
Akademie nadání, z.s. vás zve na

SEMINÁŘE PRO ODBORNÍKY I ŠIROKOU VEŘEJNOST
www.akademie-nadani.cz

Dítě s SVP ve tříděDítě s SVP ve třídě
V  úvodu  semináře  budou  probrány  základní  pojmy  spojené  s  problematikou  vzdělávání  žáků  se
speciálními  vzdělávacími  potřebami,  definice  pojmu  speciálních  vzdělávacích  potřeb  a jejich
klasifikace. Účastníci se seznámí s legislativním rámcem dané problematiky, budou probrána základní
legislativní  pravidla  a  předpisy,  jimiž  se  vzdělávání  žáků  s  SVP  řídí.  Podrobně  budou  probrány
individuální  vzdělávací  plány  (IVP)  a  plány  pedagogické  podpory  (PLPP),  jejich  vytváření,
vyhodnocování a revize. Účastníci se seznámí s nástroji (konkrétními metodami a způsoby práce),
kterými pedagogové disponují při práci s žáky s SVP. Pozornost bude věnována tématu hodnocení
výsledků vzdělávání žáků s SVP.
Dotkneme  se  i  změny  v legislativě  asistentů  pedagoga,  která  má vejít  v platnost  od  ledna  2018
(hodnocení,  školení,  vyprofilování  asistentů apod.).  Více toto téma rozebereme v dalším semináři
„Asistenti asistentům“.

Přednášející:
PaedDr. Jitka Kendíková - ředitelka ZŠ a Gymnázia J. Gutha-Jarkovského v Praze

Ne 21.1. od 9:00 do 17:00 hodin
v prostorách ANA, Jiráskovo náměstí  31, Plzeň
950,- Kč  (akreditace MŠMT)

Další plánované semináře v ANA:
Ne 18.2.2018 – Dítě s PAS ve třídě  (PaedDr. Jitka Kendíková)
Ne 18.3.2018 – Asistenti asistentům  (PaedDr. Jitka Kendíková a asistent pedagoga)
Ne 22.4.2018 – IVP pro žáka s PAS  (Mgr. Miroslav Vosmik - pedagog a výchovný poradce,

Mgr. Kristina Konečná - speciální pedagožka)

Všechny semináře jsou akreditované.
Pro školské pracovníky je zde možnost proplacení zaměstnavatelem.
Hlásit se můžete i na ostatní výše uvedené semináře.

Rezervujte si své místo do Út 16.1.2018:
na telefonu  +420 604 612 205
nebo e-mailu  info@akademie-nadani.cz
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Dítě s PAS ve tříděDítě s PAS ve třídě
Seminář  se zaměřuje na formální  i  organizační  opatření  spojená se vzděláváním žáků s poruchou
autistického spektra (PAS) v běžných základních školách. Věnuje se konkrétním krokům, které mohou
vést  k  úspěšné  práci  s  těmito  žáky.  Za  všechny  jmenujme  realizaci  jednotlivých  opatření  IVP,
komunikaci mezi učiteli, formy interakce mezi školou a rodinou. Posluchači se seznámí i s různými
formami spolupráce školy s odborníky, především psychology,  psychiatry či  speciálními pedagogy.
Seminář  bude  doplněn  konkrétními  kazuistikami  a  rozborem  řešení  obtížných  momentů  ve
vzdělávání.
Účastník  kurzu  bude  mít  možnost  seznámit  se  s  postupy,  jak  nastavit  fungující  komunikaci  mezi
pedagogem, asistentem pedagoga, SPC či PPP, rodinou a žákem.

Přednášející:
PaedDr. Jitka Kendíková - ředitelka ZŠ a Gymnázia J. Gutha-Jarkovského v Praze

Ne 18.2. od 9:00 do 17:00 hodin
v prostorách ANA, Jiráskovo náměstí  31, Plzeň
950,- Kč  (akreditace MŠMT)

Další plánované semináře v ANA:
Ne 18.3.2018 – Asistenti asistentům  (PaedDr. Jitka Kendíková a asistent pedagoga)
Ne 22.4.2018 – IVP pro žáka s PAS  (Mgr. Miroslav Vosmik - pedagog a výchovný poradce,

Mgr. Kristina Konečná - speciální pedagožka)

Všechny semináře jsou akreditované.
Pro školské pracovníky je zde možnost proplacení zaměstnavatelem.
Hlásit se můžete i na ostatní výše uvedené semináře.

