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Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,
vzhledem k mírně optimistické epidemiologické situaci si dovolujeme naplánovat naše setkání
ve známém a osvědčeném formátu spolupráce Asociace pracovníků SPC a Ústavu speciálněpedagogických studií Pedagogické fakulty UP v Olomouci.
Posledním setkáním byla konference konaná na podzim roku 2019, která byla věnována
podpůrným opatřením (Asociace participovala významně v projektu ESF, v jehož rámci byl
inovován Katalog podpůrných opatření).
V současnosti jsme se od tématu podpůrných opatření posunuli k otázce, jakým způsobem
intenzivní podporu žáků se SVP během školní docházky završit odpovídajícím poradenstvím
v oblasti přechodu do pracovního života, tj. pomoci s výběrem takového povolání, které
nebude zásadně limitováno zdravotním hendikepem žáka a přitom bude přiměřeně naplňovat
jeho očekávání a přispívat ke zvýšení kvality jeho života.
Aktuálně proto pracujeme intenzivně na aktivitách a výstupech projektu Systémová podpora
kariérového poradenství a tranzitních programů žáků se SVP pro ČR (www.karierazp.cz).
Právě představení postupu prací na projektu, odborná diskuse vedená k tomuto tématu, spolu
s informacemi o aktuálnímu stavu poradenství v SPC bude hlavní náplní plánované
konference, která se odehraje (jak pevně věříme) v dále uvedeném formátu, přičemž bychom
jako AP SPC využili této možnosti a uspořádali i náš vlastní volební sněm.

Termín konání: 21. a 22. října 2021
Místo konání: hotel Flora, Olomouc
Rámcový program konference:
21. 10. 2021:
 Příjezd, ubytování, placení členských příspěvků AP SPC, zahájení hlasování o složení
výkonného výboru AP SPC (představení kandidátů proběhne před konferencí
distanční formou)
 Informace o projektu a diskuse v plénu nad tématem kariérové poradenství pro žáky
se SVP
 Vystoupení zástupce MŠMT ČR





Vystoupení zástupce Ústředí ČŠI ČR
Aktuální informace o problematice medikace a léčebných úkonů ve školství
Společenská část konference: tradiční společenský večer

22. 10. 2021
 Zhodnocení činnosti AP SPC za poslední 2 roky, ustanovení nového výkonného výboru
AP SPC
 Setkání jednotlivých sekcí AP SPC s programem zaměřeným na téma konference
a aktuální potřeby účastníků

Náklady spojené s účastí na konferenci (ubytování, strava, cestovné) budou hrazeny
z prostředků projektu Systémová podpora kariérového poradenství žáků se SVP v ČR.
Náklady spojené se společenským večerem hradí AP SPC.

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,
pokud Vás nabídka na podzimní konferenci a sněm AP SPC zaujala, prosíme Vás o vyjádření
zájmu vyplněním předběžné přihlášky / dotazníku: https://forms.gle/eKkP7b8QTbN3nPLi9,
a to nejpozději do 25. 6. 2021.
Počet účastníků je limitován kapacitními možnostmi hotelu, proto předběžné přihlášky
budeme evidovat podle času jejich zaslání.

Na setkání s Vámi se těší
PaedDr. Petr Petráš
předseda
AP SPC ČR

prof. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D.
hlavní řešitel projektu
PdF UP

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Mgr. Lucie Loutocká
Žižkovo nám. 5 | 771 40 Olomouc
Tel.: 585 635 341 | lucie.loutocka@upol.cz

