
KANDIDÁT: předsedkyně společnosti
PaedDr.Vanda Hájková, Ph.D.

odborný asistent katedry 
speciální pedagogiky PedF
UK v Praze od r.1997
zaměření na  oblast 
somatopedie
výzkumná orientace na  
problematiku školní integrace  
žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami 
přednášková a publikační
činnost v tuzemsku i 
zahraničí

 



KANDIDÁT: členka výboru
PhDr.Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D. 

odborný asistent katedry 
speciální pedagogiky PedF
MU Brno od r. 2001  
zaměření na  oblast 
somatopedie
výzkumná orientace na  
problematiku  vzdělávání, 
metody a formy práce s těžce 
zdravotně postiženými 
přednášková a publikační
činnost v tuzemsku i 
zahraničí

 

Fotka 



KANDIDÁT: vedoucí sekce škol a škol. zařízení při dět.léčebnách
Mgr. Helena Hrbáčová

ředitelka ZŠ při 
zdravotnickém zařízení a MŠ
při zdravotnickém zařízení, 
Klimkovice
od června 2005 pracuje ve 
výboru SOMSPOL za sekci 
škol při dětských léčebnách 
a ozdravovnách
připomínková činnost 
(tvorba ŠVP, novela 
vyhlášky 73/2005)

 

Fotka 



KANDIDÁT: členka výboru
PaedDr. Hana Šmejkalová

institut pedagogicko-
psychologického 
poradenství ČR
vedoucí sekce speciální
pedagogiky a výzkumu
zaměření na vzdělávání a 
poradenské služby pro 
děti a žáky se zdrav. 
postižením ve školství
projektová činnost a 
vzdělávání poradenských 
pracovníků

 

Fotka 



KANDIDÁT:  vedoucí sekce škol a škol. zařízení při nemocnicích
PaedDr. Iva Křivánková

ředitelka 
Základní školy a Mateřské
školy při Fakultní
Thomayerově nemocnici, 
Praha 4 

členka výboru 
somatopedické společnosti 
od roku 2001

 

Fotka 



KANDIDÁT: členka výboru
Mgr. Dušana Chrzová, Ph.D.

pracovnice SPC JÚŠ

integrace žáků se speciálně
vzdělávacími potřebami do 
běžných škol

 

Fotka 



KANDIDÁT: vedoucí sekce škol a škol. zařízení pro os. s TP
Mgr. Antonín Herrmann

ředitel škol v Jedličkově
ústavu a Základní škole a 
Střední škole v Praze 

 

Fotka 



KANDIDÁT: členka výboru
Mgr. Olga Ludvíková

zástupkyně ředitelky Základní
a Mateřské školy při Fakultní
Thomayerově nemocnici, 
Praha 4
od roku 1998 práce ve výboru 
Somatopedické společnosti
spolupráce s Katedrou 
speciální pedagogiky 
PedFUK

 

Fotka 



KANDIDÁT: člen výboru
PhDr. Josef Novotný, CSc.

ředitel SŠ, ZŠ a MŠ, Praha 10, 
Chotouňská 476

součástí školy je ZŠ a MŠ při 
Fakultní nemocnici Královské
Vinohrady

v minulém volebním období
členem výboru    
Somatopedické společnosti

 

Fotka 



KANDIDÁT: místopředsedkyně
PhDr. Zdeňka Kubíčová, Ph.D.

metodik pro vzdělávání v 
NIDV
zaměření
na oblast somatopedie
orientace na problematiku 
vzdělávání učitelů především 
v oblasti pedagogiky,
psychologie a speciální
pedagogiky
přednášková a publikační
činnost

 

Fotka 

 


