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Zápis ze setkání zástupců SPC pro zrakově postižené 

 

 

 

Termín:  12.1 a 13.1 2016 

  

Místo: ZŠ pro zrakově postižené Nám. Míru, Praha 

  

Přítomni: SPC Plzeň, SPC Jihlava, SPC Brno, SPC J. Ježka Praha, SPC Hradec 

Králové, SPC České Budějovice, SPC EDA Praha, SPC Liberec, 

SPC Zlín, SPC Nám. Míru Praha, SPC A. Klára Praha, SPC Olomouc, SPC Moravská 

Třebová, SPC Opava, J. Janková 

 

Témata: 

 Doporučené přednášky a literatury os PhDr. Pekařové Lidmily – objednání 

knih přes kontakt: pan Dědič tel. Č- 734 112 481 

 Diagnostické nástroje – SPC Brno představilo Diagnostika předškolního dítěte  

- Mgr. Jiřina Bednářová – vyšetřování dětí s novými diagnostickými nástroji 

 Diagnostika dětí s kombinovaným postižením – nabídka NÚV 

 SPC České Budějovice – sondy dg. Nástroje Mgr Bednářové – provedeny na 

podzim 2015 v Čechách 

 Test MATERS – mapování školní připravenosti 

 Test ACFS – dynamické diagnostika 

 MAXÍK – stimulace dětí předškolního věku ve spolupráci s rodiči 

 SPC Hradec Králové – MABC 2 – test na hrubou motoriku, jemnou motoriku, 

rovnováhu – kvalitativní a kvantitativní hodnocení 

 SW Diaktis – nepoužíván v SPC pro ZP 

 Zprávy z APSPC – nové vedení - Předseda –  Petr Petráš,  

Místopředseda –  Zuzana Žampachová,  Hospodář –Eva Čadová  

 Návrhy VV AP SPC na:  

Expertní skupiny:  

  Krajští mluvčí  

  Sekce pro spolupráci  s  NÚV (členové z  jednotlivých sekcí)  

  Skupina na RVP (ŠVP)  

  Skupina pro spolupráci s  ČŠI  

  Skupina pro diagnostiku a diagnostické testy –  tvořena spec. 

pedagogy a psychology ŠPZ  

 Nabídka seminářů NÚV k  PUP MZ 

 Připomínky k  vyhlášce –  nedostatečná informovanost,  rozdílné 

informace a úroveň seminářů  



ASOCIACE  PRACOVNÍKŮ  SPECIÁLNÍCH  PEDAGOGICKÝCH  CENTER 
Brno, Pod Horkou 463/16, PSČ 635 00 

     

 Diskuse –  výhody a nevýhody oddělení SPC od škol  

 Podpůrná opatřená –  info Brno –  Při zařazování do škol 

samostatně zřízených nebudou SPC dávat stupně podpory, jedn 

dodatečně ve výjimečných případech  

 Hodnocení IVP 2x ročně k 30.1.  a 30.6.  

 Způsoby práce v  jednotlivých SPC –  písemné zpracování 

dokumentů –  archivace v PC, archivace v kartotéce i v  PC, 

ambulantní  a terénní kniha, Opava –  program VIRIDIS šablony, 

SPC v Č. Budějovicích zatím na něm plně nepracuje  

 Přijímací řízení na SŠ - Cermat :  dotazy zodpoví pan Machalík,  

záleží  na ředitelství  školy –  kompetence kritéria přijetí,  škola 

může přijímat na základě jiných přijímacích zkoušek, v  příštím 

školním roce budou státní přijímací zkoušky probíhat celoplošně 

–  nutné sbírat připomínky a včas vykomunikovat podmínky –  při  

vytváření doporučení vycházíme z  manuálu na PUP MZ  

 SCIO –  kontaktní osoba paní Novotní  

 MŠMT –  kontaktní osoba –  Marcela Gerdová –  

Marcela.Gerdova@msmt.cz  

 Vzorník textu Theresias rozešle Renata Paříková SPC Plzeň  

 Vyhlášení Rozvojového programu na kompenzační pomůcky  

 www.santal .cz  –  dvojlavice pro ZP,  odkaz na lavici se sklopným dílem. 

http://www.kettler.cz/comfort-ii-6603-4270/ 

 Elektronické učebnice –  žádost o dotisk Slabikář pro nevidomé 

M. Helešicová, V. Vachtlová KTN –  2010, požadavek na MˇMST 

vznese Petra Holá pro zadání a zajištění dotisku pro klienty všech 

SPC pro ZP 

 Ebooks.brailcom.cz, www.orvistactu.cz  

 Od Mgr. Petry Maráčkové –  SPC Olomouc posílám seznam učebnic z 

brailcomu. Obávám se však, že je to pouze pro účely Olomouckého kraje. Je 

potřeba se tam ozvat, jestli Vám pošlou přihlašovací údaje, když jste z jiného 

kraje. https://ebooks.brailcom.org/index 

 Tabulku se seznam učebnic pro přepis zašle P. Franer  

 Hmatové mapy ne seznamu.cz –  možnost tisku na fuzeru  

 Finanční  normativ na AP –  se liší  v  jednotlivých krajích, 

v určitých případech si rodiče doplácí  –  shodně se nám jeví 

nemorální  

 

Děkuji  všem za účast  a Vaši iniciativu!!!!!!  

 

Z poznámek Mgr. Veroniky Míkové zpracovala  Petra Holá 
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