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Škola se na projektu podílí jako partner, řešitel a spolupracovník, ve vazbě na členství 

v Asociaci pracovníků SPC, o. s. Pedagogové školy se zapojili: 

- do tvorby katalogů podpůrných a vyrovnávacích opatření pro žáky se zdravotním postižením 

- do vzdělávání asistentů pedagoga 

- účastní se kurzů v rámci modulu  DVPP 

- účastní se workshopů a konferencí 

Klíčové aktivity projektu 

Modul „Katalogy“ 
01  Katalog podpůrných a vyrovnávacích opatření pro žáky se sociálním znevýhodněním 
02  Katalog podpůrných a vyrovnávacích opatření pro žáky se zdravotním znevýhodněním 
03 Ověření a vydání Katalogů podpůrných a vyrovnávacích opatření 

Modul „Asistent pedagoga“ 
04 Standardy práce asistenta pedagoga 
05 Pilotní ověření sítě vedení asistenta pedagoga 
06 Metodika práce asistenta pedagoga a její ověření 
07 Systém vzdělávání asistenta pedagoga  
08 Kontakty 
09 Akreditace 
10 Návrh systému financování asistenta pedagoga 

Modul „Další vzdělávání pedagogických pracovníků“ 
11 Systém vzdělávání asistenta pedagoga  
12 Přihláška a podmínky pro přijetí 
13 Program Asistent pedagoga 
14 Formuláře 
15 Tvorba modulů Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků podporujících inkluzivní vzdělávání  
16 Akreditace 
17 Kontakty 
18 Ověření modulů Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 
19 Přihláška na kurz 

Další aktivity 
                Workshopy a konference 

 Portál 

 Návrh systémových organizačních a legislativních změn pro inkluzivní vzdělávání 

http://www.inkluze.upol.cz/portal/
http://www.inkluze.upol.cz/portal/klicove-aktivity/modul-katalogy/01-katalog-podpurnych-a-vyrovnavacich-opatreni-pro-zaky-se-socialnim-znevyhodnenim/
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http://www.inkluze.upol.cz/portal/klicove-aktivity/modul-asistent-pedagoga/07-system-vzdelavani-asistenta-pedagoga/
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