
MÍSTO KONÁNÍ: 
– Skautský institut, Staroměstské náměstí 4/1, Praha 1
– Komunitní centrum InBáze, z. s., Legerova 357/50, Praha 2

ÚČAST NA KURZU JE BEZPLATNÁ  

Přihlášku lze vyplnit pod tímto odkazem do 10.1.2020.
Pro více informací o kurzu vč. možnosti přihlášení
se obraťte na níže uvedené kontakty:

Mgr. Barbora Hanzalová
Koordinátorka kurzu
E-mail: hanzalova@inbaze.cz 
GSM +420 775 277 388

Mgr. Jana Remenárová, MA.
Koordinátorka kurzu
E-mail: remenarova@inbaze.cz 
GSM + 420 603 820 210

InBáze, z. s. Vás srdečně zve na vzdělávací kurz akreditovaný Ministerstvem školství mládeže 
a tělovýchovy ČR v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) pod názvem 

SPECIFIKA PRÁCE ASISTENTA PEDAGOGA S DĚTMI 
A ŽÁKY S ODLIŠNÝM MATEŘSKÝM JAZYKEM

PRO KOHO JE KURZ VHODNÝ 
Kurz je určen především pedagogickým pracovníkům a asistentům pedagoga v mateřských a základních
školách působících na území hl. m. Prahy, kteří pracují s dětmi a žáky s odlišným mateřským jazykem (OMJ).
Podmínkou účasti je znalost českého jazyka a dalšího cizího jazyka na úrovni min. B2.

CO ZÍSKÁTE ABSOLVOVÁNÍM KURZU
– teoretické a praktické dovednosti a znalosti v oblasti inkluzívního vzdělávání s důrazem na podporu dětí 
   a žáků s OMJ
– kompetence potřebné pro výkon profese asistenta pedagoga v rámci mateřských a základních škol
– příklady dobré praxe a postupů při práci s heterogenní třídou 
– základy výuky češtiny jako druhého jazyka
– praktické příklady spolupráce asistenta pedagoga a učitele
– základy interkulturní komunikace a senzitivity, komunitního tlumočení a poradenství
– odbornou individuální či skupinovou metodickou podporu v průběhu trvání kurzu i po jeho absolvování

TERMÍN VÝUKY: 
Časová dotace kurzu činí celkem 65 hodin. Z toho 45 hodin tvoří prezenční výuka a 20 hodin odborná praxe 
absolvovaná ve vybrané mateřské nebo základní škole.

Kurz proběhne v období 28. 1. 2020 (úvodní setkání) až červen 2020 (závěrečná zkouška). Prezenční výuka 
se bude konat v níže uvedených termínech:

28. 1. | 4. 2. | 11. 2. | 3. 3. | 10. 3. | 20. 3. | 21. 3. | 3. 4. | 4. 4. 

Úterý vždy odpoledne, pátek dopoledne/odpoledne a v sobotu (celý den).
Podrobné informace o harmonogramu kurzu naleznete na webových stránkách www.inbaze.cz

Specifika práce 
asistenta pedagoga 

s dětmi a žáky 
s odlišným 

mateřským jazykem

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhaBm2flYEwl89MShNKKQaybiwnIOJwZi-oLv3BeVWqMRBjQ/viewform

