
Diagnostické dny 2015 
v JÚŠ 

 
Dne 30. 3. 2015 se budou v Jedličkově ústavu a 
školách v Praze na Vyšehradě konat Diagnostické 
dny Somatopedické společnosti, o. s. pro členy i 
širší odbornou veřejnost - pracovníky poradenských 
zařízení (SPC, PPP, školních poradenských pracovišť, 
specializovaných poraden a center), absolventy a 
studenty vysokoškolských oborů se zaměřením na 
podporu osob se zdravotním postižením a 
znevýhodněním v ucelené rehabilitaci.  

 
Cílem akce je vytvořit příležitost k mezioborovému setkání odborníků na poli diagnostiky, 
představení nových nástrojů a testových baterií užívaných v diagnostice speciálních vzdělávacích 
potřeb.  

Program DD 2015 

10:30 -11:00 Prezence účastníků   (divadelní sál JÚŠ,1.poschodí školy)  

11:00 -12:30 Odborné workshopy  
 
11:00-11:30    Bruininks-Oseretského test (BOT-2) neuromotorického vývoje 

                        Mgr. Jakub Holický, FTVS UK 

 
Cílem workshopu je představit diagnostický nástroj Bruininks-Oseretsky Test of Motor 
Proficiency, Second Edition (BOT-2). Zároveň budou prezentovány oblasti neuromotoriky, 
které BOT-2 hodnotí. Účastnící workshopu se seznámí s aktuální strukturální validitou BOT-2 
v ČR a získají veškeré praktické informace o možnostech a podmínkách využití BOT-2. 

11:30-12:00   Nová metoda dynamické diagnostiky ACFS 

                       Mgr. Alena Drápalová, FF UK 

Cílem workshopu je představení metody dynamické diagnostiky „Dynamická diagnostika 
kognitivních funkcí u dětí“ (v originále Application of Cognitive Function Scale - ACFS). Budou 
vymezeny základní odlišnosti tzv. statické a dynamické diagnostiky, představeny principy, z 
nichž metoda ACFS vychází, její praktické využití. Seznámíme se na výsledky výzkumu 
provedeného za využití metody ACFS v průběhu její lokalizace v ČR, který podpořil validitu 
ACFS. Projdeme si společně jednotlivé subtesty ACFS a poskytneme praktické informace o 
podmínkách a možnostech získání metody ACFS. 

12:00-12:30   Katalog podpůrných opatření pro sociálně znevýhodněné žáky  

                       Mgr. Lenka Felcmanová, PedF UK 

Workshop bude zaměřen na nové posuzovací schéma sociálního znevýhodnění a představení 
katalogu podpůrných opatření pro sociálně zn. žáky na základních školách připraveného 
v souladu s novou školskou legislativou. 

12:30 - 13:00  Přestávka na oběd (možnost občerstvení v „Takavárně“ JÚŠ) 
13:00 - 14:00  Prohlídka školy, pracovny ergo a fyzioterapie, školního klubu 
14:00 - 14:30  Terapie vývojové anartrie – Mgr. Radka Majerová    
14:30 - 14:45  Diskuze    
14:45 - 15:15  Práce speciálního pedagoga pomocí VTI – Mgr. Jana Londinová   
15:15 - 15:30  Diskuze 
15:30 - 16:30  Projekce filmu Lásky s vůní Jedle 
 



Přesná adresa a dopravní spojení 

Jedličkův ústav a Mateřská škola a Základní škola a Střední škola, ul. U Jedličkova ústavu 2, Praha 4, 
Metro C, stanice Vyšehrad, dále pěšky podél kongresového centra cca 10 minut. 

 
Registrace účastníků 

Na Diagnostické dny 2015 je možné se hlásit výhradně prostřednictvím elektronického formuláře na: 
 

http://goo.gl/forms/UeWD0vktDX 
 
Organizátor si vymezuje právo uzavřít registraci při naplnění kapacity prostor určených pro konání 
akce. Registrace účastníka je platná až po uhrazení účastnického poplatku (viz účastnický poplatek). 
Účastník se hlásí na celou akci, i kdyby se zúčastnil pouze její části. 

V případě opakovaných problémů s elektronickou registrací se obraťte mailem na: vanda.hajkova@seznam.cz 

 

Účastnický poplatek 

Členům společnosti, kteří uhradí svůj pravidelný roční členský příspěvek ve výši 250 Kč na účet 
společnosti tak, aby byl na účtu připsán nejdéle 27. 3. 2015, je umožněn bezplatný vstup na 
diagnostické dny a další akce Somatopedické společnosti, kde je společnost samostatným 
pořadatelem. Člen společnosti se musí v takovém případě na akci pouze registrovat v aplikaci. 

Ostatní zájemci uhradí jednorázový účastnický poplatek na DD ve výši 280,- Kč při/po 
provedení registrace, nejdéle do 25. 3. 2015 na účet ČS č. 3734309/0800 s uvedením 
celého svého jména v popisu transakce a variabilního symbolu 3032015. 

Pracovníci JÚŠ a členové výboru  Somatopedické společnosti mají vstup zdarma bez povinnosti 
předběžné registrace. 

 

http://goo.gl/forms/UeWD0vktDX

