Výroční zpráva Asociace zrakových terapeutů o.s. za rok 2014
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
V roce 2014 neměla Asociace zrakových terapeutů o.s. žádné zaměstnance, výbor
pracoval dobrovolně. Účetnictví bylo zpracováno na základě jednorázové objednávky
a hrazené fakturou od paní Ing. A. Nedbalové.
2) Profese zrakový terapeut:
- Věstník MZČR 2.12.2014 Vzdělávací program Akreditovaného kvalifikačního kurzu
Zrakový terapeut, proběhlo jednání s IPVZ v Praze, zahájena příprava lektorského
týmu.
3) Výkony zrakových terapeutů: Seznam zdravotních výkonů – prosinec 2014:
pro odbornost 905 platných 7 výkonů: 75 171 (K2), 75 173 (K2), 75 200 (K1), 75 202
(K3), 75 204, 75 208 (K3), 75 2010 (K3), v Seznamu zdravotních výkonů je ještě
souběh 905 a 705.
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
Celoživotní vzdělávání zrakových terapeutů: probíhá na pravidelních setkáních AZT a také
na doporučených vzdělávacích akcích jiných (souvisejících) odborných společností :
proběhly dvě vzdělávací akce pořádané AZT:
- v Olomouci (v prostorách Tyfloservisu): 01-12042014
Program.:
Růžičková Darina Mgr: služby Tyfloservisu pro osoby se zrakovým postižením
v Olomouckém kraji, exkurze v Tyfloservisu + v prodejně Tyflopomůcek Olomouc,
Moravcová Dagmar PhDr.: Funkční vyšetření zraku novými testy preferential looking
(Keeler test a City Cardiff test), seznámení s testy
Moravcová Dagmar PhDr.: Nové speciální optické pomůcky s Led osvětlením dodávané
firmou Sagitta Brno a Eschenbach,
Skalická Markéta PaedDr.: Novinky z Konference Low Vision v Oxfordu 2013 (Velká
Británie) a z konference ICEVI v Istambulu 2013 (Turecko)
Prymusová Pavlína Mgr., Klicperová Hana Mgr.: Výstupy projektu Vidím dobře, působení
zrakových terapeutů v Olomouckém a Ostravském kraji.
- v Hradci Králové (v prostorách Tyfloservisu) : 02-29112014
Program:
- Přivítání
I. Část: exkurze + seminář
- Morávková,D., Drtílková,K. : exkurze v prostorech Tyfloservisu - novinky, vybavení,
pomůcky
- Morávková,D. , Drtílková, K. : neviditelná prohlídka - reliefní plánek, s komentářem,

neviditelná kavárna - v simulačních foliích – kuchyně a její vybavení pro slabozraké a
nevidomé, zkušenosti
- Skalická: Novinky z Konference ICPVI v Bratislavě 2014 (Slovensko),
další vzdělávací akce s aktivní účastí zrakových terapeutů :
19. – 21. 6 2014 XXII. Výroční sjezd České oftalmologické společnosti (aktivní příspěvkypostery + příspěvky do sborníků):
- Poster č. 47, autor: Moravcová,D. Funkční vyšetření zraku kojenců a malých dětí do 3 let
testy preferential looking Keeler testem a City Cardiff testem.
- Poster č. 64: Skalická,M., Herynková, M. , Vaňkátová, M.: K čemu je oftalmologům a
rodičům dětí raného věku užitečná raná péče?
- Poster. č. 90: Zobanová, B: Dětský svět pod lupou
26. – 27.9. 2014 IV. Trendy v dětské oftalmologii a strabologii (aktivní příspěvkypřednášky + příspěvky do sborníků):
- Moravcová,D: Testy preferential looking Keeler test a City Cardiff test, porovnání hodnot
s výsledky testování na Teller Acuity Cards
- Prymusová, P: Jak se učit dívat?
- Skalická,M: Předpis a práce se SOP a elektronickými pomůckami u dětí předškolního věku,
- Matěnová,L: Možnosti speciálně pedagogické intervence u dětí s těžkým zrakovým
potižením,
- Moravcová,D., Matoušková,E.,: Podpora rozvoje zraku u dětí, spolupráce zrakového
terapeuta a SPC, při diagnostice zraku a potřebném rozvoji předškolních dovedností,
Panelová diskuze o mezioborové spolupráci strabologie, ortoptiky, zrakové terapie,
optometrie
- předsedající MUDr. Anna Zobanová (dětská oftalmologie, strabologie) , účastníci Mgr. A.
Jeřábková (ortoptika), PhDr. Dagmar Moravcová (zraková terapie), Mgr. Martin Falhar
(optometrie)
Doporučené další odborné vzdělávací akce pořádané jinými odbornými společnostmi:
Ortoptika minulosti a budoucnosti 4.4.2014 (8,00 – 16,00 hodin, Horní Počernice (k 20 výročí
založení České společnosti ortoptistek)
Vzdělávací akce Gemini,

5) Členství v ČKZP: účast na jednáních přípravného výboru: Moravcová, Skalická
(leden – červen a září – prosinec), práce na dokumentech, které budou podkladem pro
legislativu, konzultace společných otázek v souvislosti se změnami legislativy
vztahující se k výkonu povolání nelékařských zdravotnických povolání
6) Projekty: po celý rok pokračoval projekt Zavedení vyšetření Keeler Acuity Cards
testem v ČR, výsledky budou zveřejněny na 15. Setkání CVRS v Praze v červnu 2015,
publikovány budou ve sborníku (Moravcová) .
7) Publikační činnost:
- příspěvky Matěnová, Moravcová, Prymusová, Skalická, Zobanová ve sbornících
výše uvedených vzdělávacích akcí (ČSDOS IV. Trendy v dětské oftalmologii,
strabologii a XXII. Výroční sjezd ČOS),

8) Hospodaření za rok 2014
Dne: 18.3. 2015 bylo podáno Daňové přiznání za rok 2014
Příjmy: členské příspěvky.
stav účtu k 31.12. 2014: 1429,08 Kč
Stav pokladny k 31. 12. 2014: 831,- Kč
9) Majetek:
- dlouhodobý hmotný: 108 184,72 Kč
- drobný hmotný majetek : 346 127,89 Kč
- drobný nehmotný majetek: 27 490,- Kč
Zapsala: PhDr. Dagmar Moravcová, předsedkyně

30.10. 2015

