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Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 
k zabezpečení logopedické péče ve školství 

Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v 
resortu školství (dále jen „logopedická péče“), její koordinace, kvalifikačních předpokladů a 
rozsahu kompetencí pracovníků s pracovním označením „logoped" a „logopedický asistent", kteří 
ve školství logopedickou péčí o rozvoj komunikačních schopností a dovedností dětí, žáků a 
studentů (dále jen žáků) poskytují. 

Smyslem metodického doporučení je přispět ke zkvalitnění logopedické péče, k 
efektivnějšímu propojení jejích poskytovatelů a zlepšení přístupu žáků a dalších uživatelů ke 
kvalitním a odborně zajišťovaným podpůrným speciálně pedagogickým službám. 

Logopedická péče má přímou vazbu na vzdělávací proces a na školy. Úroveň řečových 
dovedností a zvládnutí mateřského jazyka úzce souvisí se školní úspěšností žáků. Nedostatky v 
užívání jazyka se projevují nejen ve vnější podobě řeči mluvené, ale též v rozumění řeči, v 
užívání její psané podoby, tj. v psaní a čtení, a tím v celém procesu učení. 
 

Čl. I 
Vymezení logopedické péče 

 
Logopedická péče představuje vysoce specializovanou činnost v oblasti speciální 

pedagogiky. Je poskytována žákům s narušenou komunikační schopností, tj. žákům s vadami řeči, 
včetně žáků se specifickými poruchami učení, v celém komplexu, se zřetelem k jejich potřebám a 
jejich pedagogické a sociální integraci. Je zahájena co nejdříve od okamžiku zjištění speciálních 
vzdělávacích potřeb žáka. 

Do širšího záběru logopedické péče spadá i významná oblast prevence vzniku poruch 
komunikace a čtenářských obtíží, dále také oblast péče o kulturu řečového projevu mladé generace. 

Logopedická péče zlepšuje podmínky úspěšného vzdělávání žáků s poruchami komunikace 
a jejich inkluze do škol hlavního vzdělávacího proudu. 

Logopedická péče je poskytována žákům s narušenou komunikační schopností v 
mateřských školách, základních školách a středních školách, především pak v těchto školách nebo 
třídách samostatně zřízených pro žáky se zdravotním postižením, a to v rozsahu stanoveném 
platnými předpisy a učebními plány příslušných vzdělávacích programů upravených pro potřeby 
vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Zpravidla se jedná o 1 až 2 vyučovací 
hodiny logopedie, jako předmětu speciálně pedagogické péče, týdně. 

Logopedickou péči poskytují také školská poradenská zařízení, především speciálně 
pedagogická centra logopedická. 

Pedagogicko-psychologické poradny poskytují logopedickou péči zpravidla žákům se 
specifickými poruchami učení bez souběžného dalšího zdravotního postižení. 

Školská poradenská zařízení poskytují logopedickou péči žákům s narušenou 
komunikační schopností, kteří se vzdělávají ve školách, které nejsou zřízeny pro žáky se zdravotním 
postižením (běžných školách), pokud tuto péči neposkytuje škola. Dále tuto péči poskytují dětem v 
péči rodiny, které nejsou vzdělávány v mateřské škole, případně základní škole.  

Školská poradenská zařízení poskytují logopedickou péči žákům v souladu s platnými 
předpisy, především vyhláškou č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a 
školských poradenských zařízeních a v rozsahu daném individuální potřebou žáka, nejvýše do 
rozsahu stanoveném příslušnými vzdělávacími programy. 

Školská poradenská zařízení spolupracují se školami hlavního vzdělávacího proudu při 
zajištění podmínek integrace a inkluze žáků s vadami řeči a poskytují těmto žákům přímou speciálně 
pedagogickou - logopedickou intervenci v souladu s individuálními vzdělávacími plány. 
Dokumentace o průběhu logopedické péče žáků je vedena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o 
ochraně osobních údajů v informačních systémech, v platném znění. 
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Čl. II  

Logoped 

Speciálně pedagogické činnosti logopedů při práci se žáky s narušenou komunikační 
schopností ovlivňují procesy centrální nervové soustavy žáků. Je proto nezbytné, aby tyto činnosti 
byly svěřeny speciálním pedagogům (logopedům), odborníkům s odpovídající odbornou 
kvalifikací vymezenou § 18 zákona 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně 
některých zákonů v platném znění. 

Logoped je absolvent magisterského vysokoškolského studia v oblasti pedagogických věd se 
zaměřením na speciální pedagogiku – logopedii ukončeného státní závěrečnou zkouškou z 
logopedie. Státní závěrečná zkouška ze surdopedie a znalost komunikace ve znakovém jazyce, 
resp. znakové řeči se vyžaduje, pokud logoped pracuje i s dětmi a žáky se sluchovým postižením. 

