
Konference je určena především pro 
učitele speciálních škol a pro pracovníky 
ústavů sociální péče pro dčti a mládež. 

Místo konání: Fakulta tělesné výcho-
vy a sportu, Olomouc, ČR 

Jednací jazyk: čeština, angličtina 
Konferenční poplatek: účastníci z ČR 

a SR 300 Kč (Sk) 
zahraniční účastníci 30 USD 
zahraniční účastníci z postkomunistic-

kých zemí 15 USD 
Poplatek zašlete do 30.4.1996 na kon-

to: Pragobanka Olomouc 303-810/1600, 
variabilní symbol 51801002. 

Stravování a ubytování bude zajiště-
no dle požadavků přihlášeného účastní-
ka. Náklady nejsou zahrnuty v konferenč-
ním poplatku. 

Účastníci konference obdrží sborník 
přednesených referátů. 

Přihlášky zašlete do 30.4.1996 na ad-
resu: 

Mgr. Zuzana Hanelová 
tř. 17. listopadu 6 
772 40 Olomouc 
Na této kontaktní adrese a na telefonu 

068/5224241 obdržíte též veškeré infor-
mace (přihlášky, složenky). 

International Reading 
Association 

pořádá ve dnech 9. - 12. 7. 1996 v praž-
ském hotelu Hilton 16. světový kongres na 
téma Literacy in Changin World. Před-
mětem přednášek, workschopů a plenárních 

zasedání jsou nejširší aspekty gramotnosti: 
rozvíjení čtenářství u malých dětí, specific-
ké poruchy čtení a psaní, vztahy čtení a psa-
ní, celoživotní čtení, podpora čtení v rodi-
ně, měnící se role knihoven v současném 
světě a další. Očekává se přibližně 1 000 
účastníků z celého světa. Česká společnost 
pro podporu a rozvíjení čtenářství spolu 
s dalšími organizacemi připravuje v rámci 
kongresu český program. 
Kontakt: 
CzechRA. Václav Mertin, Ohradní 20, 
145 00 Praha 4, 
tel/fax 02/425559. 

Magda Vágnerová 

Tisková oprava 
S upřímnou omluvou autorce dr. Marii 

Kocurové i všem našim čtenářům uveřej-
ňujeme tiskovou opravu k jejímu článku 
Obrázky z britské speciální pedagogi-
ky otištěnému v SP roč. 5, 1995, č. 4, 
s. 39 - 43. V posledním odstavci článku, 
na str. 43, kde autorka hodnotí rozdíl mezi 
naším a britským systémem, došlo během 
zpracovávání čísla k výpadku části věty 
a tím i k zásadnímu pozměnění myšlenky. 

Věta správně zní: Zatímco u nás je dí-
těti zařazenému do speciální školy za ur-
čitých podmínek umožněno navštěvovat 
školu běžnou, v Británii se v zájmu rov-
nosti vzdělávacích příležitostí vždy před-
pokládá jeho zařazení do školy bělné 
a pouze za určitých výjimečných podmí-
nek pak do školy speciální. 
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