
Kurz EPILEPSIE A SPORT

30.3. a 27.4. 2023

2. LF UK a FN Motol Praha



Více se dozvíte na www.epistop.cz

Krátkodobý vzdělávací kurz pro pedagogické pracovníky
– učitele tělesné výchovy a sportovní trenéry
volnočasových klubů dětí, mládeže a dospělých

Proč si zvolit tento kurz?

Pedagogičtí pracovníci budou seznámeni

• s problematikou chronického onemocnění epilepsie

• se zásadami poskytování první pomoci

• s aktuální školskou legislativou upravující postavení
dětí, žáků a studentů s epilepsií

• s možnostmi pedagogické intervence a tvorbou plánů
pedagogické podpory

• kde hledat další odbornou pomoc

• jak v těchto otázkách spolupracovat s rodinou či se 
širším sociálním prostředím. 

Důraz bude kladen na hledání možností, jak předškolní 
děti, žáky a studenty s epilepsií začleňovat do sportovních
a volnočasových aktivit a významně tím ovlivňovat kvalitu
jejich životů.

Kurz je akreditován MŠMT

EPILEPSIE A SPORT
SPECIFIKA A PRINCIPY PRÁCE S DĚTMI, ŽÁKY A STUDENTY  
S EPILEPSIÍ



4EU+ Alliance – Pathogenesis of Epilepsy
15 Week Online Course

Obsah kurzu

Vzdělávací kurz se skládá ze
3 vzdělávacích bloků
rozložených do 6 hodin
teoretické přípravy (30.3.), 
domácí přípravy a 3 hodin
praktické výuky (27.4. 
odpoledne):

Lékařská propedeutika
(2 vyučovací hodiny  
teoretické přípravy)
fenomén epilepsie z 
medicínského pohledu, 
epilepsie u dětí, zásady 
poskytování první pomoci

Pedagogická propedeutika
(2 + 3 hodiny, celkem 5 
vyučovacích hodin) 
specifika zdravotně sociální 
podpory žáků, kteří mají 
diagnózu epilepsie, ale bez 
speciálních vzdělávacích 
potřeb

Sportovní pedagogická
propedeutika
(2 vyučovací hodiny 
teoretické přípravy)
začleňování jedinců (dětí, 
mládeže a dospělých) s 
epilepsií do sportovních 
aktivit, problematika 
optimálního pohybového 
režimu u dětí s epilepsií

Kdo Vás bude 
problematikou provázet

MUDr. Jana Zárubová
neuroložka pro dospělé 
Neurologická klinika            
2. LF UK a FNM 

prof. MUDr. Vladimír 
Komárek, CSc.
dětský neurolog 
Klinika dětské neurologie   
2. LF UK a FNM

Mgr. Šárka Káňová, Ph.D.
vedoucí oddělení speciální  
a inkluzivní pedagogiky     
FPE ZČU v Plzni

PhDr. Věra Knappová, Ph.D.
Centrum tělesné výchovy      
a sportu, FPE ZČU v Plzni

Odborný garant
MUDr. Jana Zárubová

Maximální počet účastníků
25 posluchačů

Cena: 1800 Kč

Termín a místo konání:
30.března a 27.dubna 2023
2. LF UK a FN Motol
V úvalu 84, 150 06 Praha 5

3 vzdělávací 
bloky

Prezenční 
forma

Celkem 9 
vyučovacích
hodin



Program, registrace a podrobné informace

Program kurzu: 

30.3. (čtvrtek) od 10h do 16h

10:00 – 11:30  Lékařská propedeutika
11:30 – 12:30  obědová pauza
12:30 – 14:00  Podpora žáků s epilepsií v prostředí školy
14:00 – 14:15  pauza na kávu
14:15 – 15:45  Sportovní pedagogická propedeutika

Domácí příprava  – kazuistika na základě vlastních zkušeností

27.4. (čtvrtek) od 13h do 16h

13.00 – 16.00  Vyhodnocení a společná diskuze nad 
zpracovanými plány podpory

Registrace jsou možné do 10.3.2023. 

Přihlášky a podrobné informace naleznete na webu 
www.epistop.cz

Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Kolářová
Email: katerina.kolarova@epistop.cz
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