Rezervujte si své místo do Po 12.2.2018:
na telefonu  +420 604 612 205
nebo e-mailu  info@akademie-nadani.cz
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Asistenti asistentůmAsistenti asistentům
Seminář se zaměřuje na systém práce asistentů pedagoga. Je určen zejména asistentům pedagoga,
kteří budou seznámeni s potřebnými legislativními normami, s formálními náležitostmi spojenými se
vzděláváním a zaměstnáváním pracovníků na uvedené pracovní pozici. Prostor bude věnován i vztahu
mezi asistenty a učiteli a komunikaci s rodinou. Nedílnou součástí semináře bude setkání s  úspěšným
asistentem  pedagoga,  který  již  dlouho  spolupracuje  při  integraci  žáků  s  poruchou  autistického
spektra (PAS) v běžné základní škole. Ten se podělí o své zkušenosti a bude odpovídat na konkrétní
dotazy posluchačů. 
Díky  kurzu  bude  mít  účastník  jasno  v  tom,  jaké  je  postavení  asistenta  ve  třídě,  a  získá  řadu
praktických námětů, jak postupovat při vzdělávání dítěte s PAS.
Seminář  se zaměřuje na formální  i  organizační  opatření  spojená se vzděláváním žáků s poruchou
autistického spektra (PAS) v běžných základních školách. Věnuje se konkrétním krokům, které mohou
vést  k  úspěšné  práci  s  těmito  žáky.  Za  všechny  jmenujme  realizaci  jednotlivých  opatření  IVP,
komunikaci mezi učiteli, formy interakce mezi školou a rodinou. Seminář bude doplněn konkrétními
kazuistikami a rozborem řešení obtížných momentů ve vzdělávání.

Přednášející:
PaedDr. Jitka Kendíková - ředitelka ZŠ a Gymnázia J. Gutha-Jarkovského v Praze
asistent pedagoga

Ne 18.3. od 9:00 do 17:00 hodin
v prostorách ANA, Jiráskovo náměstí  31, Plzeň
950,- Kč  (akreditace MŠMT)

Další plánovaný seminář v ANA:
Ne 22.4.2018 – IVP pro žáka s PAS  (Mgr. Miroslav Vosmik - pedagog a výchovný poradce,

Mgr. Kristina Konečná - speciální pedagožka)
Všechny semináře jsou akreditované.
Pro školské pracovníky je zde možnost proplacení zaměstnavatelem.
Hlásit se můžete i na výše uvedený seminář.

Rezervujte si své místo do Po 12.3.2018:
na telefonu  +420 604 612 205
nebo e-mailu  info@akademie-nadani.cz
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IVP pro žáka s PASIVP pro žáka s PAS
Seminář se bude věnovat tvorbě jednoho z nejdůležitějších podpůrných opatření – Individuálního
vzdělávacího plánu – při vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, tedy i žáků s PAS.
Postupně probereme legislativní rámec tvorby IVP pro žáky s PAS, ukážeme si, jak má vypadat a jaká
další  podpůrná  opatření  lze  s  IVP  pro  žáky  s  PAS  realizovat.  Zaměříme  se  na  nutnost  týmové
spolupráce při tvorbě IVP. V druhé části semináře si představíme konkrétní kazuistiky a IVP pro žáky s
PAS na základní a střední škole.

Přednášející:
Mgr. Miroslav Vosmik - pedagog a výchovný poradce
Mgr. Kristina Konečná - speciální pedagožka

Ne 22.4. od 9:00 do 17:00 hodin
v prostorách ANA, Jiráskovo náměstí  31, Plzeň
950,- Kč  (akreditace MŠMT)

Další plánované semináře v ANA:
Sledujte naše www stránky, kde se dozvíte o plánovaných kurzech a seminářích.
Všechny semináře jsou akreditované.
Pro školské pracovníky je zde možnost proplacení zaměstnavatelem.

Rezervujte si své místo do Po 16.4.2018:
na telefonu  +420 604 612 205
nebo e-mailu  info@akademie-nadani.cz


