Informace pro rodiče dětí s vadami řeči integrované v běžných třídách
Děti se speciálními vzdělávacími potřebami jsou do škol - speciálních či běžných tříd integrovány
na základě doporučení školských poradenských zařízení a odborných lékařů.
Speciální pedagogické centrum - SPC je školské poradenské zařízení, které nabízí bezplatné služby
dětem, žákům a studentům s postižením, jejich rodičům, školám, pedagogickým a jiným odborným
pracovníkům, veřejnosti. Jedná se o komplexní služby speciálního pedagoga - logopeda, psychologa,
sociálně - právní poradna pro klienty s DANÝM TYPEM postižení.
Klinický logoped pro naši MŠ
L o g o p e d i c k á a m b u l a n c e Ph Dr. Alena Ptáčková, klinický logoped
MEPFA CENTRUM, a.s. Opavská ulice 962, Ostrava-Poruba,
tel: +420 608 325 326
Rodiče dítě na základě doporučení pediatra, či jiného odborného lékaře objednají u PhDr. Aleny Ptáčkové.
Poté informují školního speciálního pedagoga o výsledku vyšetření. Následuje přidělení dítěte logopedické
asistentce, která bude provádět logopedickou péči.
a) V případě vřazení dítěte školským poradenským zařízením s doporučením individuální logopedické
péče – ILP je hrazena ze státního rozpočtu a vykonávána v rámci nadúvazku logopedických
asistentek.
b) V opačném případě je prováděna ILP v rámci neziskové organizace Místo pro děti-spolek za úplatu,
dle četnosti – 1x týdně 200,- Kč / měsíčně, 2x týdně 300,- Kč/měsíčně.
Pokud mají rodiče zájem o bezplatnou logopedickou péči v MŠ – informují školního speciálního pedagoga
Mgr. Radku Foltovou, která jim předá k vyplnění formulář žádosti o vyšetření v SPC.
Mateřská škola zpracuje zprávu o dítěti a společně s vyplněnou žádostí zašle příslušnému SPC.
Pokud má rodič zájem o osobní kontakt s SPC, doporučujeme předem informovat školního
speciálního pedagoga.
SPC pro děti s vadami řeči – SPC KAPITÁNA VAJDY, OSTRAVA - ZÁBŘEH
tel: +420 596 768 131, 723 026 353, email: spc.vajdy.ostrava@seznam.cz
Při kontaktu s pracovnicí SPC uvádí rodič, že dítě již dochází nebo nastoupí do naší mateřské školy a že již
bylo vyšetřeno klinickou logopedkou PhDr. Alenou Ptáčkovou. Kontaktní osoba pro naši MŠ v SPC pro děti
s vadami řeči je Mgr. Zuzana Stiborská.
Čekací lhůty jsou 4 měsíce, doporučujeme objednání neodkládat.
ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY
Rodiče se objednají v SPC do konce února, zároveň upozorní včas svou učitelku v MŠ, která připraví zprávu
za mateřskou školu a pošle ji na SPC. Pracovnice SPC žádost zaeviduje a pozve je na vyšetření. Následně na
vyšetření do SPC vezmou rodiče s sebou zprávy odborných lékařů.
Kontaktní osoba v MŠ pro děti s vadami řeči je zástupkyně ředitelky,
speciální pedagog Mgr. Radka Foltová – tel: +420 725 460 597, email: skolkaexilu@seznam.cz

