Společenstvo českých optiků a optometristů ve spolupráci
s Katedrou optiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci pořádá

12. národní vzdělávací kongres SČOO

23. - 24. září 2017 - Olomouc
Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

www.scoo.cz

téma kongresu:

Individualizace v oboru
zákazníci mají individuální zrakové problémy, nároky na vidění a estetické požadavky na svůj vzhled
+
optici a optometristé mohou poskytovat zákazníkům individuální řešení “na míru”,
a to jak při měření a řešení zrakové nedostatečnosti, tak i z pohledu módy, designu a životního stylu
=>
OPTOMETRIE-OPTIKA 2017 rozšíří znalosti a dovednosti v oblasti individualizace i poskytne informace
o vhodných technologiích a výrobcích
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Individualizace je budoucnost oboru:
přesné určení individuálních potřeb zákazníků a vyrobení a uzpůsobení ideální a doopravdy individuálně
řešené korekční pomůcky „na míru“ - v tomto stroj, automat, internet ani jiné profese know-how optiků
a optometristů plnohodnotně nenahradí

12. národní vzdělávací kongres SČOO

23. - 24. září 2017 - Olomouc
Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Časový rozvrh
SOBOTA 23. ZÁŘÍ 2017
08:30 - 09:30
09:30 - 10:00

Registrace
Zahájení kongresu

Společné přednášky

NEDĚLE 24. ZÁŘÍ 2017
Semináře

09:00 - 10:00

14:15 - 15:00

1. Semináře A

15:00 - 15:30

přestávka na kávu

10:00 - 10:40

přednáška 1

15:30 - 16:15

2. Semináře A

10:40 - 11:20

přednáška 2

16:15 - 16:45

11:20 - 11:40

přestávka na kávu
s pohoštěním

přestávka na kávu
s pohoštěním

16:45 - 17:30

3. Semináře B

11:40 - 12:20

přednáška 3

20:00

Party Raut

12:20 - 13:00

přednáška 4

13:00 - 14:15

oběd

Registrace

Semináře
10:00 - 10:45

4. Semináře B

10:45 - 11:15

přestávka na kávu

11:15 - 12:00

5. Semináře B

12:00 - 12:30

přestávka na kávu
s pohoštěním

12:30 - 13:15

6. Semináře A
Zápis kreditů
Zakončení kongresu + oběd

14:30

Valná hromada SČOO

Témata přednášek:
Individuální nároky a potřeby na vidění / Refrakce dle individuálních potřeb / Individualizace marketing
/ Móda a estetické požadavky / Změny v oblasti legislativy
Názvy přednášek a jména přednášejících budou upřesněna v půlce července.

Semináře
Uskuteční se 16 eminářů, které budou rozděleny do dvou řad (A, B), z nichž každá proběhne během kongresu třikrát.
Támata seminářů budou zaměřena na podporu znalostí a dovedností v oblasti individualizace a poskytnutí informací o vhodných
technologiích a výrobcích.
Názvy seminářů a jména přednášejících budou upřesněna v půlce července.

Kredity a povinnost celoživotního vzdělávání optometristů
Systém celoživotního vzdělávání nelékařských zdravotnických profesí se v současné době obměňuje, ruší se zřejmě systém
udělování kreditů, ale povinnost celoživotního vzdělávání u těchto profesí zůstává zachována, stejně jako i jeho formy (mj.
účast na školících akcích, konferencích, kongresech a sympoziích). Povinnost zajištění celoživotního vzdělání přechází nějakým
způsobem na zaměstnavatele nelékařských zdravotnických odborníků. Faktická platnost (tedy právnicky účinnost) celé novely
zákona je plánována od 1. 9. 2017.
Předpisy (vyhlášky), které budou upravovat podrobnosti, jako například to, kdo a jak bude dosažení vzdělání kontrolovat a jakým způsobem ho musí zaměstnavatelé zaměstnancům zajistit, evidovat a vykazovat, jsou podle všeho nyní v přípravě a zatím
je proto situace nejasná.
To vše znamená, že účastníci kongresu OPTOMETRIE-OPTIKA 2017 obdrží osvědčení/diplomy ve velice podobné formě jako
doposud, včetně vyznačení počtu kreditů dle dosavadního systému, jako „orientační - přechodové informace“ pro případné
zpětné určení “bodové hodnoty” osvědčení. Jakmile budou hotové prováděcí předpisy, budeme moudřejší jak celá věc bude
fungovat a v případě potřeby vytvoříme a rozešleme nové vyhovující dokumenty dokládající účast na kongresu.

Kontakty
On-line registrační formulář a informace o kongresu naleznete na www.scoo.cz
Pořadatel SČOO, Opletalova 1337/29, 110 00 Praha 1, telefon: 273 139 333, scoo@scoo.cz | www.scoo.cz
Registrace, dotazy a požadavky Pavel Šebek, optometrieoptika2017@gmail.com, telefon: 777 317 117
Termín příjmu registrací 31. srpen 2017
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Poplatky
Oba dva dny kongresu (vč. party)

– účastníci:			3630 Kč (vč. DPH)
– členové SČOO:			2400 Kč
– studenti optiky a optometrie*:		800 Kč

Pouze sobota (vč. party)

– účastníci:			2420 Kč (vč. DPH)
– členové SČOO:			1600 Kč
– studenti optiky a optometrie*:		500 Kč

Pouze neděle

– účastníci:			1936 Kč (vč. DPH)
– členové SČOO:			1200 Kč
– studenti optiky a optometrie*:		300 Kč

Nečleni SČOO musí platit navíc DPH.
V potvrzení o zaplacení bude DPH vypočteno.
Poplatek pro účastníky (i studenty) zahrnuje: účast na přednáškách
a občerstvení o přestávkách, obědy, party (vč. rautu).

Poplatky plaťte prosím bankovním převodem
nejpozději do 31. srpna 2017
Název banky: Česká spořitelna a.s.
Adresa: 101 00 Praha 10, Vršovické nám. 8
Číslo účtu: 35-281055349
Kód banky: 0800
Majitel účtu: Opletalova 1337/29, 110 00 Praha 1

Party (vč. rautu)		484 Kč (vč. DPH)
(pro doprovodné osoby, které se neúčastní programu kongresu)

Variabilní symbol:
uveďte číslo vašeho telefonu, tak jak jej uvádíte v registračním formuláři

* „Studenti optiky a optometrie “ jsou pouze studenti denního řádného
studia optiky nebo optometrie, kteří při registraci před kongresem předloží
potvrzení o studiu ze své školy.

Pro platby ze zahraničí použijte:
BIC: GIBACZPX
IBAN: CZ35 0800 0000 0002 8105 5349

Doporučené Ubytování při kongresu
Zajišťujeme pro účastníky kongresu 7 možností zvýhodněné ubytování na trase mezi místem konání kongresu a místem konání party - kontakty
a možnosti rezervace budou upřesněny v půli července.

Party-raut
Proběhne v Salonu Mercedez-Benz Olomouc - Centrum Moravia , Horní Lán 415/3 Olomouc

Místo konání kongresu
Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 17. listopadu 1192/12, Olomouc
www.upol.cz/fakulty/prf

Kontakty
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On-line registrační formulář a informace o kongresu naleznete na www.scoo.cz
Pořadatel SČOO, Opletalova 1337/29, 110 00 Praha 1, telefon: 273 139 333, scoo@scoo.cz | www.scoo.cz
Registrace, dotazy a požadavky Pavel Šebek, optometrieoptika2017@gmail.com, telefon: 777 317 117
Termín příjmu registrací 31. srpen 2017

