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POZVÁNKA  
 

NA WORKSHOP 
 

„Specifické vývojové poruchy učení“  
a „Specifika práce se žáky se sociálním znevýhodněním  

a problémovým chováním“ 
 

pod vedením  
 

paní Mgr. Dany Vilkusové (lektor ve specializovaných třídách)  

a paní Bc. Simony Hudcové (garant reedukační péče) 
 

Workshop se uskuteční  
ve středu 23. listopadu 2016 od 13:30 hodin 

na Základní škole, Ostrava – Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a, příspěvková organizace 
doprava je pro Vás zajištěna  

 

Anotace: 
 

Lektor: Mgr. Dana Vilkusová 
 Krátké představení školy a speciálního pedagogického centra  

 Specifika práce se žáky se soc. znevýhodněním a se žáky s problémovým chováním 

 Kazuistické případy řešení soc. patologických jevů u žáků, metodické postupy, legislativní podpora, 

spolupráce s dalšími institucemi při řešení negativního chování žáků    

 Prohlídka školy s důrazem na vybavenost, možnosti řešení sociálně patologických jevů v rámci výuky  

i mimo ní 

 

Lektor: Bc. Simona Hudcová 
Vzhledem k přibývajícímu počtu žáků se specifickými poruchami učení je reedukační péče nedílnou 

součástí jejich vzdělávání. Úvodem do této problematiky je pochopení významu pojmu „reedukace“ – 

nezaměňovat jej s doučováním a využít spolupráce s rodiči. Je nutné zaujmout žáka pestrostí nabízených 

činností ať už z oblasti rozvíjení pozornosti, paměti či postřehování. Nedílnou součástí je využití 

praktických pomůcek, pracovních listů, her apod. Včasným podchycením obtíží ve vzdělávání je možné 

mnohem příznivěji formovat vztah žáka ke škole, odstranit případné obavy z projevu a posilovat jeho 

zdravé sebevědomí. Součástí workshopu bude diskuse o metodách, které používám během reedukačních 

hodin, vyzkoušíme si pár her a předvedeme si využití vhodných pomůcek. 
 

CÍLOVÁ SKUPINA: ředitelé a pedagogové škol, výchovní poradci a speciální pedagogové 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NÁVRATKA NA FACILITOVANÝ WORKSHOP  

 
Mám / nemám (nehodící se smažte) zájem o uvedenou vzdělávací aktivitu. 

Za …………………….. (prosím, vyplňte název organizace) se zúčastní ……………….(prosím, doplňte 
počet osob za Vaši organizaci, jež se vzdělávací aktivity zúčastní). 
 

Doprava je pro Vás zajištěna autobusem – zvolte prosím  nástupní místo:   
(nehodící se odstraňte) 
12:10 hod. Velké Hoštice (autobusová zastávka-směr Hlučín)  
12:15 hod. Kravaře (autobusová zastávka-Nádražní) 
12:25 hod. Bolatice (autobusové nádraží) 
12:35 hod. Dolní Benešov (autobusová zastávka u kaple) 
12:40 hod. Kozmice (autobusová zastávka-směr Hlučín) 
12:45 hod. Hlučín (autobusové nádraží) 
předpokládaný příjezd k ZŠ Kpt. Vajdy  Ostrava - Zábřeh 13:20 hod.  
 
Návratku prosím zašlete do 11.11.2016  na e-mailovou adresu HannaPaverova@seznam.cz . 

 

Poznámka: 
Aktivita je realizována v souladu s harmonogramem Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro Hlučínsko-

západ, v rámci podaktivity Budování znalostních kapacit (vzdělávání ředitelů a pedagogických pracovníků škol). 
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