STUDIUM PRO ASISTENTY PEDAGOGA
Informace

TERMÍN KURZU:

17.4.2021 – 26.6.2021

VÝUKA ONLINE:

POPLATEK ZA KURZ:

Z důvodu aktuální epidemiologické situace
bude výuka probíhat online přes aplikaci Microsoft Teams –
podrobnější informace o přihlášení Vám přijdou před
začátkem kurzu do emailu
Poplatek za kurz ve výši 9.900 Kč prosím uhraďte do
28.02.2021 na číslo účtu: 43-2793520207/0100
(nezapomeňte prosím připsat do poznámky platebního
příkazu, nebo vkladu na účet Vaše jméno)
Kurz je možné hradit na splátky, zálohu 4.000 Kč zaplaťte
do 28.02.2021, zbylou částku uhradíte do 1.6.2021
V případě neuhrazení účastnického poplatku/zálohy do
28.02.2021 nabídneme Vaše místo náhradním uchazečům o
kurz

ZRUŠENÍ ÚČASTI
V KURZU:

Účast v kurzu je možné zrušit jeden měsíc před začátkem
kurzu bezplatně
Zrušení účasti v době kratší než jeden měsíc před začátkem
kurzu je zpoplatněno částkou 2.500 Kč

ZÁVĚREČNÝ TEST:

Proběhne 26.6.2021 od 8 hodin
Závěrečný test proběhne prezenční formou v prostorách
PROINTEPO – SŠ, ZŠ a MŠ s.r.o., Hrubínova 1458 Hradec
Králové 500 02
Úspěšné absolvování - 80% správných odpovědí

ODBORNÁ PRAXE:

Povinnou součástí kurzu je odborná praxe v rozsahu 40
hodin
V případě dobré epidemiologické situace můžete praxi
absolvovat:
 v PROINTEPO – SŠ, ZŠ a MŠ s.r.o. - domluva termínu
praxe s koordinátorkou kurzu Lenkou Pešákovou,
email: personalista@prointepo.org
 ve školském zařízení dle vašeho výběru

praxi doložíte potvrzením o absolvování praxe
(termín praxe, rozsah, případně náplň praxe)
ZÁVĚREČNÁ PRÁCE:

Povinnou součástí kurzu je závěrečná práce v rozsahu 3
stran A4
 Konzultace: PhDr. Jarmila Karpašová,
prostřednictvím emailu: personalista@prointepo.org
 Odevzdání prací ke konzultaci
do 30.5.2021
 Odevzdání ZP:
do 20.6.2021
 TÉMATA
1. Podpůrná opatření ve vzdělávání s důrazem na roli
asistenta pedagoga ve vzdělávání dětí a žáků se SVP
(speciální vzdělávací potřeby)
2. Metody, formy a pomůcky pro práci s žákem se SVP
3. Proč jsem se rozhodl pro absolvování kurzu pro
asistenty pedagoga a jaká jsem měl od kurzu
očekávání?


V celém textu musí být dodržena jednotná grafická
úprava – informace o podobě grafické úpravy vám
pošleme po prvním výukovém víkendu emailem



eseje se odevzdávají elektronicky na email:
personalista@prointepo.org

