
ROZVÍJENÍ INTERKULTURNÍCH 
KOMPETENCÍ NA ŠKOLÁCH

Kurz je vhodný pro pedagogické 
pracovníky mateřských, základních 
škol a školských zařízení působící v 
hl. m. Praha, kteří pracují s dětmi/žáky 
s odlišným mateřským jazykem (OMJ). 
Je vhodný zvláště pro koordinátory 
začleňování žáků s OMJ ve školách, 
speciální pedagogy, výchovné 
poradce, asistenty pedagoga, učitele 
MŠ/ZŠ či pedagogy volného času, kteří 
s těmito dětmi pracují.

• získáte znalosti a dovednosti v oblasti inkluzivního vzdělávání  
s důrazem na práci s dětmi/žáky s OMJ

• získáte interkulturní kompetence, které využijete při práci  
s dětmi/žáky s OMJ a jejich rodiči

• seznámíte se s konceptem interkulturní práce a možnostmi 
jejího využití ve školách

• získáte rady jak řešit konfliktní situace ve školství, jak pomoci 
dětem, které prošly traumatickými zkušenostmi

• absolvováním kurzu získáte větší jistotu v podpoře nově 
příchozích dětí a jejich rodin

• získáte povědomí o zákonitostech krizových jevů, dovednost 
otevřít a řešit vybrané problémové a krizové situace

• zorientujete se v možnostech získat odbornou podporu  
na úrovni školy a služeb z psychosociální sféry

• účast na kurzu vám nabídne prostor ke sdílení zkušeností a 
inspirací ze školství mezi jednotlivými lektory a účastníky kurzu

Jedná se o doplňkový kurz akreditovaný u MŠMT  
v rámci DVPP. Účastníci po absolvování obdrží certifikát. 

PRO KOHO JE KURZ 
VHODNÝ? 

CO ZÍSKÁTE  
ABSOLVOVÁNÍM KURZU?

TERMÍN:  
Kurz proběhne v termínu 7. března – 13. května 2023
(vždy v úterý odpoledne, 1x čtvrtek, 2x sobota). 

Praxe na vybrané MŠ/ZŠ může probíhat kdykoli od poloviny 
března do května 2023 dle individuálních časových možností. 
Závěrečná zkouška proběhne v květnu/červnu 2023.

Kurz se skládá z:
• 50 hodin výuky
• 30 hodin praxe ve vybrané MŠ/ZŠ
• závěrečná zkouška

Místo konání:
Pražské kreativní centrum 
Staroměstské náměstí 4/1 
Praha 1, 11000

ÚČAST NA KURZU JE BEZPLATNÁ. 

Kontakt:
Mgr. Barbora Hanzalová 
E-mail: hanzalova@inbaze.cz
Tel: +420 775 277 388  

InBáze, z.s. Vás srdečně zve na akreditovaný kurz v rámci DVPP s názvem

iKap II - Inovace ve vzdělávání. 
Registrační číslo projektu:  
CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0021106


