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Zpráva ze vzdělávací akce  

MAP SOKRA, reg. č: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008574 

KA Posílení znalostních kapacit  

 
Název akce: Podpůrná opatření a změny po 1.1.2021 

Místo konání: online webinář 

Datum konání: 24. 03. 2021 

Lektor: Mgr. Petra Kučerová, Mgr. Veronika Zemanová 

Maximální kapacita/skutečný počet zúčastněných: 15/12 

Forma: online, interaktivní webinář 

 

Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci 

 

Obsah: Uvítání, evokace, témata: změny v oblasti podpůrných opatření, plán pedagogické 

podpory, pedagogická intervence, návody, tipy. 

 

Vzdělávací cíl:  

Na počátku proběhlo představení lektorek a účastníků, kteří informovali lektorky o tom, zda 

mají v uvedeném tématu některé konkrétní požadavky. Na základě získaných informací 

lektorky cílily webinář tak, aby účastníci dostali odpovědi na své otázky a došlo k naplnění 

jejich očekávání.  

Během webináře v krátkosti byla představena vyhláška č. 27/2016 Sb. Vyhláška o vzdělávání 

žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Bylo představeno, co přinesla 

novela této vyhlášky k 1.1.2020 a následně byla účastníkům přiblížena novela této vyhlášky, 

nově vyhláška 606/2020, která je platná od 1.1.2021. 

Účastníkům bylo zopakováno, co jsou podpůrná opatření, jejich jednotlivé stupně, co znamená 

žák se speciálním vzdělávacími potřebami, a co dělat, pokud tento žák selhává. Lektorky dali 

účastníků mnohé praktické tipy v této oblasti, i jak individualizovat výuku. 
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Účastníci se dále dozvěděli, co škola může v oblasti pedagogické intervence- komu je určena, 

kdo ji povede, jak bude organizovaná, vyhodnocována, evidována a financována. Také toto 

téma bylo doplněno o spoustu praktických tipů. 

Během webináře se lektorky také věnovali plánu pedagogické podpory, kdy je vhodné ho 

sestavit, kdo ho může vytvořit.  

Ke konci webináře proběhlo sdílení tipů z praxe, co na školách fungovalo, co naopak vůbec. 

Během celého webináře probíhala diskuze, sdílení zkušeností a předávání tipů. 

 

Hodinová dotace: 4 hodiny 

 

Způsob vyhodnocení: závěrečný evaluační dotazník 

Dále bude zpracována Hodnotící zpráva z akce v souladu s Postupy MAP s odstupem 3 – 

6 měsíců od konání kurzu. 

 

Seznam účastníků:  

přihlášení účast 

Mgr. Iva Kyselová ✓ 

Mgr. Jana Merunková ✓ 

Mgr. Jana Žídková ✓ 

Mgr. Zdena Petrová ✓ 

Mgr. Václav Riedl ✓ 

Mgr. Iva Sokolová ✓ 

Mgr. Ondřej Štych ✓ 

Mgr. Ladislava Soukupová ✓ 

Mgr. Hana Žáková ✓ 

Bc. Lucie Kalabzová x 

Mgr. Jaroslava Červenková, 

DiS. ✓ 

Mgr. Radka Ševicová ✓ 

Mgr. Lenka Nováková ✓ 
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Dne 25.03. 2021, autor zprávy: Mgr. Michaela Polláková, věcná manažerka projektu 


