AG vzdělávací agentura, akreditace Ministerstva vnitra ČR

Ing. Alena Chládková, Petra Bezruče 17, 682 01 Vyškov, kancelář: Dr. Janáčka 6, 682 01 Vyškov, IČ: 67494749
e-mail: agseminare@infos.cz, web: www.agseminare.cz, tel.: 517330240, 606072977

________________________________________________________________________________________
si Vás dovoluje pozvat na odborný jednodenní seminář

VEDENÍ DOKUMENTACE ŠKOLY, VÝKAZNICTVÍ A FINANCOVÁNÍ
PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ – aktuálně 2019
Praktický seminář zejména pro vedení škol a výchovné poradce. Vzdělávací program zahrnuje základní
teoretické a praktické poznatky z oblasti společného vzdělávání. Obsah semináře je zaměřený na rozvoj
kompetencí v daných tématech a s nimi spojených dovednostech pedagogických pracovníků.
Tematická náplň:
 Podpůrná opatření ve vzdělávání v kontextu aktuálních legislativních změn (novela ŠZ a související
prováděcí vyhlášky). ● Charakteristika podpůrných opatření, normovaná finanční náročnost (NFN) podpůrných
opatření. ● Pedagogická intervence a předmět speciálně pedagogické péče - zavádění podmíněné
normovaná finanční náročnost, vysvětlení pojmů a významu podpůrných opatření. ● Činnost asistenta
pedagoga - odstupňování činnosti a časových rozsahů.
 Pořizování údajů z doporučení do školní evidence. ● Data poskytovaná z Doporučení ŠPZ - data, které
se přenáší do školní evidence - pořízení údajů z doporučení do školní evidence. ● Zpracování doporučení do
školní evidence ve vztahu k vykazovaným PO.
 Vykazování PO ve vztahu k výkazu R 44 – 99. ● Vyplňování výkazu, praktické ukázky. ● Práce s daty
prostřednictvím sběru dat - sestavy, přehledy. ● Podpůrná opatření, která se ve výkazech vyplňují a jakým
způsobem. ● Kontrola vykázaných, ukončených podpůrných opatření ve výkazech v poskytovaných opatřeních bilance vykazovaných údajů na R 44-99, přehledka personálních PO. ● Upozornění na časté chyby, jak jim
předcházet, zdroje informací.
 Výkaznictví - výkazy M3. ● Kdy se tyto data předávají, způsob předávání, jaká data se předávají – praktické
ukázky jednotlivých částí výkazu, význam přehledky. ● Jarní a podzimní sběr dat - termíny, kontrola, výkaz
R 43. ● Shodnost výkazu R 43 s R 44-99. ● Upozornění na časté chyby, jak jim předcházet, zdroje
informací.
 Diskuze a dotazy.
______________________________________________________________________________________________

Termín:
Místo:

středa 2. října 2019
od 9,00 hodin do 14,00 hodin, prezence od 8,30 hodin
OSTRAVA, Hotel HARMONY, 28. října 170 (Ostrava - Mariánské Hory)
dopravní spojení: tramvaj č. 4, 8, 9, 11, 12 a 14 – zastávka Dům Energetiky

Lektorka:

Mgr. Šárka ŠANTROCHOVÁ
ředitelka základní školy od roku 2004 (ve školství působí od roku 1986), je certifikovanou
lektorkou pro společné vzdělávání

Cena:

1.900,- Kč včetně DPH (v ceně je zahrnut písemný materiál a občerstvení)
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