Výroční zpráva Asociace zrakových terapeutů o.s. za rok 2015
1) Výbor pro rok 2014 pracoval ve složení:
- předsedkyně PhDr. Dagmar Moravcová,
- místopředsedkyně PaedDr. Markéta Skalická,
- členka výboru Mgr. Pavlína Prymusová,
- členka výboru: Mgr. Hana Klicperová
Asociace zrakových terapeutů o.s. neměla v roce 2015 žádné zaměstnance, výbor
společnosti pracoval dobrovolně. Účetní služby byly poskytnuty na základě
objednávky jednorázově, hrazeny fakturou, vystavenou paní Innou Ivanovou.
2) Profese zrakový terapeut:
- Věstník MZČR 2.12.2014 Vzdělávací program Akreditovaného kvalifikačního kurzu
Zrakový terapeut, proběhlo jednání s IPVZ v Praze, kde bude realizována výuka,
připravuje se akreditace lektorského týmu.
3) Výkony zrakových terapeutů: Seznam zdravotních výkonů – prosinec 2015:
pro odbornost 905 platných 7 výkonů, od ledna 2016 je nelze účtovat jinou
odborností, pouze 905: 75 171 (K2), 75 173 (K2), 75 200 (K1), 75 202 (K3), 75 204,
75 208 (K3), 75 2010 (K3).
4) Zdravotnická pracoviště zrakových terapeutů:
- Centrum zrakových vad s.r.o., Praha - Motol
- Ordinace MUDr. A. Zobanové, Praha - Barrandov
- Oční centrum Vidum: Opava
- Ordinace zrakové terapie: Praha - Smíchov
5) Celoživotní vzdělávání zrakových terapeutů:
probíhá na pravidelních setkáních AZT a také na doporučených vzdělávacích akcích jiných
(souvisejících) odborných společností :
25.4. 2015 proběhla vzdělávací akce pořádaná AZT, délka akce 6 hodin.:
Program.:
Kadlicová, Š., Matěnová L. : Informace o historii vzdělávání žáků se zrakovým postižením v ZŠ J.
Ježka,
Matěnová, L.: Nové pomůcky pro vyšetření zrakové percepce, dovedností podmiňujících úspěšnost
elementárního vzdělávání, podpora rozvoje kompenzačních smyslů, zkušenosti, osvědčené postupy,
nápady a jejich využití ve výuce, podpora integrovaných žáků v místě jejich vzdělávání.
Kadlicová, Š.: Nové pomůcky pro výuku prostorové orientace a samostatného pohybu, pomůcky pro
zrakovou stimulaci využívané při výuce prostorové orientace, a rozvoji kompenzačních smyslů,
aplikace získaných dovedností žáků do výuky.
Kadlicová, Š. Matěnová L.: Exkurze v prostorách zařízení, využití hmatových prvků, kontrastu a
barevnosti při orientaci po budově. Výuka speciálních dovedností (hudební výchova, výuka
slabozrakých, výuka nevidomých, výuka žáků s potřebami využití zraku i hmatu, učební pomůcky,
dílny, výuka sebeobslužných dovedností, sportovní aktivity).
Kadlicová, Š., Matěnová L.: Exkurze do muzea školy.
Aktivní účastníci obdrží 10 kreditů, pasivní účastníci 4 kredity.

Doporučené další odborné vzdělávací akce pořádané jinými odbornými společnostmi:
28.3. 2015 Olomouc: 16. Vejdovského Olomoucký vědecký den, pořadatel Oční klinika FN UP
Olomouc,

9. 4. Pražský oční semiář, Praha: pořadatel Gemini,
14. – 17.6 2015 Praha: 15.th Biennial Meeting of the Child Vision Research Society, pořadatel Česká
společnost dětské oftalmologe a strabologie,
22. – 23.5. 2015 Bratislava, SR: XI. Sympozium detskej oftalmologie , Bratislava SR , pořadatel Oční
klinika FN v Bratislavě
18.6. 2015 Praha : Nové metody v diagnostice a rozvoji zrakového vnímání u dětí se zdravotním
postižením, FHS UK Praha (konference k 25. Výročí Rané péče v ČR).
17.9. – 19.9. 2015: Hradec Králové : XXIII Sjezd České oftalmologické společnosti JEP, pořadatel Oční
klinika FN v Hradci Králové.
6) Členství v ČKZP: účast na jednáních přípravného výboru: Moravcová, Skalická leden –

září 2015 , do konce roku 2015 výbor zasílal informace členům mailem
k připomínkování (práce na dokumentech, které budou podkladem pro legislativu,
konzultace společných otázek v souvislosti se změnami legislativy vztahující se
k výkonu povolání nelékařských zdravotnických povolání – novela 96/2004).
7) Postavení oboru zrakový terapeut v současné legislativě: opakovaná jednání na

MZČR (jednání říjen, prosinec 2015), Moravcová, Skalická, Prymusová + MUDr. A.
Zobanová za Oftalmologickou společnost v souvislosti s navrhovanými změnami
zákona 96, týkajících se rušení oboru zrakový terapeut na JVŠ pro jeho malou četnost.
Předkládaná novela 96/2004 mění nelékařské - sesterské obory, zrakový terapeut
beze změny.
8) Osvěta + publikační činnost:

- kapitoly do publikace Kuchynka: Oftalmologie pro lékaře, D. Moravcová spoluautor
s MUDr. J. Řehořovou, v textu je uveden zrakový terapeut jako nelékařské
zdravotnické povolání působící v oftalmologii s náplní práce diagnostiky a rehabilitace
zraku) vyjde dle plánu plán Avicenna, Grada 2016,
- příspěvek v časopise Česká oční optika (Moravcová, Skalická),
- Natočen program „Klíč“ – zrakoví terapeuti, v ČT uveden 2.12. 2015, dosud ke
shlédnutí na:
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1096060107-klic/215562221700018/
9) Projekty: přednesen příspěvek výsledku projektu „Zavedení vyšetření Keeler Acuity
Cards testem v ČR“, publikován ve sborníku 15 th Biennial Meeting of the Child Vision
Research Society (D. Moravcová, příspěvek přednesla M. Skalická).
Práce na projektu, zpracování přednášky i příspěvku do sborníku byly provedeny
dobrovolnou činností (D. Moravcová).
10) Hospodaření za rok 2015
Příjmy: členské příspěvky,
Stav účtu k 31.12. 2015: 2854,26 Kč
Stav pokladny k 31. 12. 2015: 363,- Kč

11) Majetek Asociace zrakových terapeutů o.s.:
- dlouhodobý hmotný majetek: 108 184,72 Kč
- drobný hmotný majetek: 346 127,89 Kč
- drobný nehmotný majetek: 27 490,- Kč
12) Daňové přiznání za rok 2015 bylo podáno elektronicky a potvrzeno písemně dne
27.3. 2016.

Výroční zprávu sepsala: PhDr. Dagmar Moravcová

Dne 6.4. 2016

