
Efektivní strategie pro zvýšení inkluze ve školách 

 

Letní škola je určena nejen učitelům, budoucím učitelům, asistentům pedagogů, 

akademikům, studentům a zájemcům z neziskových organizací, ale i všem, kteří se zabývají 

tématem inkluze ve školách. Tento kurz je vhodný pro ty, kteří již mají znalosti o inkluzivním 

vzdělávání v České republice i v zahraničí.  

 

V rámci letní školy bude Pedagogická fakulta hostit vysoce uznávané odborníky 

z University of Minnesota: Renáta Tichá, PhD, a Brian Abery, PhD, představí základní principy 

inkluzivního vzdělávání a formativní přístupy hodnocení. Účastnící budou blíže seznámeni 

s řadou intervenčních technik, které podporují kladné výsledky studentů a mohou být využity 

v běžných třídách. Hlavním cílem tohoto kurzu je podpořit inkluzi dětí z odlišných prostředí a 

děti se speciálními potřebami.  

 

Tlumočení do češtiny bude zajištěno! 

 

Datum 28. 8. – 30. 8. 2017 

Doba trvání 3 workshopy 
(Workshop mohou být navštěvovány samostatně.) 

Místo Pedagogická fakulta MU, Poříčí 7/9, 639 00 Brno, Místnost: RUV 

Úroveň  Je požadován titul Bc. a výše a/nebo zkušenosti z praxe. 

Administrativní 
poplatek 

 
 

500 Kč učitel / 250 Kč student MU, partnerské instituce 
Administrativní poplatek se platí nezávisle na volbě počtu 

workshopů.  
V případě finanční potřeby jsou k dispozici stipendia.  

Platební údaje Poplatek (500 Kč) plaťte zde: 
https://is.muni.cz/obchod/baleni/104515 

Snížený poplatek (250 Kč) plaťte zde: 
https://is.muni.cz/obchod/baleni/104516 

 

 Organizováno Pedagogická fakulta Masarykovy Univerzity a 
Community Outreach Centre na University of Minnesota 

Kontaktní osoba  Mgr. Jarmila Bradová bradova@ped.muni.cz   
Pedagogická fakulta, Katedra pedagogiky 

 
 

https://is.muni.cz/obchod/baleni/104515
https://is.muni.cz/obchod/baleni/104516
mailto:bradova@ped.muni.cz


1. Efektivní přístupy k diverzitě ve školním prostředí  

(pondělí 28. 8. 2017, 8:30 – 12:30)  

 Účastníci si osvojí řadu dovedností z oblasti interkulturní diverzity. Seznámí se 

s principy sociální inkluze zaměřené na žáky se speciálními potřebami i žáky z odlišných 

prostředí.  Využití modelových edukačních situací poskytne účastníkům možnost procvičit si 

a prokázat pochopení výše zmíněných principů.  

 

2. Využití Response to Intervention (RTI) pro zvýšení inkluze všech studentů 

(úterý 29. 8. 2017, 13:00 – 16: 30) 

 Tento workshop se zaměří na důkladné pochopení přístupu Response to Intervention 
(RTI) a rozvoj dovedností potřebných k efektivnímu uspokojení potřeb všech žáků na našich 
školách. Cílem této části kurzu je zejména to, aby účastníci využili nově nabyté spektrum 
dovedností a znalostí v jejich vlastních hodinách a pracovali s nimi v rámci sylabů svých 
předmětů.  

 

3. Různé přístupy a strategie v inkluzivním vzdělávání: ČR a USA – srovnání  

(středa 30. 8. 2017, 8:00 – 12:30) 

 Poslední den se zaměří zejména na komparaci přístupů k inkluzivnímu vzdělávání. Čas 

bude věnován vzájemnému obohacení se o efektivní výukové metody, ale i kurikulární 

strategie v oblasti vzdělávací politiky v ČR a USA.  

 

Jak se přihlásit:  

1. Kontaktujte Mgr. Jarmilu Bradovou na emailové adrese bradova@ped.muni.cz  a 

uveďte o které workshopy máte zájem.  

2. Zaplaťte administrativní poplatek (platí se nezávisle na volbě počtu workshopů) - 

v případě potřeby kontaktujte Jarmilu Bradovou ohledně možnosti získání stipendia. 

 

Letní škola je finančně podpořena:  

 

 

mailto:bradova@ped.muni.cz

