
Informace pro rodiče dětí s vadami řeči integrované v běžných třídách 
 
Jak postupovat v případě podezření na vadu řeči?  
Konzultujte problém se svou učitelkou, případně se školním logopedem.  
 

Kontaktní osoba v MŠ pro děti s vadami řeči je školní logopedka Bc. Šárka Lampartová 
Případně zástupkyně ředitelky, speciální pedagog Mgr. Věra Snížková – tel: +420 725 460 597, email: 
skolkaexilu@seznam.cz. 
 
Pak na základě doporučení pediatra, či jiného odborného lékaře se objednejte u klinické logopedky  
PhDr. Aleny Ptáčkové na vstupní vyšetření.  
Ph Dr. Alena Ptáčková, klinická logopedie s.r.o. 
EUC  KLINIKA Opavská ulice 962 / 39, Ostrava-Poruba,                                                                                                          
tel: +420 608 325 326  
 
O výsledku vyšetření informujte školního logopeda nebo speciálního pedagoga a máte možnost volit řešení 
individuální logopedické péče zdarma či za úplatu.  
 

1. V případě vřazení dítěte školským poradenským zařízením s doporučením individuální logopedické  
péče – je logopedie hrazena ze státního rozpočtu a vykonávána školním logopedem, případně 
logopedickou asistentkou 
Pro bezplatnou logopedickou péči v MŠ informujte školního logopeda nebo speciálního pedagoga, který 
Vám předá k vyplnění formulář žádosti o vyšetření v SPC. Mateřská škola zpracuje zprávu o dítěti  
a společně s vyplněnou žádostí zašle příslušnému SPC. To nabídne termín vyšetření dítěte a pak rozhodne 
o míře podpůrných opatření=počet hodin logopedické péče ( 1-3 hodiny týdně) 

 
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.  

 
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 dlouhé, doporučujeme objednání neodkládat.  
Ideální je domluvit vše prostřednictvím naší školy, my pak zasíláme žádost o objednání včetně příloh 
datovou schránkou. SPC pak rodiče osloví a dojedná potřebné. 

 
2. Pokud nemáte zájem o vřazení SPC, pak 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.  
 
 
 

Jak postupovat v případě odkladu školní docházky ? 
Již během ledna je potřeba upozornit svou učitelku, že zřejmě budete žádat odklad školní docházky. Ta 
společně se školním logopedem připraví zprávy pro SPC a Vy se rozhodnete, zda se chcete objednat sami 
nebo zprostředkovat komunikaci datovou schránkou. 
Škola pak odešle žádost o vyšetření, zprávu mateřské školy. Na vyšetření je nutno s sebou přinést aktuální 
odborné zprávy ( možno odeslat předem datovou zprávou) 
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