ZÁPIS A VÝSTUPY ZE VZDĚLÁVACÍ A ROZVOJOVÉ AKTIVITY
Otevřený kabinet č. 2 pro příznivce speciální pedagogiky

Místní akční plán ORP Kopřivnice II
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008634

Datum a místo konání: MÚ Kopřivnice, 31. 5. 2018, 14:00 – 15:30
Hosté a průvodce: Mgr. Pavlína Zelenková, Mgr. Pavel Bílek, Mgr. Eva Kytková
Účastníci ze škol: ZŠ a MŠ Štramberk, MŠ Příbor Pionýrů, ZŠ Lubina, ZŠ a MŠ Závišice,
MŠ Kamarád Příbor, MŠK Kopřivnice – Francouzská, ZŠ F. Bayera, ZŠ a MŠ Mošnov,
ZŠ Jičínská Příbor, ZŠ sv. Zdislavy, ZŠ 17. listopadu Kopřivnice, ZŠ a MŠ Ženklava +
zástupci OŠKS MÚ Kopřivnice (viz prezenční listina)
Průběh:
1. Přivítání účastníků a hostů, připomenutí úkolů z dubnového Otevřeného kabinetu a
jejich plnění
2. Tipy na pomůcky z PPP, domluva zájemců k náslechu v hodině se žákem dysfatikem
na ZŠ F. Bayera do 15. 6. 2018 – koordinuje paní ředitelka Vlasta Geryková
3. Diskuse k zaslaným dotazům na hosty z PPP:
- výstupy u žáků integrovaných (hraniční žáci a žáci s LMP) - kritéria školy
- hodnocení žáků integrovaných - kritéria školy, přístup učitele, pedagogický cit,
jak vysvětlit rodičům, jak obhájit svůj pedagogický postup
- jaký je rozdíl mezi učebními pomůckami a učebnicemi – vysvětlení způsobu
využití, práce s pracovními listy
4. Volná diskuse k problémům, které řeší účastníci v denní práci - navozená témata:
- Využití pomůcek, když žáci – jejich uživatelé – odcházejí ze školy, komunikace
se školou, kde žák odchází (žák odchází – pomůcka jde s ním, žák pomůcku
využívá do doby skončení podpůrných opatření)
- Výpůjčka je oficiální způsob jak situaci řešit
- Revize náročnějších pomůcek
- Hodnocení žáků IVP – kritéria musí splnit, doporučení z PPP, aby učitelé
neustupovali ze stanovených kritérií, kritéria stanovuje škola, podpora žáka u
písemky
- Tipy na nácvik správného úchopu tužky - využívání silikonových nástavců,
ručičku schovat do ponožky a udělat do ní dva otvory na dva prstíky – cvičit
v MŠ správný úchop!
Výstupy:
1. Hosté z PPP poskytli seznam tipů na pomůcky a učebnice (bude zaslán účastníkům
elektronicky)
2. Tip na nakladatelství Rubico (bude zaslán účastníkům elektronicky)
Termín navazujícího otevřeného kabinetu bude domluven září – říjen 2018.
Zapsala: Eva Kytková
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