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Plán aktivit do prosince 2021 

 Projekt I KAP II Středočeského kraje 

realizátor: Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje 

  

Tyto akce lze absolvovat po přihlášení do projektu – zašlete nám svůj email, 

pracovní adresu, poté budete zařazeni do mailing listu a budou Vám chodit 

pozvánky na akce. Na akci se přihlašujte poté, až Vám dorazí pozvánka, a to 

osobě, která je v pozvánce uvedená. Plán aktivit slouží pouze pro Vaši orientaci a 

případné zarezervování termínů ve Vašich kalendářích. Změna programu 

vyhrazena. Pokud není uvedeno jméno, akci odborně zajišťují členky realizačního 

týmu PPP SK. 

V případě jakýchkoliv dotazů pište na: mrazkova@pppsk.cz 

  

Setkání pro všechny profese:  

 

19. 11. 2021, Školní zralost a děti s odkladem školní docházky 

od 12 do 18 hod. ON LINE 

Pojďme si společně představit volně dostupné materiály, které nám mohou pomoci při 

rozhodování, zda jsou naši předškoláci zralí pro nástup do ZŠ či nikoliv a jaká kritéria 

by pro nás měla být rozhodující. Připravte si pro své kolegy materiály, které se Vám 

osvědčily nejen při práci s předškoláky, ale také s dětmi s odkladem školní docházky. 

Zopakujeme si také zákonné náležitosti odkladu školní docházky i předčasného 

nástupu do ZŠ a diagnostiky. 

 

3. 12. 2021, Vývojová dysfázie  

od 9 do 15 hod. ON LINE 

Přiblížíme vám základní symptomy vývojové dysfázie a jejich dopady na vzdělávání. 

Dozvíte se o možných metodách výuky, organizaci ve třídě i možné personální 

podpoře. Dále se budeme věnovat hodnocení žáka s NKS a doporučíme celou řadu 
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pomůcek, které jsou vhodné pro nápravu výslovnosti, rozvoj slovní zásoby, jazykového 

citu, rytmizace a sluchového vnímání.  

 

Setkání pro psychology a speciální pedagogy: 

 

9. 12. 2021, PaedDr. Renata Wolfová: Diagnostické a intervenční metody 

v matematice aneb Matematika názorně nejen pro žáky s dyskalkulií 

od 9 do 16 hod., Praha, Soukenická 15  - tento kurz nelze realizovat on-line, 

pokud nebude možné ho konat prezenčně, bude přesunut do dalšího pololetí  

Představíme si nejčastější obtíže při rozvoji matematických představ; jejich příčiny, 

průběh a souvislosti, seznámíme vás s rychlou orientační kvalitativní 

diagnostikou předmatematických a matematických dovedností na 1. stupni, které jsou 

však často podkladem obtíží i na 2. stupni.  Dále Vám představíme ucelenou metodiku 

vhodnou pro děti, které si dosud neutvořily představu desítkové soustavy, 

neporozuměly poziční hodnotě čísla. Vlivem toho používají neefektivní postupy při 

numerických operacích. Metodika využívá modelování mentální činnosti 

prostřednictvím barevných hranolů, sítí s grafickým uspořádáním čísel 0-100, 0-1000, 

případně 0-10000.   

 

Setkání asistentů pedagoga:  

26. 11. 2021, od 13 do 16 hod. ADHD ve školní praxi. ON LINE 

Budeme se věnovat příčinám, projevům obtíží dětí s touto diagnózou i tomu, jaké 

dopady mají tyto projevy pro samotné děti i jejich okolí. Velká pozornost pak bude 

věnována možnostem podpory dětí ve výuce i mimo ni, i možnostem podpory těch, 

kteří mají tyto děti ve své blízkosti. Uvedeme dostupné informace, ale také dáme 

prostor ke sdílení vašich zkušeností, osvědčených technik a pomůcek pro práci s 

těmito dětmi. 
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7. 12. 2021, Kazuistický seminář –  

od 15 do 18 hod., PPP Český Brod, Žižkova 507 pokud nebude možné kurz konat 

prezenčně, domluvíme se ve spolupráci s PPP Český Brod na řešení 

Druhý kazuistický seminář pro asistenty pedagoga Českobrodska, přidat se však 

mohou díky dobrému dopravnímu spojení i ti ze vzdálenějších míst. Připravte si své 

zajímavé případy z praxe a obohaťte tak sebe i ostatní. 

 

 


