 
účastníkům předány závěrečné práce – projekty, obhájené v předchozím kurzu, jako 
doplňkové studijní materiály. Fotografická dokumentace je v příloze.  
Kurz probíhal podle přiloženého programu a uzavřen byl obhajobou projektu. Absolventi 
obdrželi certifikát.  
Program kurzu a časová dotace pro jednotlivé předměty 
 

den 8:30 -10:00 10:30-12:00  13:30 - 15:30 16:00 - 17:30 18:00 – 20:00 

8.8.  

pondělí 

 příjezd, 
organizační kroky 

ubytování 

oběd  úvod, seznámení  

práce s klienty  

diagnostika a ivp 

 

práce s klienty 

diagnostika a ivp  

 konzultace  

k projektu 

odborný film 

9.8.  

úterý 

práce s klienty  

 úprava prostředí 

naučíme věci 
myslet 

práce s klienty 

úprava prostředí 

naučíme věci 
myslet 

oběd práce s klienty 

arteterapeutické 
techniky pro 
integraci 

práce s klienty  

arteterapeutické 
techniky pro 
integraci 

konzultace  

k projektu 

rozbor 
videozáznamů 

10.8. 
středa 

práce s klienty 

alternativní 
komunikace 

práce s klienty 

alternativní 
komunikace 

oběd práce s klienty  

 

práce s klienty  

 

konzultace  

k projektu 



 
 

Standardy speciální edukace 
CZ.1.07/1.2.00/08.0120 

 
 

Verze platná od 2. 3. 2011  2 
  

videoanalýza  videoanalýza rozbor videa 

11.8. 
čtvrtek 

práce s klienty  

alternativní 
komunikace 

práce s klienty 

tyflopedické 
minimum  

oběd práce s klienty 

tyflopedické 
minimum  

práce s klienty 

alternativní 
komunikace 

konzultace  

k projektu 

rozbor videa 

12.8.  

pátek 

práce s klienty 

 psychologické 
aspekty integrace 

práce s klienty 

 psychologické 
aspekty integrace 

oběd vyhodnocení kurzu,  ukončení a obhajoba 
projektů 

 

 
Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity 
 
Kurz proběhl podle výše uvedeného plánu. Hodnocení účastníky bylo pozitivní. Příznivou 
zpětnou vazbou je skutečnost, že si absolventi vyžádali pokračování kurzu v podobě nástavby 
na probraná témata. Pro příští léto se pokusíme tyto požadavky zohlednit. Velmi příznivě byla 
hodnocena účast a zapojení klientů do praktických aktivit, ať již diagnosticky zaměřených 
nebo pro účely metodického zpracování některých teoreticky probíraných. Jako praktická se 
osvědčila přednášejícím technická podpora – videoklipy a filmy určené k diagnostické 
analýze. V příštích kurzech bude též využíváno. 
 
Problémy při realizaci projektu 
 
Problémy zásadního charakteru se v průběhu řešení této etapy nevyskytly. Drobné 
organizační a formální úkoly – mimo plánovaný postup – byly operativně řešeny bez dalších 
negativních dopadů. 
 
 
 

Číslo klíčové aktivity 06 
Název klíčové aktivity Kurzy III. blok 
Období realizace klíčové aktivity 01/08/11-31/12/11 

 
Podrobný popis realizace klíčové aktivity 
 
Velehrad 6. – 9. 12. byl realizován další intenzivní kurz zaměřený na zakládání a rozvoj 
kompetencí k integrovanému vzdělávání. Podle již vyzkoušeného modelu z předchozího 
intenzivního kurzu  byly  k požádáni klienti, kteří se stali v praktických částech kurzu cílovou 
skupinou. Jako novinku jsme zařadili průběžnou osobní instruktáž pracovníků – v době 
praktického výkonu dostávali instrukce, rady a metodické otázky, propojené s přednášenou 
teorií. Pro kurz byly opět použity již ověřené studijní materiály a frekventanti dostali 
k dispozici závěrečné práce – projekty z předchozích kurzů. Na základě požadavku 
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pracovníků byl vytvořen další metodický materiál – soubor podkladů pro alternativní a 
augmentativní komunikaci. Tento sobor měl v době konání kurzu cca  450 položek. Vznikl 
jako produkt vyžádaný praxí a bude voně šířen mezi účastníky dalších kurzů a odborných 
setkání.  
Diagnostické výstupy  byly ponechány v zřízení DZP Velehrad k dalšímu využití.  
 
