
   

Zápis ze společné schůzky logopedek a RT v rámci projektu 

Sdílené radosti a strasti škol ze správního obvodu ORP Český Brod 

 

Datum:  14. 4. 2016    Místo:  PPP Český Brod, nám. Arnošta z Pardubic 12 

Přítomni:  

RT: Soukupová,  Tůmová M.,  

Logopedky:  Mgr. Eva Katrnožková,  Mgr. Zuzana Lebedová, Mgr. Vítková  

Hosté: Mgr. Lancová (speciální pedagog - PPP Český Brod),  Mgr. Hana Žáčková (psycholožka – koordinátorka 

spolupráce MŠ, ZŠ a PPP)  

Omluveni: 

Mgr. Čapková,  Mgr. Sedláčková 

 

Program: 

1) Seznámení ,  výměna praktických zkušeností  

2) Administrativa a evidence 

3) Pomůcky 

4) Vzdělávání 

5) Různé 

Ad 1)   

Mgr. Katrnožková působí na 7 školách v regionu, v každé 1 x týdně. V péči má celkem cca 100 dětí, vybraných na 

základě vlastního screeningu.  Návštěvy střídá dopoledne a odpoledne. Při odpolední podpoře se snaží spolupracovat 

s rodiči.  

Mgr. Vítková působí na 4 školách, v každé 1 x týdně v dopoledních hodinách. V péči má celkem 47 dětí, které vybraly 

paní učitelky MŠ. Podpora je poskytována pouze individuální .  

Mgr. Lebedová působí jako klinický logoped v Českém Brodě. Specializuje se na vážnější logopedické poruchy. 

Kolegyně z projektu mohou vyžadovat od rodičů dětí, které jsou též v péči Mgr. Lebedové, zprávu, případně posílat 

složitější vady ke konzultaci či péči Mgr. Lebedové.  

Mg. Lancová působí jako speciální pedagog v PPP Český Brod. V minulém roce pracovala též v rámci projektu na 

některých základních školách. Informovala o probíhajícím kurzu Předškolák na ZŠ Žitomířská, kterého se účastní i 

rodiče a o proběhlém screeningu k dispozicím SPU ve vybraných MŠ v regionu. Doporučuje v MŠ provést screening 

logopedických vad u předškoláků logopedkami projektu.  

Mgr. Žáčková je dětská psycholožka. V rámci projektu je pracovníkem zabezpečujícím metodickou podporu na 

jednotlivých MŠ a ZŠ a spolupráci s PPP. Nastínila možnosti PPP Český Brod a případné možnosti spolupráce.  

Kontakty na jednotlivé logopedky a ostatní zapojené odborníky – viz příloha č. 1   

 



 

Ad 2)  

a) originály informovaných souhlasů rodičů (s jejich originálním podpisem) s poskytováním logopedické péče 

zůstanou trvale u logopedek. Naskenované informované souhlasy prosíme zaslat po jednotlivých školkách (jedna 

škola/ka = jeden dokument souhlasů řazených dle abecedy) na adresu mtumova@cesbrod.cz nejdéle do 30. 6. 2016. 

b) v průběhu podpory si každá logopedka vede kartu jednotlivých podpořených osob s vyznačením termínů podpory, 

karty zůstávají u logopedek případné kontrole kontrolních orgánů  

c) souhrnnou evidenci si logopedky vedou v Evidenci podpořený osob dle jednotlivých škol/ek  - viz příloha č. 2, tato 

originál evidence je nutno odevzdat s posledním pracovním výkazem, k odevzdání  kopie průběžné evidence budete 

vyzváni, až bude znám termín  odevzdání monitorovací zprávy (pravděpodobně koncem května) 

Ad 3) 

Logopedky si prohlédly  metodické pomůcky v PPP Českém Brodě, které je možné bezplatně zapůjčit. V současné 

době nemají zájem o nákup dalších pomůcek.  

Ad 4) 

Logopedky mají zájem o seminář „Metoda rozvoje jazykových dovedností dle D.B. Elkonina. V současné době je 

akreditované školení 20. a 21. 5. na pedagogické fakultě UK již obsazen. Informace jsou  http://kps.pedf.cuni.cz/ 

Nový termín má být na podzim. O samostatném kurzu pro ORP jednáme s autorkami metody. Zároveň konzultujeme 

„ochutnávku“ metody neakreditovanou uživatelkou na letní škole.  

Ad 5) 

a) Společný seminář Mgr. Jiřiny Bednářové, erudované speciální pedagožky PPP Brno,  autorky řady knih na téma 

školní zralosti dětí proběhne v pondělí 23. května od 9.30 do cca 16:00 hod, v Českém Brodě, v Oranžové zahradě. 

Prosím o zasílání předběžných přihlášek na seminář.  Zároveň je možné posílat požadavky na akcentaci určitých 

témat v semináři  (bude předáno Mgr. Bednářové) . 

b) prosíme o zasílání námětů na obsah společných webových stránek  

 

Zapsala: Soukupová  

 

Přílohy: 

1. kontakty 

2. formulář evidence podpořených osob  

 

mailto:mtumova@cesbrod.cz

