
 

 
„KAP – Ústecký kraj“ reg. č: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000004 

Financováno z Evropských strukturálních a investičních fondů prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), 
ze státního rozpočtu ČR a rozpočtu Ústeckého kraje. 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro SO ORP Ústí nad Labem č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000407 
MAS Labské skály, z.s. ve spolupráci se statutárním městem Ústí nad Labem 

 

   

 

VELETRH „JAK NA SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ??“ 
 

„Takový je příští věk, jak jsou vychováváni příští jeho občané.“ 
Jan Ámos Komenský 

 
 

 
 

Místo konání : Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, prostory Krajského úřadu 

Ústeckého kraje, budova A, 1.a 2.patro 

Termín : 2.11.2017 od 9.00 do 18.00hod. 

Přihlášení na semináře: 
https://docs.google.com/forms/d/1xXatESO43lamNSj4YD4qoc0aClOvzRpCVF1YnpR7GBg/edit?usp=aring  

Přihlašování zahájeno od 13.9.2017 nejpozději do 20.10.2017, přihlášky přijímáme do naplnění 
kapacity jednotlivých seminářů. 
 

Rámcový obsah : 
9:00 –   zahájení veletrhu, prezentace učebnic a kompenzačních pomůcek 

9:45 – 10:00 – prezentace účastníků na dopolední semináře 

9:45 – 10:00 – úvodní slovo - Oldřich Bubeníček (hejtman Ústeckého kraje) a 

předání šeku nadaným dětem se zdravotním handicapem zajišťující 

doprovodný program 

https://docs.google.com/forms/d/1xXatESO43lamNSj4YD4qoc0aClOvzRpCVF1YnpR7GBg/edit?usp=aring
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10.00-11.30 – seminář Aplikace vyhlášky č.27/2016 Sb.  

(místnost č. 208) 

Seminář krátce představí vyhlášku č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, podpůrná opatření, postup školy v souvislosti s 

poskytováním podpůrných opatření, organizace vzdělávání žáků s SVP, počty žáků ve třídě.. 

Hlavní část semináře bude věnována diskuzi, dotazům a praktickým radám pro ředitele škol. 

Lektorka:  
PhDr. Jana Zapletalová - náměstkyně pro řízení sekce pedagogicko-psychologické 

poradenství, prevence a institucionální výchovu NUV, MŠMT 

 
11:30 – 12:00 - coffee break, diskuze, doprovodný program – vystoupení dětí 

12:00 – 13:30 – seminář Vykazování podpůrných opatření 

(místnost č. 208) 

 

Seminář se zaměří na vykazování podpůrných opatření prostřednictvím výkazů R 43 a 44. 

Jaká podpůrná opatření se do výkazu zapisují a jakým způsobem. Údaje o zahájení a 

ukončení poskytování nového podpůrného opatření ve stupni 2 až 5 s normovanou finanční 

náročností. Aplikace školského zákona ve vztahu k počtu dětí ve třídě. 

Hlavní část semináře bude věnována diskuzi, dotazům a praktickým radám pro ředitele škol. 

Lektoři:  

RNDr. Gabriela Staňková – metodička výkonových výkazů MŠMT  

Ing. Jaromír Nebřenský –  odbor školské statistiky, analýz a informační strategie MŠMT 

 

13:30 – 14:00 - coffee break, diskuze, doprovodný program - vystoupení dětí 

14:00 – 15:30 – seminář Postupy při práci s asistentem pedagoga ve třídě  
(místnost č. 208) 
 
Účastníci se seznámí s principy práce asistenta pedagoga (AP) ve třídě.  

1.spolupráce učitel – AP – žák – rodič 

2.rozdílnost práce AP při různých typech podpory v závislosti na SVP žáka. 

Hlavní část semináře bude věnována diskuzi, dotazům a praktickým radám pro učitele škol. 
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Lektorka:  
Mgr. Bc. Martina Brhelová – ředitelka Speciální základní školy, Mateřské školy a Praktické  

školy, Ústí nad Labem 

  

14:00 – 15:30 – seminář Práce se zrakově postiženými žáky. 
Nevidím, ale učit se mohu. 

(místnost č.209 – IT učebna) 

• Co znamená těžké zrakové postižení. Jaké zrakové postižení se řeší nejčastěji. 

• Kolik osob v populaci se s tímto problémem potýká. 

• Jaké jsou možnosti řešení. Legislativa 

• Možnosti a limity vzdělávání osob s těžkým zrakovým postižením. 

• Náměty pro rozvoj dovedností zrakového vnímání a využití kompenzačních pomůcek. 

Hlavní část semináře bude věnována diskuzi, dotazům a praktickým radám pro učitele škol. 

