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6. Zápis vedoucí PS RP 02/2019 
 

Téma: Pomůcky pro žáky se SVP 

Vypracovala: Mgr. Romana Klusáková 

Termín další schůzky: 29. 4. 2019 14,00 – ZŠ TGM Bystřice n. P. (přízemí) 

 

Program 
setkání  

 
1. Ukázky a prezentace jednotlivých vystavovatelů: 

• ALBATROS-EDIKA: http://www.edika.cz/uvod/ 
• FRAUS: https://www.fraus.cz/ 
• INFRA: https://www.infracz.cz/ 
• MALUNET: http://malunet.cz/ 
• DIDACTIVE: http://www.didactive.cz/ 
• NOVADIDA: https://www.novadida.cz/ 
• AMOSEK: https://www.amosek.cz/ 
• NOVÁ ŠKOLA: https://www.nns.cz/blog/ 
• HOUPY: http://www.houpy.cz/ 
• TAKTIK: https://www.ucebnicemapy.cz/ 
• HUDEBNINY ANDANTE: http://www.hudebninyandante.cz/ 
 

2.  Diskuse nad osvědčenými pomůckami pro žáky se SVP  
     Osvědčená nakladatelství a eshopy: 

● amosek.cz 
● ucimeseradi.cz 
● insgraf.cz 
● cz.kupkanet.com 

● tobias-ucebnice.cz 
● logopedie-vendy.cz 
● h-ucebnice.cz 
● obrazkova-skola.cz 
● eshop.didactive.cz 
● albra.cz 
● sevt.cz 
● knihy.abz.cz 

     
     Naopak špatné zkušenosti s dyscentrum.org – mají sice velký výběr pomůcek, ale 
ohromné problémy s termíny doručení a kompletností dodávek. 

3. Metodické minipanely - diskuze s účastníky prezentace k vystavovaným učebnicím, 
pomůckám – prezentace nakladatelství byla účastníky hodnocena velmi kladně, akci lze 
považovat za úspěšnou 

http://www.hudebninyandante.cz/
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4. Informace o realizovaných a plánovaných aktivitách pro Úsměváčky 
● proběhla společná aktivita žáků ZŠ TGM a Úsměváčků - Čtení pro Úsměváčky, 

aktivita na podporu čtenářské gramotnosti, spolupráce mezi ZŠ a spolkem 
Usměváčci, z. s, která pracuje s handicapovanými dětmi, mladými lidmi a jejich 
rodinami. Aktivity se budou účastnit i další školy z ORP. Knihy na setkání jsou 
zakoupeny, má je u sebe paní Dudková. 

● další aktivity teprve proběhnou – domlouvají si jednotliví organizátoři 
(Připomínáme, že vše, každá aktivita, její příprava, realizace, občerstvení, 
pomůcky... se musí komunikovat přes realizátory MAPII ohledně podmínek 
a možností čerpání dotace/J. Zelená) 

5. Diskuze ke Strategickému rámci – aktualizace údajů za jednotlivé školy, diskuze s 
řediteli škol. 

6. Diskuse nad připravovanými vzdělávacími aktivitami pro pedagogy 

● předložená nabídka připravovaných vzdělávání pro rok 2019 je rozmanitá, ale 
neobsahuje žádné ze seminářů, které by vedli naší skupinou navrhovaní lektoři, 
připomínáme naše návrhy:  

Mgr. Adamusová, Mgr. Ježková – problematika šikany a její řešení 
PhDr.Jan Svoboda – prevence sociálně patologických jevů, agrese, agresivita... 
Mgr. Michaela Veselá – bezpečná škola, šikana, komunikace s rodiči.... 
PhDr. Marek Herman – práce s emocemi, rodinné vztahy.... 
PhDr. Richard Braun – vztahy ve třídě, práce se třídou.... 
Zdeněk Martínek – agresivita, šikana.... ( Vysočina Education seminář se Z. Martínkem 

sice nabízí, ale zdarma je pouze pro ORP Žďár n. S.) 

7. Náměty na setkávání s rodiči 

● V rámci projektu bude nutné zrealizovat i aktivitu pro veřejnost (rodiče) – nápady 
na náplň takového setkání 

8. Téma, host, datum a místo příštího setkání  

● téma příštího setkání bude Spolupráce škol a PPP – nabídka PPP školám, výměna 
zkušeností, sdělení potřeb 

● budou přizváni následující hosté: Mgr. L. Palečková, Mgr. R. Jará, Mgr. M. Žáková 

● termín setkání -  29.4.2019, od 14,00 hod. 
● místo setkání – ZŠ TGM Bystřice n. P. 
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 Námět ke 
zpracování a 
příprava na 
další setkání: 
 

Připravit si dotazy, náměty k diskusi s pracovnicemi PPP, které se zúčastní příštího 
setkání. 
 
Informovat o proběhlých aktivitách s Úsměváčky, příp. o stavu přípravy aktivit, které se 
teprve uskuteční. 
 

Návrh témat a 
okruhů do 
programu na 
další setkání 

Preventivní aktivity na školách 
Používání mobilů na školách 

Návrh aktivit a 
opatření pro 
PS financování 
k diskuzi 

3.5.2019 proběhne výtvarná dílna na ZŠ TGM s Úsměváčky 

Poznámky a 
připomínky 
ostatních 
členů skupiny 

Do konce dubna prosím všechny o vyjádření, zda budete chtít pokračovat pracovat s 
námi v PS nebo ne, v tom případě ideálně někoho nominovat někoho jiného, díky, J. 
Zelená 

Doplňte prosím: 
K bodu 2 svá osvědčená/neosvědčená nakladatelství 
K bodu 4 stav spolupráce k 25.2.2019 
K bodu 6 případné další vyjádření + jména, na která jsem zapomněla 
Do návrhu témat a okruhů můžete doplnit další své náměty 
Do návrhu aktivit pro PS financování dopište prosím termín aktivit, které proběhnou na 
vaší škole 

 


