
  

 

 

Dovolujeme si Vás pozvat 

na metodické a vzdělávací setkání výchovných poradců pořádané v rámci projektu 

„Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji“.  

Součástí setkání je seminář Mgr. Lenky Ondráčkové 

"Vyučování a hodnocení žáků v rámci společného 
vzdělávání" 

a 

představení klíčových aktivit projektu I-KAP: 

Podpora kariérového poradenství, Podpora společného vzdělávání 

Setkání se uskuteční 

  4. 4. 2018 v Trutnově (Úřad práce, Horská 5, Trutnov, 3. patro) 

17. 4. 2018 v Jičíně (Středisko volného času, Valdštejnovo nám. 99, Jičín) 

24. 5. 2018 v Náchodě (PPP a SPC, Smiřických 1237, Náchod, přízemí) 

29. 5. 2018 v Hradci Králové (KÚ KHK, Pivovarské nám. 1245, místnost P1.905) 
14. 6. 2018 v Rychnově nad Kněžnou (ZŠ Javornická ul. 1596, Rychnov n. K.) 

 
 
 
Prosíme o vyplnění závazného přihlašovacího formuláře (za každou osobu), který najdete 

zde   

V přihlášce nezapomeňte vybrat, kde a kdy se chcete setkání zúčastnit. 

nejpozději do 20. 3. 2018.  

Těšíme se na Vaši účast. 

 

 
 

Program: 

8:00  Prezence 
8:30  Představení klíčových aktivit projektu I-KAP: 

Podpora kariérového poradenství, Podpora společného vzdělávání 
9:30  přestávka 
9:45  Seminář „Vyučování a hodnocení žáků v rámci společného 

vzdělávání“ 
 
 Přehled témat semináře: 

 Legislativní zakotvení problematiky společného vzdělávání 

 Školní třída v rámci společného vzdělávání - typy žáků, jejich potřeby a projevy ve 
vyučování, specifika práce s jednotlivými žáky, podpůrná opatření pro práci se 
žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

 Organizace vyučování v diferencované třídě, příprava učitele na vyučování v 
diferencované třídě  

 Metody a formy práce v diferencované třídě - příklady dobré praxe 

 Učební pomůcky a další podpůrné materiály pro práci s diferencovanou třídou v 
daném předmětu - příklady dobré praxe 

 Motivace žáků a hodnocení diferencované práce 

 Pravidla pro hodnocení žáků, kritéria pro hodnocení 

 Formativní a sumativní hodnocení 

 Specifika hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - příklady dobré 
praxe 

 Slovní hodnocení žáků 

 Sebehodnocení žáků - funkce sebehodnocení a jeho využití, metody a formy 
sebehodnocení - příklady dobré praxe s ohledem na žáky se speciálními 
vzdělávacími potřebami 

15:30 Diskuze, závěr 

https://goo.gl/forms/q0Cge1HmJagLXKpF2

