
 
 

Financováno z ESF prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, ze státního rozpočtu ČR a rozpočtu Ústeckého kraje. 
„Systémové řešení - motivace a vzdělávání pedagogů“, reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008368 

„MAP II pro SO ORP Ústí nad Labem“,reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008615 

Veletrh :     JAK NA SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ III ?         

Datum :   12. 11.2019 - úterý, od 9.00 - 18.00 hod. 

Místo konání :  Muzeum města Ústí nad Labem, Masarykova 1000/3, Ústí nad Labem-centrum 

vchod pro veřejnost z Brněnské ulice 

Pořadatelé : ÚSTECKÝ KRAJ, MAS Labské skály z.s., SK Parta Litoměřicko z.s., Speciální ZŠ a Praktická škola Ústí nad Labem 
 
9.00    – zahájení, prezentace a prodej učebnic, učebních a kompenzačních pomůcek, příklady dobré praxe, prezentace k seminářům 
9.20-9.30  – úvodní slovo 

C Í S A Ř S K Ý   SÁL – 2.patro 

9.30   – zahájení dopoledního bloku seminářů pro ředitele MŠ, ZŠ a SŠ  (vždy nutná rezervace + připravené konkrétní dotazy ) 

9.30-11.00 
 

Císařský sál PhDr. Jana Zapletalová  
(NÚV, MŠMT) 

Novinky v poradenských službách pro školy  
prostor na otázky x odpovědi 

11.00-11.10  přestávka  

11.10-12.10 Císařský sál Ing. Jaromír Nebřenský 
(MŠMT) 

Vykazování podpůrných opatření (výkaz R 44) 
prostor na otázky x odpovědi 

12.10-12.30  přestávka  

12.30  – zahájení odpoledního bloku seminářů pro pedagogy a ředitele ZŠ, SŠ (vždy nutná rezervace + připravené konkrétní dotazy)  

12.30-14.00 Císařský sál Susanna Bäckman 
respektovaná učitelka, ředitelka a poradkyně 
na společné vzdělávání z FINSKA 

„NEJNOVĚJŠÍ INOVACE VE VZDĚLÁVÁNÍ Z FINSKA“  
Zajímá Vás jakým způsobem jsou současní studenti ve Finsku připravování na 
budoucnost, vedeni ke kreativitě, kritickému myšlení, vzájemné spolupráci, 
komunikaci a orientaci ve světe plném informací a nových technologií. 
Akce v anglickém jazyce s tlumočníkem. 

14.00-14.10  přestávka  
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14.10-15.40 Císařský sál Mgr. Michaela Veselá  
(Společně k bezpečí) 

„Stimulace nebo invalidizace – hledání míry podpory”. Nastavování hranice, kdy 
poskytnutá podpora žáka v rozvoji stimuluje a kdy ho brzdí. Evaluační nástroje, 
které učiteli pomohou hranici nastavit. 
prostor na otázky x odpovědi 

15.40-16.00 Císařský sál Mgr. Ondřej Ješina, Ph.D. 
Katedra aplikovaných pohybových aktivit 
Univerzita Palackého v Olomouci 

Inovace inkluzivního vzdělávacího systému v oblasti pohybového programu a 
volnočasových aktivit 

- Určeno pro odbornou veřejnost i rodiče 

16.00-18.00 Císařský sál Susanna Bäckman 
respektovaná učitelka, ředitelka  a poradkyně 
pro společného vzdělávání z FINSKA 

TANDEMOVÁ / PÁROVÁ VÝUKA A HODNOCENÍ ŽÁKŮ 
Přítomnost dvou učitelů (PP, AP..) v hodině nabízí možnost, jak věnovat více 
pozornosti každému dítěti Jak hodnocením maximálně využít potenciál každého 
žáka. Jak podpořit motivaci k dalšímu vzdělávání a sebevědomý přístup k sobě 
samotnému. 

 

P Ř E D N Á Š K O V Á    MÍSTNOST – přízemí 
 

14.15-15.45 Přednášková 
místnost 

Mgr. Bc. Martina Brhelová + Mgr. Lukáš 
Prostřední (Speciální ZŠ Pod Parkem a SPC ÚL)  

Péče o žáky s psychiatrickou diagnozou 
Modelové situace, hrané ukázky, otázky, odpovědi 

- určeno pro odbornou veřejnost 

15.45-16.00  přestávka  

16.00-18.00 Přednášková 
místnost 

Spolek „Náš EMU“ (Efektivní Metody Učení) Odlišnost či jedinečnost? 
Jak nás odlišnost obohacuje? Kdy je jedinečnost na obtíž? Přijďte si zažít, jak jiné 
je jiné a lépe tak pochopit, jak s odlišností pracovat. Nejen ve škole, ale i v rodině. 

- určeno pro rodiče, prarodiče 

 
C H O D B Y   A   VOLNÁ PROSTRANSTVÍ – přízemí, 1.p., 2.p. 
 

9.00-18.00 Přízemí, 1.p., 
2.p. 

Nakladatelství, NNO a další Prezentace a prodej učebnic, učebních a kompenzačních pomůcek, příklady 
dobré praxe 

 

https://ftk.upol.cz/kontakty/vizitka/empid/20364/

