Somatopedická společnost,
Základní škola při zdravotnickém zařízení
a Mateřská škola při zdravotnickém zařízení, Klimkovice
Vás zvou na seminář

„Problematika péče o děti ve zdravotnických zařízeních
multidisciplinárním pohledem“
25. - 26. 9. 2014
Dětská léčebna Sanatorií Klimkovice
25. 9. 2014
15.00 – 17,00

Prezence, ubytování účastníků - recepce dětské léčebny (budova B Sanatorií Klimkovice)

17,15 – 18,30

„Ochutnávka 2“ z léčebného programu Sanatorií Klimkovice pro účastníky (bazén na objednávku)
Diskuze, večeře

26. 9. 2014

Společenský sál dětské léčebny Sanatorií Klimkovice

9. 00 - 9.30

Prezence - recepce dětské léčebny

9.30 – 10.00

Zahájení semináře – 20 let školy a informace o činnosti Somatopedické společnosti
Mgr. H. Hrbáčová – ředitelka ZŠ při zz a MŠ při zz, Klimkovice
Doc. PaedDr. Vanda Hájková – předsedkyně SOMSPOL

10.00 – 10.20

KLIM-THERAPY – novinka v léčbě pohybových poruch v Sanatoriích Klimkovice
MUDr. Eva Kubíčková - lékařka dětské léčebny Sanatorií Klimkovice

10.20 – 10.40

Logopedická péče o děti v Sanatoriích Klimkovice
Mgr. H. Rychetská, Mgr. M. Zatloukalová – logopedky sanatorií Klimkovice

10.40 - 11.00

Změny v legislativě týkající se vzdělávání dětí a žáků se specifickými vzdělávacími potřebami
Mgr. Jarka Grosmanová - konzultant pro metodiku a řízení - Krajské zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín

11.00 - 11.20

Reakce na zátěž a na změnu u dětí ve zdravotnickém zařízení
Mgr. Naděžda Bartošíková - psycholog SPC - Základní škola, Ostrava-Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a

11.20 - 11.50

Přestávka – občerstvení, výstavka žákovských prací v sále a předsálí

11.50 - 12.10

Některé aspekty práce s dětmi hospitalizovanými na dětské psychiatrii v Kroměříži
PhDr. Mgr. Emílie Dvořáčková – ředitelka ZŠ a MŠ při zz Kroměříž

12.10 -12.30

Pedopsychiatrická péče v režimu lůžkového oddělení Psychiatrické nemocnice Opava
MUDr. Dana Trávníčková – primářka dětského oddělení Psychiatrické nemocnice Opava

12, 30 – 12,50

Pedagogické přístupy k dětem s psychiatrickými diagnózami
PaedDr. Karla Vítková - ředitelka ZŠ při zz a MŠ při zz, Opava

12.50 – 13.10

Kazuistické sdělení s uplatněním kognitivně behaviorální terapie
PhDr. Nora Gavendová -pedagog – terapeut ZŠ při zz a MŠ při zz, Opava

13.10 – 14.00

Diskuze, prohlídka školy, závěr

15,45 – 16,45

„Ochutnávka 1“ z léčebného programu Sanatorií Klimkovice pro účastníky (20 minut jodobromová
koupel společná pro 8 lidí na objednávku)

Přihláška na seminář, objednávka a úhrada ubytování a „ochutnávky“ léčebně rehabilitačních procedur – viz
informační leták. Organizátor si vyhrazuje právo na uzavření registrace při naplnění kapacity semináře.

