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POZVÁNKA na SBOROVNU 
Úvodní setkání 

sekce 

Speciální školy 
  6. června 2022 od 14:00 hod. 

Místo konání:   Gahurova 5265, 760 01 Zlín 

 
Srdečně Vás zveme na 1. setkání sekce Speciálních škol zřízených dle § 16 odst. 9.  

Úvodní setkání je určeno zejména pro vedoucí pracovníky, učitele, asistenty pedagoga ze 

speciálních škol ve Zlínském kraji, ale i další zájemce z pedagogických řad vzdělávající žáky 

s mentálním postižením. 

 

PROGRAM 

ÚVODNÍ SETKÁNÍ PEDAGOGŮ SPECIÁLNÍCH ŠKOL 

Zahájení a úvod 

Ing. Andrea Vorlová, metodička projektu IKAP II, Mgr. Soňa Lekešová, vedoucí sekce škol 

zřízených dle §16 odst. 9 (speciální školy), Mgr. Iva Suchoňová 

Poznatky z uskutečňování reformy vzdělávání žáků se SVP v ČR 

prof. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D., Ústav speciálně pedagogických studií PdF UP  

v Olomouci 

 

Vzdělávání žáků s postižením na školách zřízených dle § 16 odst. 9. 

Mgr. Jana Gavendová, ředitelka DD, MŠ, ZŠ a PrŠ Zlín 

 

Sdílení zkušeností a náměty pro vzdělávání pedagogů ze speciálních škol ve Zlínském 

kraji 

    
 

Kapacita účasti na setkání je 20 osob. 
Účastnický poplatek se nehradí. 

Občerstvení zajištěno. 

 
Svou účast potvrďte do  29. května prostřednictvím formuláře: 
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V případě dotazů neváhejte kontaktovat: Andreu Vorlovou,  
e-mail: andrea.vorlova@kr-zlinsky.cz, nebo tel. 577 043 743. 

 

Přihlášení 

https://forms.office.com/r/pvdCcivgDL
https://forms.office.com/r/pvdCcivgDL
mailto:andrea.vorlova@kr-zlinsky.cz
https://forms.office.com/r/pvdCcivgDL


  

         

 

 

Ve Zlíně 17. 5. 2022 

 

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,  

v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje 

II, registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903, který je spolufinancován z 

Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání vznikla prostřednictvím Zlínského kraje možnost 

podpořit pedagogy i z tzv. speciálních nebo paragrafových škol formou vzdělávání, společných 

workshopů a předávání zkušeností v různých oblastech jejich práce se žáky se speciálními vzdělávacími 

potřebami.  

V platformě Sborovna otvíráme novou sekci určenou přímo pro školy zřízené dle § 16 odst. 9 školského 

zákona.  

Vytváříme tak, mj. možnost bezplatného vzdělávání pedagogů základních škol „paragrafových“ ve 

Zlínském kraji. Pedagogičtí pracovníci tak budou moci získávat nové zkušenosti a vědomosti v různých 

směrech své pedagogické profese. Aktivity budeme pořádat vždy podle potřeb a námětů účastníků. 

Podstatná část setkání bude zaměřena na sdílení zkušeností s kolegy.  To vše jistě může napomoci 

zvýšit odbornost a efektivitu naší práce. 

Dne 6. 6. 2022 v 14.00 hodin se uskuteční první setkání „Sborovny pro speciální školy“ ve Zlíně. Na 

setkání zveme primárně Vás vedoucí pracovníky, ale podle Vašeho uvážení i další Vaše 

spolupracovníky. Předmětem setkání bude program, jenž uvádíme na přiložené pozvánce. Dalším 

cílem úvodního setkání bude mapování Vašich požadavků, námětů a potřeb s cílem nastavit obsah 

činnosti nově vznikající sekce projektu. 

Na setkání s Vámi se těší   

Ing. Andrea Vorlová, metodička projektu IKAP II a Mgr. Soňa Lekešová, vedoucí sekce speciálních škol a sekce 

asistentů pedagoga, stejně jako pozvaní odborníci a hosté. 
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