 
Lektorka:  
Mgr. Nikol Aková – vedoucí střediska Tyfloservisu v Ústí nad Labem, organizace zabývající se 

rehabilitací nevidomých a slabozrakých osob  

 
15:30 – 15.40 - coffee break, diskuze, doprovodný program - vystoupení dětí 

15:40 – 16.40 – seminář  Práce s „problémovým“ žákem a s „žákem s problémem“ 

(místnost č.208) 

 
Cílem setkání je rozklíčovat termíny uvedené v jeho názvu a vymezit je ve školském kontextu 

tak, jak je vnímají a mohou vnímat jednotlivé strany pedagogického procesu (pedagogové, 

rodiče a žáci sami). Současně si však setkání - workshop klade za cíl pokusit se najít či 

naznačit možné metody práce, příp. praktické postupy, které lze ve školním prostředí využít 

a s jejich pomocí eliminovat  některé negativní projevy tohoto fenoménu. 

Hlavní část semináře bude věnována diskuzi, dotazům a praktickým radám pro učitele škol. 

 
Lektorka:  
PhDr. Renata Hajná, Ph.D. – PF UJEP Ústí nad Labem (katedra psychologie) a ZŠ při DPN 

Louny  
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15:40 – 16.40 – seminář Práce se sluchově postiženými žáky 
(místnost č.209 – IT učebna) 
 
1) Úvod do problematiky 

2) Vrozené a získané postižení 

3) Rozdělení sluchového postižení 

4) Předpoklady ke studiu 

5) Potřeby k výuce SP žáků a studentů 

6) Dopady sluchových vad na komunikaci 

7) Zásady správné komunikace se SP 

V rámci semináře bude věnován prostor pro diskuzi, dotazy a praktické rady učitelům škol. 

 
Lektor:  
Petr Novák – ředitel CESPO (Centrum služeb pro sluchově postižené v Ústí nad Labem) 

16:40 – 16.50 - coffee break, diskuze 

16:50 – 17.50 – seminář Specifika práce s nadanými žáky 
(místnost č.208) 
 
Seminář stručně obeznámí pedagogy s významem péče o nadání, identifikace nadání, 

vzdělávacích potřeb nadaných žáků, forem práce s nadanými žáky, formami nadání, 

institucemi, které se nadaným věnují a jejich nabídkou. Na základě získaných poznatků 

mohou účastníci začít budovat ve své škole systém péče o nadání. 

V rámci semináře bude věnován prostor pro diskuzi, dotazy a praktické rady učitelům škol. 

Lektorka:  
Mgr. Dana Havlová- místopředsedkyně Mensy ČR, předsedkyně Rady pro Dětskou Mensu, 

lektorka akreditovaných seminářů NIDV pro koordinátory péče o nadané, odborný garant a 

lektorka akreditovaných kurzů NTC Learning system a lektorka Supporting Gifted Children for 

the Future. 

 

16:50 – 17.50 – seminář Práce s mentálně postiženými žáky vč. IVP  
(místnost č.209 – IT učebna) 
 

Aktuální  informace  související  se  vzděláváním  žáků  s LMP (legislativa, skutečnost, 
problémy). Specifika osobnosti dítěte s lehkým mentálním postižením a jejich začlenění do 
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hlavního vzdělávacího proudu. Kompetence ŠPZ v podpoře žáka s LMP v ZŠ a nastavování 
podpůrných opatření. Vytváření IVP pro žáky s LMP. 
V rámci semináře bude věnován prostor pro diskuzi, dotazy a praktické rady učitelům škol. 
Zpracované tématické plány za všechny ročníky a předměty (minimální výstupy ŠVP) obdrží 
účastníci semináře zdarma na CD. 
 
Lektorka:  
Mgr. Bc. Martina Brhelová – ředitelka Speciální základní školy, Mateřské školy a Praktické  
školy, Ústí nad Labem 
 
13:00 – 17:00 – individuální konzultace a veřejné projednání návrhové části  

Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro ORP Ústí nad Labem 

(místnost č. 222) 

 

Individuální konzultace s jednotlivými odborníky v oblastech práce s nadanými žáky, 

problematiky diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb, řešení situací u dítěte s rizikovým 

chováním, dítěte v náhradní rodinné péči, spolupráce orgánu sociálně-právní ochrany se 

školami apod.  

Odpovídat na Vaše dotazy budou odborníci z: 
- Pedagogicko-psychologické poradny Kadaň (práce s nadaným žákem) 
- Odboru sociálních věcí – oddělení sociální prevence a sociálně právní ochrany dětí 
- organizace Člověk v tísni (podpora dětí a žáků z nepodnětného prostředí) 
- Speciálního pedagogického centra Ústí nad Labem (oblast diagnostiky SVP) 
 

18:00 – ZÁVĚR VELETRHU „JAK NA SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ??“   
 

 

 

 


