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TVORBA PROFILU NA JEDNU STRANU
METODICKÉ SETKÁNÍ

Profil na jednu stranu je souhrn důležitých informací o dítěti či mladém člověku a o způsobech jak jej
nejlépe podpořit. Může se využít i ve škole jako jeden z nástrojů, který pomáhá začlenění žáka se
speciálními vzdělávacími potřebami. Profil na jednu stranu dává možnost začleněným dětem a
mladým lidem vyjádřit své silné stránky a ujasnit si, jakou podporu ve škole potřebují.

Občanské sdružení Rytmus pořádá metodické setkání, během kterého se budete moci s nástrojem
seznámit, naučit se jej vytvářet a využívat ve škole. Na závěr setkání obdržíte tištěnou publikaci
Metodický průvodce Profil na jednu stránku. Metodika obsahuje informace, co je to profil na jednu
stránku, jak se tvoří, pro koho je určen. Dále v něm naleznete pracovní listy pro získávání informací k
sestavení profilu a nedílnou součástí metodiky jsou i ukázky profilů konkrétních dětí.
Termíny: 25.1.2013 od 9 – 13 hod
Místo: Rytmus, o.s., Londýnská 81, Praha 2
Cena: 600 Kč (v ceně jsou zahrnuty lektorská činnost, základní občerstvení a organizace akce)

Lektorka: Bc. Radka Čebišová – vystudovala obor speciální pedagogika na UJAK v Praze. Pracovala 6
let jako klíčová asistentka a logopedka v Zahradě, p.s.s. Kladno a 2 roky v Dětském rehabilitačním
stacionáři Zvonek Kladno jako speciální pedagožka, učitelka a logopedka. Zde se podílela na zavádění
alternativních komunikačních systémů u verbálně nekomunikujích dětí. Absolvovala vzdělávací kurz
pro nezávislé zprostředkovatele podpor a kurz Plánování zaměřené na člověka v rámci
mezinárodního projektu „New Paths to Inclusion“. V současné době pracuje jako lektorka a
konzultantka v občanském sdružení Quip – Společnost pro změnu. Je akreditovanou lektorkou pro
kurz Hodnocení míry potřebné podpory.
Profil lektorky naleznete na: http://www.kvalitavpraxi.cz/…5/001845.pdf

Setkání se uskuteční při minimálním počtu 10 zájemců. Maximální počet je 15 zájemců.

Závaznou přihlášku naleznete ZDE
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Informace o platbě kurzu:
Částku 600 Kč prosím zašlete na účet KB Praha 2, č.ú. 27 – 2285770277 / 0100
Variabilní symbol uveďte 25012013.
Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a příjmení.
Odhlášení z kurzu lze provést e-mailem nebo telefonicky. V případě zrušení vaší účasti na kurzu méně
než 7 dní před jeho začátkem, anebo pokud se kurzu bez předchozí omluvy nezúčastníte, budeme
Vám účtovat plnou cenu za kurz. V případě, že se nemůžete náhle zúčastnit kurzu, máte možnost
poslat za sebe náhradníka/náhradnici. Případné ubytování si účastníci zabezpečují i hradí sami.
Vyhrazujeme si právo ze závažných důvodů (např. nemoc lektora) změnit termín konání kurzu. V
takovém případě Vám bude na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce zaslána nabídka
náhradního termínu a po dohodě se zájemcem lze kurz buď přesunout nebo zrušit bez storno
poplatků.

Kontaktní Osoba:
Jana Gajdošová, jana.gajdosova@rytmus.org, 737 248 446

