Dotazník ke stavu školské logopedické péče v kraji Vysočina
Škola:
Adresa školy:

Tel.:

Zřizovatel:

E-mail:

Typ školy:

1. Škola, MŠ zajišťuje logopedickou péči svým žákům, dětem
Ano
Ne
Ne, ale doporučuje žáky na jiné pracoviště
2. Logopedická péče na škole, MŠ je zajišťována
A. Logopedickým asistentem
B. Speciálním pedagogem, pracujícím jako
- školní logoped
- pedagog
- logoped – učitel řečové výchovy
- jiné
C. Spoluprací s SPC
- logoped dochází na školu
- žáci docházejí do SPC
V případě kladné odpovědi uveďte prosím, s kterým SPC spolupracujete:
…………………………………………………………………………………….….
D. spoluprací s PPP
…………………………………………………………………………………………
(uveďte prosím konkrétně)
E. spoluprací s klinickým logopedem
- dochází na školu
- žáci, děti dochází do klinické ambulance
F. Jiná forma
…………………………………………………………………………………………..
(uveďte prosím, jaká)
G. Žádná forma logopedické péče

3. V případě zajišťování logopedické péče uveďte, prosím, formu:
A.
B.
C.
D.
E.

zřízená speciální logopedická třída
individuální logopedická péče
skupinová logopedická péče (v rámci výuky)
kroužek
jiná - …………………………………………………………………………….

4. Spolupracujete s některým z pracovišť, zajišťujícím logopedickou péči
A.
B.
C.
D.
E.

SPC
PPP
Klinický logoped
Jiné - …………………………………………………………………………….
Žádné

5. Pracuje na Vaší škole, MŠ speciální pedagog – logoped (uveďte, prosím, i
v případě, že v současné době logopedickou péči nevykonává, ale má odpovídající
vzdělání, tzn. VŠ – státní závěrečnou zkoušku z logopedie, příp. i ze surdopedie)
Ano – počet, vzdělání:

Ne
6. Pracuje na škole, MŠ logopedický asistent
Ano – počet, vzdělání:

Ne

Vyplněný dotazník zašlete na adresu: spcvm@seznam.cz

Vysvětlivky k dotazníku
Typ školy:

MŠ
MŠ s logopedickou třídou
MŠ samostatně zřízená pro děti s
– vadami řeči
- poruchami sluchu
- vadami zraku
- mentálním postižením
- tělesným postižením
- porucho autistického spektra
ZŠ
ZŠ s logopedickou třídou
ZŠ speciální
ZŠ praktická
ZŠ samostatně zřízená pro žáky s
- vadami řeči
- poruchami sluchu
- vadami zraku
- tělesným postižením
- poruchou autistického spektra

V případě sloučení MŠ (ZŠ) do jednoho subjektu prosíme vyplňte dotazník za každou MŠ
(ZŠ) zvlášť.

