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2.5 Praktická stáž pro pedagogické pracovníky škol  

v Základní škole a Mateřské škole při Fakultní nemocnici, Plzeň, alej Svobody 80. 

PROGRAM VZDĚLÁVACÍ AKCE č. 8/2019 

 
Název akce:   Praktická stáž pro pedagogické pracovníky škol v Základní škole a Mateřské škole při 

Fakultní nemocnici, Plzeň, alej Svobody 80. 

 

Anotace:  Vzdělávání pedagogických pracovníků škol v území ORP Kralovice, sdílení zkušeností 
ve formě odborné praktické stáže v Základní škole a Mateřské škole při Fakultní 
nemocnici, Plzeň, alej Svobody 80 – problematika vzdělávání v somatopedickém 
zařízení pod vedením odborníka z praxe – ředitelky školy Mgr. Alice Kozákové. 

Časový rozsah vzdělávání (1 den/4 hodiny odborného vzdělávání). 

 

Cíl akce:   Sdílení příkladů dobré praxe v tématu vzdělávání zdravotně postižených žáků a žáků 
zdravotně znevýhodněných pod vedením odborníka z praxe. Účastníci budou 
seznámeni s koncepcí školy při zdravotnickém zařízení, rozsah poskytované péče, 
komplexní organizační struktura zařízení, ukázka speciálně pedagogická péče o žáky s 
kombinovanými vadami (např. specifické poruchy učení – dyslexie, dyskalkulie, 
dysortografie atd; poruchy aktivity a pozornosti – ADHD atd.; různé somatické nemoci – 
diabetes, epilepsie atd.), možnosti navázání efektivní spolupráce subjektů v území, která 
povede k podpoře zavádění inkluzivního vzdělávání. 

 
Forma:  Prezenční forma vzdělávání, skupinová výuka, max. kapacita 10 účastníků. 

Termíny:   13. 05. 2019, od 9:00 do 13:00 hodin 

 
Místo: Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici, Plzeň, alej Svobody 80. 
 http://www.skola-pri-fn-plzen.cz/ 
 
Lektor/odborník z praxe: Mgr. Alice Kozáková  

(http://www.skola-pri-fn-plzen.cz/2016-03-01-16-27-45/profil-reditelky-skoly)  
 
Úhrada: Financováno v rámci projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Kralovice II.“, 

pro účastníky bez poplatku. 
 
 
Přihláška na akci: vyplnit ZDE do termínu 30. 04. 2019 (nebo do naplnění možné kapacity účastníků) 

 
 
Kontaktní osoba vzdělávací akce:  

Mgr. Lenka Klabačková – manažer projektu MAP II., Město Kralovice, klabackova@lct.cz.  

Mgr. Milada Šliková – vedoucí Pracovní skupiny pro rovné příležitosti projektu MAP II. 
Ředitelka Základní školy praktické Kralovice, okres Plzeň – sever, zspraktickakralovice@seznam.cz  

http://www.skola-pri-fn-plzen.cz/
http://www.skola-pri-fn-plzen.cz/2016-03-01-16-27-45/profil-reditelky-skoly
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf69TGAF7GNpyUCmvwhExXRwgoTvZSdwlCjA5mGnsy3ByvhRQ/viewform
mailto:klabackova@lct.cz
mailto:zspraktickakralovice@seznam.cz