Program a časová dotace pro výuku jednotlivých okruhů  
 

den 8:00 -10 00 10:30-12:00  13:30 - 15:30 16:00 - 17:30  
7.12.  
úterý 

individuální 
plánování 
 

individuální 
plánování 
 

oběd individuální 
plánování 
 

 
analýza 
komunikačního 
chování 

 

8.12. 
středa 

aktivizační 
techniky 

diagnostika oběd  
analýza 
komunikačního 
chování 

 
analýza 
komunikačního 
chování 

 

9.12. 
čtvrtek 

diagnostika diagnostika 
 

oběd   
rozvoj sociálních 
kompetencí 
 

 
rozvoj sociálních 
kompetencí 
 

 

10.12.  
pátek 

diagnostické 
závěry 

diagnostiocké 
závěry 

oběd Vyhodnocení 
kurzu 

  

 
Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity 
 
Kurz splnil plánované očekávání. Frekventanty byl kladně hodnocen i v přiložených 
evaluačních dotaznících. Účastníci projevili zájem odbornou literaturu. Z prostředků projektu 
bude zakoupena, označena logy a dána formou dlouhodobé zápůjčky k dispozici pracovníkům 
v praktickém terénu dané lokality. Zkušenosti lektorů z tohoto kurzu  budou opět reflektovány 
v dalších kurzech. Návštěva a účast vedoucí pracovnice jiného DZP na tomto kurzu vyvolala 
zájem podobný systém a formu vzdělávání a další skupina pracovníků bude uvedenou formou 
vzdělávána a připravována na práci v podmínkách integrované edukace v dalším, 
připravovaném kurzu.  Jako velice praktická se ukázala volná dostupnost  studijních materiálů 
a závěrečných obhájených projektů. Pracovníci v terénu potvrzují jejich užitečnost. 
Z pohledu realizace cílové položky – propagace projektu ESF byl úkol také splněn, logy 
označené materiály a metodické pomůcky zůstaly k dispozici pro práci v praktickém terénu, 
což přispívá k naplnění požadavku na trvalou udržitelnost projektu. 
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Problémy při realizaci projektu 
 
V této etapě se řešitelský týme nesetkal se zásadními problémy. Jediným úskalím bylo velmi 
dlouhé vyřizování finanční dotace, které neurychlila ani bez závad dopadnuvší  hloubková 
kontrola projektu na místě. Projekt se ve svém řešení dostal do platební neschopnosti. 
 
 

Číslo klíčové aktivity 07 
Název klíčové aktivity Kurzy IV. blok 
Období realizace klíčové aktivity 01/09/11-31/12/11 

 
Podrobný popis realizace klíčové aktivity 
 
Další klíčovou aktivitou bylo zahájení realizace kurzu pro 42 studujících. Obsahová náplň 
byla po  předchozích zkušenostech pouze mírně upravena a po poradě řešitelského týmu a 
skupiny lektorů bylo přihlédnuto ke specifickým otázkám a oblastem, které se v průběhu 
řešení předchozích etap objevily. 
 
Program a časová dotace kurzů: 
 

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-
13.59 

14.00-
14.45 

15.00–
15.44 

Dat. Posl. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
16. 9. P 6  Logopedické aspekty integrované edukace  (MOKU) 
24. 9. P 21* Somatopedické aspekty integrované edukace (PJUR) 
14. 
10. 

P 66 Pedagogicko psychologické aspekty integrované edukace  (PP) 

5. 11. P 21* Surdopedické aspekty integrované edukace  (MP) 
11. 
11. 

P 66 Psychopedické aspekty integrované edukace  (MV) 

2. 12. P 66 Tyflopedické aspekty integrované edukace  (KS) 
16. 
12. 

P 66 Právní úpravy vztahující se k integrované edukaci  (JM) 

7. 1. P 21* 
Etopedické aspekty integrované edukace se zaměřením na sexu lní 
výchov  (LP) 

3. 2. P 66 Závěrečná obhajoba projektu (komise) 
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Změny v kurikulu kurzu projektu ESF Standardy speciální edukace –navržené na 
základě analýzy a vyhodnocení závěrečných prací Kurzu I. 
 
Na základě zpětné vazby došlo v kurikulu kurzu k těmto změnám: 

- snížení časové dotace části kurzu věnovanému teoretickým základům psychopedie, 
- navýšení časové dotace věnované budování praktických dovedností práce s klinickými 

a vybranými testovými diagnostickými metodami (např. využití dětské kresby 
v diagnostice dítěte, využití hry a dramiky v diagnostickém procesu, etc.) 

- posílení části kurzu zaměřené na exkurz do oblasti speciální výtvarné výchovy a 
artbrutu (osob s mentálním postižením a další psychiatrickou diagnózou) 

- posílení technik expresivně-terapeutických přístupů v psychopedii (arteterapie a 
artefiletiky, dramaterapie a teatroterapie, muzikoterapie, taneční a pohybové terapie, 
poetoterapie).  

 
Zdůraznění témat: 

- Klasifikace osob nevidomých / nevidomosti.  

            - Dvojmetoda a její zavedení do praxe. 

            - Prostorová orientace s ohledem také na úpravu prostředí. 

           - Zraková hygiena. 

