Vzdělávací agentura
Mgr. Jitka Blechová
akreditovaná vzdělávací instituce MŠMT

POZVÁNKA
SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ V ZÁKLADNÍ ŠKOLE.
PODPŮRNÁ OPATŘENÍ V PRAXI.
vzdělávací akce č. 4519
akreditace MŠMT č. j. MSMT-33184/2018-1-926

URČENO:

pedagogům ZŠ

TERMÍN:

úterý 21. května 2019

ČAS:

9 – 15 h (prezence a přístup do učebny od 8.30 h)
8 vyučovacích hodin

MÍSTO:

Zlín, Technologické inovační centrum Zlín, Vavrečkova 5262 –
23. budova průmyslového areálu Svit (vchod vedle restaurace Prašád);
veřejné parkoviště vedle Baťova institutu 14|15

LEKTORKA:

Mgr. Dana Forýtková, lektorka MŠMT pro společné vzdělávání

OBSAH:
Obsahem semináře je právní úprava vzdělávání žáků v intencích legislativního rámce, podle
novely Školského zákona. Program je zaměřený na novelu zákona č. 561/2004 Sb., a zaměřuje
se na podpůrná opatření 1.- 5.stupně, zároveň vychází z platných legislativních norem
souvisejících s novelou Školského zákona a vyhláškou 27/2016 o vzdělávání žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění vyhlášky č. 270/2017 Sb. (srpen 2017).
Důraz je kladen na povinnost všech úrovní škol v kontextu sociálně právní ochrany dětí
a mládeže, spolupráci rodiči, na jejich práva a povinnosti, na spolupráci s odbornými pracovišti
(PPP, SPC). Podrobně budou probrány jednotlivé stupně podpůrných opatření. V souvislosti
a návaznosti na další podporu vztahující se k danému stupni PO – úprava organizace v rámci
ZŠ.
• vytvoření plánu pedagogické podpory PLPP
• organizační forma - pedagogické intervence
• práce s Doporučením ŠPZ; IVP žáka se speciálními vzdělávacími potřebami
• předmět speciálně pedagogické péče
• speciálně pedagogická péče
Zodpovězeny budou nejčastější dotazy na možnosti a postup při zajištění podpůrných opatření
ze strany ZŠ a informace k zajišťování pozice asistenta pedagoga do třídy, v níž je vzděláván
žák nebo žáci se SVP (s přiznaným odpovídajícím stupněm PO). Dále bude probrána otázka
týkající se zdrojů financování (podpůrná opatření, kompenzační pomůcky, financování pozice
asistenta pedagoga).
CENA:

1 250 Kč; nejsme plátci DPH

UZÁVĚRKA:

6. 5. 2019

Přihlašování na vzdělávací akce online na webových stránkách agentury.
IČ 75188953
www.blechova.cz

telefon: 731 316 507
e-mail: agentura@blechova.cz
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