
                           
  

             

Pozvánka na celostátní odborný seminář 

Somatopedické společnosti, o.s. 

 

Metodická práce s žáky se zdravotním postižením v základní škole 

30.11.2012 od 9:30 do 13:00 hodin 

 Aula Pedagogické fakulty UK v Praze 1, M.D.Rettigové 4 

Odborný seminář je určen členům managementu a pedagogickým pracovníkům základních 

škol regionů České republiky, poradenským pracovníkům PPP a SPC v regionech ČR, 

rodičům žáků s tělesným postižením, asistentům pedagogů, studentům učitelských oborů na 

vysokých školách a ostatním zájemcům o danou problematiku. V rámci odborného programu 

budou představeny předmětové metodiky a ověřené reedukační metody práce s žáky 

s tělesným postižením. Účastníci se seznámí s aktuálními poznatky v příspěvcích inkluzivních 

a speciálních pedagogů a dalších expertů ve vzdělávání.  

 

Program: 

9:00 –   9:30          Registrace účastníků 

9:30 –   9:40 
 
Doc. PaedDr.Vanda Hájková ,Ph.D., PaedDr.Iva Křivánková 
Somatopedická  společnost, o.s. 

 
9:40 –  10:10 
 

 
Mgr.Pavel Bernát  
Specifika práce pedagoga s žáky s diabetem I.typu 

10:10 – 10:45 
 
RNDr. Pavla Polechová, CSc.  
Metodické zkušenosti s výukou žáků se speciálními potřebami 

 
10:45 – 11:20 
 

 
Mgr. Jitka Michnová  
Ukázka práce se třídou respektující individuální potřeby žáků v hodinách 
matematiky 

  11:20- 11:35        Přestávka 
 

  
11:35 - 11:55           
 

     
 Mgr.M.Hujerová a Mgr.M.Štěpánková 

     Nové učební materiály a metodiky pro tělesně a kombinovaně postižené 

12:00 – 12:30 
 
Mgr. Vanda Tomová,  Mgr. Jana Máchová 
Somatopedické aspekty ve výuce psaní 



                           
  

 
 
12:30 – 13:00 

 
Bc. Petr Musálek 
Somatopedie v kontextu tělesné výchovy u žáků se speciálními vzdělávacími  
potřebami. 

 13:00 Ukončení semináře 

 
 13:15                   Jednání sekce škol při zdravotnických zařízeních (místnost bude upřesněna) 
 

 

Účastníci semináře obdrží DVD s metodickými materiály Somatopedické společnosti, o.s.. 

Účastnický poplatek členů Somatopedické společnosti, o.s. 100,-Kč zahrnuje členský 

příspěvek na r.2010. Vstupné pro nečleny 200,-Kč, pro studenty PedF UK a UJAK vstup 

zdarma. Na místě prezence možnost přihlášek nových členů Somatopedické společnosti,o.s. a 

zakoupení aktuální odborné literatury, včetně publikace „Bazální stimulace, aktivace a 

komunikace v edukaci žáků s kombinovaným postižením“. 

 

Místo konání a dopravní spojení: tram.linky  3, 9, 14, 24, 51, 52, 54, 55, 56, 58 výstupní 

st.Lazarská, st.metra Karlovo náměstí, trasa B 

 


