Základní škola profesora Zde ka Mat j ka
Most, Zde ka Št pánka 340, p ísp vková organizace
Tel. 476 706 164, www.zsdysmost.cz e-mail: zsdysmost@volny.cz

Pod záštitou eské spole nosti „Dyslexie“
po ádá konferenci

Termín konání: 25. 03. 2015 (st eda)
Místo: Základní škola profesora Zde ka Mat j ka
Most, Zde ka Št pánka 340
Téma konference: D ti s ADHD
8.00 – 9.45 hod. ukázkové hodiny - rodi v roli u itele, spolupráce s asistentem pedagoga
na 1. i 2.stupni, využití metody FIE p i vyu ování, metoda prof. Hejného metoda p i výuce matematiky,
využití tablet a interaktivní tabule p i vyu ování, metoda CLIL

P ehled ukázkových hodin viz. p íloha
10.00 hod. hlavní ást konference – p ednáška
Primá MUDr. Michal Považan
psychiatr
Absolvent Léka ské fakulty University Komenského v Bratislav v roce 1999. Specializovanou zp sobilost v
oboru d tské a dorostové psychiatrie získal v roce 2007. Pro tuto specializaci má také licenci od eské léka ské
komory. Od roku 2004 je lenem Psychiatrické spole nosti LS JEP. V roce 2005 byl spoluautorem projektu "
EUNOMIA" a získal Národní psychiatrickou cenu profesora Vladimíra Vondrá ka. Absolvoval výcvik v
kognitivn behaviorální terapii.
Psychiatrickou praxi za ínal v roce 2001 na Klinice d tské psychiatrie LF UK v Bratislav . Od roku 2003
p sobil v Psychiatrické lé ebn Bohnicích. V roce 2006 p ešel na D tskou psychiatrickou kliniku 2.LF UK V
Praze Motole, kde od roku 2009 pracoval jako vedoucí léka odd lení. Od ervence 2010 je primá em d tského
odd lení Psychiatrické lé ebny Bohnice, kde pracuje doposud. Klinické zkušenosti uplatnil v ad klinických
studií zam ených na lé bu schizofrenie, afektivních a úzkostných poruch.
11.00 – 11.45 hod. diskuze
12.00 hod. prohlídka školy
13.30 hod. ob erstvení
14.00 hod. ukon ení konference
T šíme se na shledání s Vámi
PhDr. Hana Ajmová
editelka školy

P ihlášky na konfrenci a konkrétní hodiny prosím zasílejte na e-mail: zsdysmost@volny.cz
(Kapacita p ednáškového sálu 60 ú astník , kapacita p i ukázkových hodinách 7 ú astník )

eský jazyk – Mgr. Renata Lehmannová

vláda Josefa II.; spolupráce s asistentem pedagoga

D jepis – Mgr. Jana Tykalová

pí Gabriela Procházková

Matematika – Mgr. So a Müllerová + rodi v roli u itele

2. A

Týmová tvo ivost – Mgr. Petra Kozempelová

8. A

3. A

využití metody FIE (Feuersteinovo instrumentální obohacení)

Matematika – metoda Hejného – PhDr. Hana Bretfeldová

5. B P írodov da – „Lidské t lo“ - metoda CLIL – Mgr. Pavla
Kocourková, spolupráce s „rodilým mluv ím“ – Kamila Koutná

skupinová práce – r zné prost edí H-mat

6. A

práce s tablety a interaktivní tabulí

1. A

1. hodina 8.00 – 8.45 hod.

St eda 25. b ezna 2015
2. hodina 9.00. – 9.45 hod.

Základní škola profesora Zde ka Mat j ka
Most, Zde ka Št pánka 340, p ísp vková organizace
Tel./fax: 476 706 164, www.zsdysmost.cz e-mail: zsdysmost@volny.cz

Rozvržení ukázkových hodin

P íloha k pozvánce

