
VELETRH :  „JAK NA SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ??“ 
Termín :   2.11.2017 (čtvrtek) 
Místo konání :  Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48 – budova A 
Organizátoři : Krajský úřad Ústeckého kraje, MAS Labské skály, z.s. a SK Parta Litoměřicko z.s.- svaz mentálně postižených sportovců 
 
9.00    zahájení veletrhu, příchod návštěvníků, prezentace učebnic a kompenzačních pomůcek, příklady dobré praxe  
9.45-10.00   prezence účastníků na dopolední blok seminářů 
9.50-10.00    úvodní slovo – hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček a předání šeku nadaným dětem se zdrav. handicapem 

 
10.00    zahájení dopoledního bloku seminářů pro ředitele MŠ, ZŠ a SŠ (vždy nutná rezervace + připravené konkrétní dotazy) 
10.00-11.30 
 

místnost č.208 PhDr. Jana Zapletalová (NUV, MŠMT) Aplikace vyhlášky č.27/2016 – o vzdělávání žáků s SVP a žáků nadaných 

11.30-12.00 coffee break vystoupení dětí  
12.00-13.30 místnost č.208 RNDr. Gabriela Staňková a Ing. Jaromír 

Nebřenský (MŠMT) 
Vykazování podpůrných opatření prostřednictvím výkazů R 43 a 44  
 

13.30-14.00 coffee break vystoupení dětí  
 
14.00    zahájení odpoledního bloku seminářů pro učitele MŠ, ZŠ, SŠ (vždy nutná rezervace + připravené konkrétní dotazy)  
 místnost č.208   místnost č.209 – IT učebna  
14.00-15.30 Mgr. Bc. Martina Brhelová 

(ředitelka Speciální ZŠ ÚL)  
Postupy při práci s asistentem 
pedagoga ve třídě 

14.00-15.30 Mgr. Nikol Aková (vedoucí 
Tyfloservis ÚL) 

Práce se zrakově postiženými 
žáky 

15.30-15.40 coffee break vystoupení dětí    
15.40-16.40 PhDr. Renata Hajná, Ph.D. 

(UJEP –katedra psychologie) 
Práce s „problémovým“ žákem a s 
„žákem s problémem“ 

15.40-16.40 Petr Novák (vedoucí CESPO ÚL) Práce se sluchově 
postiženými žáky 

   16.40-16.50 coffee break  
16.50-17.50 Mgr.Dana Havlová (MENSA) Specifika práce s nadanými žáky 16.50-17.50 Mgr. Bc. Martina Brhelová  Práce s mentálně 

postiženými žáky vč. IVP 
 
13.00-17.00 individuální konzultace s pracovníky → pedagogicko-psychologické poradny → odboru sociálních věcí – oddělení sociální prevence a sociálně 

právní ochrany dětí → organizace Člověk v tísni → speciálního vzdělávacího centra 
anketa v oblasti rozvoje společného vzdělávání a vztahu „škola/rodiče“, záznam připomínek k návrhu Místního akčního plánu rozvoje 
vzdělávání na území obce s rozšířenou působností Ústí nad Labem 

18.00  ukončení veletrhu „Jak na společné vzdělávání ??“  
Přihlášení na semináře: https://docs.google.com/forms/d/1xXatESO43lamNSj4YD4qoc0aClOvzRpCVF1YnpR7GBg/edit?usp=haring 

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

https://docs.google.com/forms/d/1xXatESO43lamNSj4YD4qoc0aClOvzRpCVF1YnpR7GBg/edit?usp=haring

