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I. 

 
Oblast vzdělávání žáků se zdravotním postižením upravuje ustanovení § 16 zákona č. 

561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Formy 

speciálního vzdělávání žáků se zdravotním postižením jsou uvedeny v ustanovení §3 vyhlášky č. 

73/2005 Sb. ve znění vyhlášky č. 147/2011Sb. 

 

 

Úkolem speciální logopedické třídy je poskytovat logopedickou péči a navodit rozvoj 

komunikačních schopností a dovedností dětí. Logopedická péče je poskytována dětem s vadami řeči 

a sluchu v celém komplexu, se zřetelem k jejich potřebám. 

 

 

 

II. 

 

Logopedický asistent 

 

Logopedická asistentka pracuje ve speciální třídě pod vedením logopeda PaedDr. Yvety 

Odstrčilíkové, PhD.,  pracovnice SPC pro vady řeči při Mateřské škole, základní škole a střední 

škole pro sluchově postižené, Vsetínská 454, Valašské Meziříčí. 

 

Logopedický asistent se zaměřuje zejména: 

- na podporu přirozeného rozvoje komunikačních schopností a dovedností u dětí 

v předškolním věku 

- na prevenci vzniku poruch řeči a na rozvoj a stimulaci komunikačních schopností a 

dovedností dětí v mateřské škole 

- na vyhledávání dětí s poruchami a vadami řeči a sluchu v mateřské škole 

- na přímou práci s dětmi postiženými prostou vadou výslovnosti 

- zpracovává dokumentaci o dítěti 

- procvičuje stanovené edukační, resp. reedukační postupy a cvičení 

- o průběhu individuální logopedické péče a postupech provádění logopedických cvičení 

informuje průběžně rodiče a spolupracuje s nimi 

    

 

 

III. 

 
Organizační záležitosti 

 

Do logopedické třídy jsou zařazovány především děti s těmito vadami a poruchami řeči: 

- dyslalie gravis 

- opožděný vývoj řeči s mnohočetnou dyslálií 

- dysfázie 

- palatolálie 

- kombinované vady 
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Přijímání dětí 

 

Děti jsou do speciální logopedické třídy přijímány na doporučení příslušného školského 

poradenského zařízení, které MŠ dostane na vědomí datovou schránkou a žádostí rodiče o zařazení 

dítěte do logopedické třídy, kterou rodiče odevzdají v MŠ v den zápisu do MŠ Valašská Bystřice 

155 nebo neprodleně. 

Naplněnost této třídy je maximálně 13 dětí.  

 

Podklady pro přijímání dítěte do logopedické třídy 

 zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů  

 zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů  

 vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů  

 vyhláška č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími 

potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Dokumentace skupinově integrovaného dítěte obsahuje: 

- doporučující vyjádření SPC k zařazení dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami 

- popřípadě vyjádření dalších odborníků 

- diagnostický list 

- individuální vzdělávací plán (dle doporučení SPC) 

 

Financování logopedické péče 

  

Financování vzdělávání žáků se zdravotním postižením ve třídách zřízených pro žáky se 

zdravotním postižením v běžných školách probíhá v souladu s ustanovením § 160-162 školského 

zákona, zákonem č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a 

školským zařízením, vyhláškou č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, v platném znění a 

směrnicí MŠMT č.j. 28 768/2005-45, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Dokumentace logopedické třídy 

 

Třídní kniha 

Přehled docházky 

Záznam o pravidelné logopedické intervenci 

Roční plán logopedické péče 

Osobní složku dítěte s příslušnými podklady 

- individuální vzdělávací plán 

- zpráva o ukončení logopedické péče 

- informovaný souhlas rodičů 

 

Rozsah logopedické péče 

 

Ve speciální třídě je logopedická péče poskytována v rozsahu 3 hodiny denně. 

Individuální logopedickou péči zajišťuje paní řed. Mgr. Věra Matoušková (logopedická 

asistentka). Se skupinou dětí pracuje paní uč. Pavla Heryánová (logopedický kurz). Garanta 

logopedické péče vykonává SPC pro vady řeči při Mateřské škole, základní škole a střední škole 

pro sluchově postižené, Vsetínská 454 Valašské Meziříčí v zastoupení PaedDr. Yvety 

Odstrčilíkové, PhD.  
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Další vzdělávání 

 

Rozsah, formy a obsah dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti logopedie se 

uskutečňuje v souladu s platnými předpisy (§ 24 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických 

pracovnících a o změně některých zákonů a na základě vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším 

vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagog. 

pracovníků, ve znění pozdějších předpisů). 

Učitelky se budou dle možností zúčastňovat školení pořádaných pro logopedické asistentky 

a budou se sebevzdělávat dostupnou literaturou. 

 

Personální zabezpečení 

 

Mgr. Věra Matoušková  ředitelka školy, logopedická asistentka 

Pavla Heryánová   třídní učitelka, logopedická preventistka  

Pavlína Machýčková   asistent pedagoga 

 

 

 
 

 

Ve Valašské Bystřici dne: 1. září 2017 

 

 

 

 

 

 

 ----------------------------- 

Mgr. Věra Matoušková, 

ředitelka MŠ Pramínek, 

Valašská Bystřice, okres 

Vsetín 

 

 


