1. místopředsedkyně Senátu PČR Miluše Horská za odborné spolupráce
Logopedické společnosti Miloše Sováka a Psychopedické společnosti si Vás
dovoluje pozvat

na konferenci
Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Termín: 15. 5. 2018 od 9:00 do 14:00 hodin
Místo: Senát Parlamentu ČR, Valdštejnské náměstí 17/4, Praha 1
(Jednací sál – vstup z Valdštejnské ulice přes recepci „A“)
Program:
8:30 – 9:00

Registrace

9:00 - 9:15

Zahájení konference
Miluše Horská – 1. místopředsedkyně Senátu PČR
Petr Franiok – předseda Psychopedické společnosti
Michaela Voldřichová – předsedkyně LSMS

1. Inkluzivní vzdělávání a žáci se SVP
9:15 - 9:45

Implementace společného vzdělávání z pohledu ČŠI
Ondřej Andrys - náměstek ústředního školního inspektora

9:45 – 10:15 Společné vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Jana Zapletalová - náměstkyně pro vedení sekce pedagogicko-psychologického
poradenství, prevence a institucionální výchovy
10:15 – 10:35 Maturitní zkouška a úpravy podmínek pro žáky se SVP
Táňa Veselá - Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

10:35 – 11:00 Souvislost nedostatečně rozvinutého sluchového vnímání a školní zralosti
Blanka Housarová - PPP Zlíchov a CMŠ logopedická Don Bosco
11:00 – 11:15 Vernisáž výstavy: Malíř, který nemluvil
Jakub Karásek - malíř a žák školy Svítání, Pardubice
11:15 - 12:00 Přestávka a občerstvení

2. Podpora a vzdělávání dětí s kombinovaným postižením
12:00 - 12:20 Problematika kombinovaného postižení v současnosti
Petr Franiok - Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita
12:20 – 12:50 Systém ucelené rehabilitace u osob s kombinovaným postižením
Jana Hanzlíková - náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí
12:50 – 13:10 Vzdělávací systém pro osoby s kombinovaným postižením
– příklady dobré praxe ze školy Svítání
Markéta Hujerová – ZŠ Svítání, Pardubice
13:10 – 13:40 Podpora komunikačních dovedností v rané péči
Pavla Skalová - poradkyně rané péče
13:40 – 14:00 Technologie, které pomáhají – připojte se!
Jan Fencl - Nadace Vodafone
14:00

Ukončení odborného programu

3. Prohlídky Senátu s průvodcem
Následují po ukončení odborného programu, nutná registrace.

Vstup na konferenci je zdarma. Vzhledem k omezené kapacitě míst se registrujte
do 9. května 2018 na emailové adrese: peskovaj@senat.cz. Uveďte závazně, zda máte
zájem i o prohlídku Senátu.
Při vstupu do Senátu Parlamentu ČR je třeba prokázat se platným dokladem a projít bezpečnostní kontrolou.
Počítejte tedy s drobným zdržením na recepci.

