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Pozvánka na vzdělávací akci  

Podpůrná opatření pro žáky se SVP ve školní 

praxi 
Lektor: Mgr. Lenka Ondráčková (EDUPRAXE s.r.o.) 

v úterý 10. 9. 2019 od 9:00 do 16:00 

v Kreslírně kláštera Broumov, Klášterní 1, 550 01 Broumov 

Cíl setkání: Vysvětlit změny a praktické dopady inkluze a společného vzdělávání v souladu  

                  legislativou platnou a reflektovat zkušenosti s realizací nového systému podpory  

                  žáků se SVP ve školách.  

 

Program:   

1) Představení, seznámení s programem 

2) Legislativní zakotvení problematiky (aktuální změny včetně novely vyhlášky 27/2016 platné od 

1. 10. 2019) 

3) Kdo jsou žáci se SVP a co je podpůrné opatření 

4) První stupeň podpůrných opatření jako základ individualizované péče o Ž se SVP 

5) Plán pedagogické podpory – struktura, vznik a realizace ve škole, spolupráce pedagogů, 

podpora poradenských pracovníků školy, spolupráce se zákonnými zástupci žáků 

6) Podpůrná opatření druhého až pátého stupně – spolupráce se školskými poradenskými 

zařízeními při jejich stanovení  

7) Individuální vzdělávací plán jako podpůrné opatření 

8) Organizační zajištění tvorby IVP ve škole, spolupráce třídního učitele s ostatními vyučujícími 

žáka a s poradenskými pracovníky ve škole 

9) Spolupráce rodiny, školy a žáka na tvorbě a realizaci IVP 

10) Metody a formy práce se žákem s plánem pedagogické podpory a IVP v rámci běžné třídy, 

hodnocení těchto žáků, pedagogická intervence a předměty speciálně pedagogické péče – 

příklady dobré praxe 

11) Asistent pedagoga a další pedagogický pracovník jako podpůrné opatření – spolupráce 

s učiteli, organizace vyučování 

12) Systémové řešení problematiky zajištění péče o žáky se SVP ve škole 

13) Shrnutí, závěr 

 

 

Seminář je určený pro pedagogické pracovníky MŠ a ZŠ (učitele, asistenty pedagoga, 

vychovatele, poradenské pracovníky na školách). Ze semináře obdržíte osvědčení. 

Prosíme o Vaše přihlášky nejpozději do 3. 9. 2019 na e-mail mas.baxova@gmail.com 

nebo telefonu 734 874 333. 

Mgr. Michaela Baxová 

MAS Broumovsko+, z. s. 
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