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POZVÁNKA 

155. Setkání Klubu rodičů (i prarodičů) a učitelů 
čtvrtek  8.12.2016 17-19 hod., 

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

 

Podpůrná opatření ve vzdělávání nadaných 
aneb podle čeho se nově řídí péče o nadané děti ve škole 

Setkání seznámí rodiče, učitele i další zájemce s aktuální legislativou a předepsanými postupy 

ve vzdělávání nadaných dětí a žáků ve školách v ČR. 

Přinese zajímavosti ze zahraničí a porovnání s některými systémy péče o nadané ve světě. 

Náměty, připomínky a dotazy účastníků setkání budou součástí podkladů  

k dalším jednáním o vzdělávání nadaných, v rámci ČR i mezinárodně. 
 

Setkání je přístupné všem zájemcům, neboť nadané může (ale nemusí!) 

být každé dítě a některé je opravdu těžké rozpoznat. 

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

a v rámci možností konzultace s přítomnými odborníky. 
Na 155.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, 
 

Účastnický poplatek: setkání Klubu rodičů pro nečleny STaN 60 Kč, pro členy 20 Kč  

Roční členský příspěvek STaN činí 400 Kč.       Více informací viz www.talent-nadani.cz    

Termíny dalších setkání: 16.února a 11.května 2017, vždy čtvrtek, 17h., ZŠ Mohylová  
 

Pozvánky a užitečné odkazy: 

Poradenské Centrum Filip ®, zaměřené zejména na problematiku nadaných: 

www.centrumfilip.cz  info@centrumfilip.cz 

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