
 

 

 
 
 
 

POZVÁNKA NA ODBORNOU KONFERENCI 
 

 “CESTA Z PASTI III. – PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE” 
 
 
 
 
TERMÍN:   26. 4. 2017 OD 8:30 DO 12:30 HODIN 
 
MÍSTO KONÁNÍ: PARDUBICKÝ KRAJ, SÁL JANA KAŠPARA 

 
 
 
 

ÚČAST NA ODBORNÉ KONFERENCI JE ZDARMA 
 
 
 

V případě zájmu o účast na odborné konferenci se registrujte, prosím, 
na http://www.ric.cz/kurzy  
Na základě vyplnění přihlašovacího formuláře Vám bude vystaveno 
potvrzení o účasti na konferenci, které dne 26.4.2017 obdržíte 
na místě. 

 

Občerstvení zajištěno. 
 

http://www.ric.cz/kurzy


 

 

Program 
08,30 – 08,45 hodin Zahájení odborné konference  

Ing. Pavel Šotola – radní zodpovědný za sociální péči a neziskový sektor 
Mgr. Jakub Rychtecký – náměstek primátora zodpovědný za sociální 
politiku, zdravotnictví, školství, sport, kulturu a cestovní ruch 

08,45 – 09,05 hodin Mgr. Ivana Liedermanová – vedoucí Odboru školství, kultury a sportu 
Magistrátu města Pardubic 

 Nastavení systémového a informačního propojení sítě školních, poradenských 
a zdravotních zařízení v Pardubicích v rámci předškolního vzdělávání výchovy 
a inkluze dětí s PK-SI-PAS do MŠ 

09,05 – 09,30 hodin Mgr. Gabriela Hůlová – speciální pedagog, komunikační poradce 
Metodického a vzdělávacího centra pro děti s poruchami komunikace, sociální 
interakce a poruchami autistického spektra (PK-SI-PAS) LENTILKA – 
integrační školka a rehabilitační centrum 

 Včasná intervence u dětí s podezřením na PK-SI-PAS 
09,30 – 09,50 hodin Mgr. Markéta Sieglová – vedoucí Střediska, Bc. Monika Šotová, DiS. – 

sociální pracovník; Středisko Na Sioně, Oblastní charita Kutná Hora 
 Práce s dítětem s PAS s využitím prvků behaviorální terapie – sdílení zkušeností, 

videoukázky 
09,50 – 10,15 hodin PŘESTÁVKA 
10,15 – 10,45 hodin MUDr. Jana Gandalovičová – místopředsedkyně České odborné společnosti 

aplikované behaviorální analýzy, specialistka v interním lékařství 
a kardiologii, matka dítěte s PAS 

 Úskalí aplikované behaviorální analýzy v České republice 
10,45 – 11,10 hodin Bc. Petra Filipiová - speciální pedagog ve speciální třídě pro děti s PAS, MŠ 

Strojařů v Chrudimi 
Rozvoj komunikačních dovedností dětí s PAS – využití poznatků ABA. 

11,10 – 11,40 hodin Mgr. Jaromíra Staňková, DiS. – sociální pracovnice Rodinného Integračního 
Centra z.s. 

 Představení služby Sociální rehabilitace pro dospělé osoby s PAS, kazuistiky – 
příklady dobré praxe 

11,40 – 12,05 hodin Mgr. Jaroslava Shejbalová – vedoucí sociální služby Denní stacionář Most 
do života 

 Když jsem se nenašel na Zemi, našel jsem se ve Vesmíru aneb příběh 25letého 
muže s Aspergerovým syndromem 

12,05 – 12,30 hodin DISKUZE 

 