           - Komunikace s os 
 
 
Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity 
 
Kurz v současné době probíhá (zdůvodnění je uvedeno v následujícím odstavci). Dosavadní 
zkušenosti jsou dobré.V současné době (leden 2012) se začínají scházet závěrečné projekty, 
které budou řešitelským týmem hodnoceny a předpokládá se opět jejich grafická úprava a 
zařazení do souhrnné publikace typu best practice, která z předchozích kurzů obsahuje 
projekty v rozsahu cca 600 stran. O úmyslu souhrn těchto prací vydat v ucelené a 
digitalizované podobě po ukončení projektu a zajistit tím další požadavek na trvalou 
udržitelnost projektu a jeho výsledků. 
 
 
Problémy při realizaci projektu 
 
Mimo časového propadu v poukázání finanční dotace zadavatelem projektu (což bylo koncem 
prosince 2011) se nevyskytly zásadní problémy, které by ohrozily postup řešení projektu. 
Jedinou úpravou proti plánu, byla změna doby průběhu kurzu. K posunutí studia a 
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závěrečných obhajob několik týdnů bylo způsobeno zdržení na straně kursistů, ale zejména 
nutnost  podřídit se chodu Pedagogické fakulty z hlediska obsazování místností pro výuku. 
Řešení jsme našli v podobě přesunu přednášek na soboty, čímž byl problém vyřešen a 
v podobné stylu bude již od začátku dalších kurzů přistoupeno k sestavování rozvrhů a 
využívání volných místností.      
 
 

Další informace o realizaci projektu  

 
 

V prosinci 2011 byly dokončeny recenze, úpravy a grafické zpracování odborných přednášek, 
které zazněly na konferenci v březnu téhož roku. O konferenci bylo referováno v jedné 
z předchozích zpráv, včetně potřebné dokumentace. V současné době jsou v konečné podobě, 
vybavené dedikací a povinnými logy připraveny jako další studijní a metodický materiál  
v rozsahu 890 stran  (vše v příloze)  pro studující v následných kurzech. Považujeme vydání 
tohoto materiálu za další krok k plnění požadavku trvalé udržitelnosti výsledků projektu 
v intencích požadavků zadavatele.     
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Plánované klíčové aktivity projektu 

Číslo klíčové aktivity 06 
Název klíčové aktivity Kurzy III. blok 
Období realizace klíčové aktivity 01/01/12-29/02/12 

 
Popis a cíl klíčové aktivity 
 
V dalším období zahájen kurz, do kterého je přihlášeno 42 účastníků. Výbava pro jejich 
studium je s odvoláním na předchozí text velmi dobrá, program kurz je, včetně časové dotace 
připraven. Jako obvykle  proběhne setkání řešitelského týmu a lektorů, budou prodiskutovány 
detaily kurzu a specifická zaměření přednášek s ohledem na analyzované přihlášky – 
specifické požadavky vzhledem  pracovištím, cílovým skupinám dětí a žáků. 
 
plánovaný program a rozvrh kurzu: 
 
 

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-
13.59 

14.00-
14.45 

15.00–
15.44 

Dat. Posl. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
9. 3. P 66 Logopedické aspekty integrované edukace  (MOKU) 

30. 3. P 66 Právní úpravy vztahující se k integrované edukaci  (JM) 
13. 4. P 61 Surdopedické aspekty integrované edukace  (MP) 
20. 4. P 66 Psychopedické aspekty integrované edukace  (MV) 
4. 5. P 61 Tyflopedické aspekty integrované edukace  (KS) 

11. 5. P 66 
Etopedické aspekty integrované edukace se zaměřením na sexuální 
výchovu (LP) 

25. 5. P 66 Somatopedické aspekty integrované edukace (PJUR) 
8.6. P 66 Pedagogicko psychologické aspekty integrované edukace  (PP) 

15.6. P 66 Závěrečná obhajoba projektu (komise) 
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Číslo klíčové aktivity 07 
Název klíčové aktivity Kurzy IV. blok 
Období realizace klíčové aktivity 01/01/12-30/06/12 

 
Popis a cíl klíčové aktivity 
 
V měsíci srpnu 2012 bude realizován plánovaný intenzivní kurz za totožných podmínek, jako 
tomu bylo v srpnu 2011  – obsah, časová dotace, přítomnost žáků s postižením pro praktické 
aktivity studentů a tvorba závěrečných prací. 
 
 
 
 

Číslo klíčové aktivity 08 
Název klíčové aktivity Uzavření a vyhodnocení projektu 
Období realizace klíčové aktivity 01/06/12-30/06/12 

 
Popis a cíl klíčové aktivity 
 
Předpokládá se uzavření kurzu, vyhodnocení všech indikátorů, finanční uzávěrky,   finalizace 
a publikace sborníku závěrečných obhájených projektů. 
 
 


