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STaN – pozvánky na akce ve školním roce 2016/17: 
 

154. Setkání Klubu rodičů (i prarodičů) a učitelů 
čtvrtek 6.10.2016 17-19 hod., 

ZŠ Mohylová 1963, Praha 13 www.zsmohylova.cz 
Spojení: Metro B „Lužiny“, 1.patrem nákupního centra do vnitrobloku vlevo (bývalé jesle); 
 

Klub rodičů a učitelů - jedinečný zdroj solidních informací 
a dlouholetých zkušeností s výchovou a vzděláváním nadaných dětí; 

 

Setkání je určeno těm, kdo se chtějí vyznat v záplavě i protichůdných informací 

k současným změnám v našem vzdělávacím systému, porozumět specifickým 

vzdělávacím a emočním potřebám nadaných a mimořádně nadaných dětí 

 a zohlednit je v rozvoji jejich osobnosti a potenciálu, zejména intelektového. 

Setkání je přístupné všem zájemcům, neboť nadané může být každé dítě  

(ale nemusí!) a některé je opravdu těžké rozpoznat. 
 

V programu budou představeny některé z  nedávno publikovaných článků a jejich sdělení 

porovnáno s tím, co je k problematice známo ze solidních zdrojů.  

Zrekapitulujeme výsledky 28leté činnosti STaN, včetně některých kazuistik. 

Představíme nový výbor STaN a úkoly, které je třeba řešit. 

Upozorníme na zajímavé programy pro motivované děti a/nebo jejich rodiče. 

Součástí programu je diskuse, včetně výměny zkušeností rodičů (i učitelů) 

a v rámci možností konzultace s přítomnými odborníky. 
 

Na 154.setkání Klubu srdečně zvou členové výboru a spolupracovníci STaN: 

Mgr. Markéta Kůtková, speciální pedagožka ZŠ Mohylová, 

Mgr. et Mgr. Martin Konečný, KDF MFF UK a Mensa G, 

PhDr. Jiřina Brejchová, Centrum Filip®, 

Mgr. Kateřina Demovičová, Klub rodičů a 

 PhDr. Eva Vondráková, předsedkyně a spoluzakladatelka STaN, 
 

Termíny dalších setkání: 8.12.2016,  16.2. a 11.5..2017 vždy čtvrtek, 17h., ZŠ Mohylová  

Účastnický poplatek: Členové STaN 20 Kč, nečlenové 60 Kč, roční členství ve STaN 400 Kč 
 

Další pozvánky a užitečné odkazy: 

Poradenské Centrum Filip ®, zaměřené zejména na problematiku nadaných: 

www.centrumfilip.cz  info@centrumfilip.cz 
 

http://bezpecnost.ssps.cz/hackdays 24.-27.10. SPŠS Smíchov 
Security Training Camp 2016,    zejména pro žáky 2.st. ZŠ a gymnázií 
 

6.STaN konference se koná 28. a 29.11.2016 na radnici Prahy 13 a na Mensa gymnáziu. 

Více informací najdete brzy na www.talent-nadani a www.mensagymnazium.cz 

    Činnost Klubu rodičů a učitelů STaN je podporována z grantu Prahy 13 
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