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Realizujeme širokou škálu akreditovaných a neakreditovaných seminářů a dalších vzdělávacích aktivit.  

Nabízíme pronájem učeben a přednáškového sálu. Zajišťujeme profesionální cateringové služby. 

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ 

Inkluze – aktuální novelizace vyhlášky 27/2016 Sb. 

v praxi škol a školských zařízení 
Co přinesla novelizace této vyhlášky, která platí od 1. 10. 2019, a co se mění od 1. 1. 2020? Tzv. 

„inkluzivní“ vyhláška vyvolala už při svém uvedení do praxe řadu otázek a kontroverzí. Do 

pedagogické práce s žáky se SVP od roku 2016 navíc vstoupilo několik novelizací vyhlášky, nejnověji 

novela již platná od 1. 10. 2019 a také novelizace účinná od 1. 1. 2020. Nabízíme vám shrnutí těchto 

důležitých změn a výklad jejich důsledků pro vaši pedagogickou praxi. 

TERMÍN: 

4. 3. 2020 

8.30 – 14.00 

 

CENA: 

1 590 Kč  
 (osvobozeno od DPH v rámci 

průběžného vzdělávání úředníků, 

u ostatních nutno přičíst 21%) 

Součástí jsou vzdělávací 

materiály a bohaté občerstvení  

vč. oběda 

 

KONTAKT: 

Ing. Andrea Danělišynová 

 Email: danelisynova@vzdelavaci.cz  

Tel.: +420 774 430 771 

 

ZAMĚŘENÍ SEMINÁŘE: 

Práce s žáky se SVP klade na vedení školy zvýšené finanční  

i organizační nároky, které by měly být kompenzovány konkrétní 

podporou od státu. Do hry však v praxi vstupují specifické a často 

protichůdné zájmy rozhodujících organizací a úřadů, které ovlivňují  

i související legislativu. Na semináři získáte komplexní přehled  

o aktuálních změnách inkluzivní vyhlášky 27/2016 Sb. Soustředíme se 

na praktické důsledky změn ovlivňující pedagogickou práci 

s handicapovanými dětmi (pořízení pomůcek, práce asistentů pedagoga 

aj.), vykazování práce s žáky se SVP i na financování této podpory.  

PROGRAM SEMINÁŘE: 

1. Vyhláška č. 27/2016 Sb. - její účel a smysl 

2. Jaký je vztah "inkluzivní" vyhlášky ke školskému zákonu  

a dalším předpisům  

3. Hlavní instituty vyhlášky a často se objevující výkladové 

problémy 

4. Představení nejnovějších novel "inkluzivní" vyhlášky 

5. Aktuální a připravované změny a jejich dopad do praxe  

6. Diskuse nad konkrétními otázkami z vaší praxe 

LEKTORKA: Mgr. Bc. Lucie Obrovská, Ph.D. 
právnička Kanceláře veřejného ochránce práv, soustřeďuje se na oblast 

diskriminace a problematiku školské legislativy, vyučuje na Pedagogické 

fakultě Masarykovy univerzity, publikuje v oblasti antidiskriminačního 

práva, školské legislativy a dějin práva, věnuje se vzdělávání pedagogů, 

ředitelů škol a úředníků územních samospráv. 

MÍSTO KONÁNÍ: 

Slezské vzdělávací centrum  
ul. Karola Sliwky 225/41, Karviná Fryštát  

Parkoviště se nachází přímo u centra. Nové moderní učebny, Wifi. 
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