Za rovnocenné lze považovat vzdělání v oblasti logopedie získané absolvováním 
doplňujícího tříletého rozšiřujícího studia speciální pedagogiky, které navazuje na 
vysokoškolské magisterské studium speciální pedagogiky a je ukončené závěrečnou zkouškou z 
logopedie, u pedagogických pracovníků, kteří zahájili studium do 31.7. 1998. 

 
 
 

Čl. III  
Kompetence logopeda ve školství 

Logoped zabezpečuje v souladu se svým pracovním zařazením a při dodržování profesní 
odpovědnosti a etiky odbornou činnost v prevenci, diagnostice a komplexní logopedické 
intervenci u žáků s narušenou komunikační schopností a zabezpečuje metodické a konzultační 
činnosti v oblasti působnosti. Odborná činnost logopeda a jeho způsobilost je zejména pro tyto 
činnosti: 

• komplexní logopedickou diagnostiku a logopedickou intervenci žákům s narušenou 
komunikační schopností, která souvisí s konkrétním různým druhem zdravotního 
postižení, 

• konzultační a poradenskou činnost pro rodičovskou a odbornou veřejnost ve věcech 
výchovy, vzdělávání, integrace a budování komunikační kompetence žáků s narušenou 
komunikační schopností, 

• zpracování zpráv z logopedických vyšetření pro potřeby vzdělávání žáků s narušenou 
komunikační schopností a zpracování návrhů na zajištění podmínek jejich vzdělávání, 

• metodické vedení pedagogických pracovníků s pracovním označením logopedický asistent v 
oblasti logopedické prevence a odstraňování prostých vad výslovnosti u svěřených žáků, 

• v souladu se svým pracovním zařazením zabezpečuje rovněž logopedickou podporu při 
výuce, případně přímo výuku žáků se zdravotním postižením. 

 
Čl. IV  

Logopedický asistent 

Logopedický asistent pracuje pod metodickým vedením logopeda, zpravidla ze 
speciálně pedagogického centra. 

Logopedický asistent má vždy pedagogické vzdělání a  pro svou činnost v oblasti 
logopedie má odborné předpoklady získané: 

a) absolvováním vysokoškolského bakalářského studijního programu v oblasti 
pedagogických věd zaměřeného na speciální pedagogiku, ukončeného závěrečnou 
zkouškou/státní zkouškou z logopedie, resp. surdopedie, 
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b) vzděláním stanoveným pro učitele mateřské školy, základní školy, nebo střední 
školy, kteří nevykonávají přímou pedagogickou činnost ve třídě zřízené 
pro   žáky   se   speciálními   vzdělávacími   potřebami,   případně   vzděláním 
předepsaným pro vychovatele, kteří nevykonávají přímou výchovnou činnost 
v zařízeních zřízených pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (zákon 
563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, 
v platném znění) doplněného absolvováním programu celoživotního vzdělávání 
uskutečňovaného vysokou školou a zaměřeného na speciální pedagogiku - 
logopedii, nebo 

c) vzděláním stanoveným pro učitele mateřské školy, základní školy, nebo 
střední školy, kteří nevykonávají přímou pedagogickou činnost ve třídě zřízené 
pro   žáky    se    speciálními   vzdělávacími    potřebami,    případně   vzděláním 
předepsaným pro vychovatele, kteří nevykonávají přímou výchovnou činnost 
v zařízeních zřízených pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (zákon 
563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících    a o změně některých zákonů, 
v platném znění )   a vzděláním získaným absolvováním kursu zaměřeného na 
logopedickou  prevenci  akreditovaného  MŠMT  v rámci  dalšího  vzdělávání 
pedagogických pracovníků. 

 
ČI. V  

Kompetence logopedického asistenta 

Logopedický asistent, který získal odbornou způsobilost podle ČI IV písm. a) a b) 
provádí: 

• přímou logopedickou intervenci u žáků se zjištěnou prostou vadou výslovnosti, 
• logopedem stanovené edukační, resp. reedukační postupy a cvičení u svěřených žáků 
• vyhledává žáky s narušenou komunikační schopností, 
• u svěřených žáků činnosti zaměřené na podporu přirozeného rozvoje řeči a prevenci vzniku 

poruch řeči a prevenci vzniku čtenářských obtíží, 
• v rozsahu své působnosti poskytuje zákonným zástupcům žáků s příznaky rizikového vývoje 
řeči informace o dostupnosti logopedické péče. 

Logopedický asistent, který získal odbornou způsobilost podle čl. IV písm. c) se 
zaměřuje zejména: 

• na podporu přirozeného rozvoje komunikačních schopností a dovedností u dětí v 
předškolním věku a mladším školním věku, 

• na prevenci vzniku poruch řeči, 
• na prevenci vzniku čtenářských obtíží, 
• v rozsahu své působnosti poskytuje zákonným zástupcům žáků s příznaky rizikového 

vývoje řeči informace o dostupnosti logopedické péče. 
 
 
 

Čl. VI 
Koordinace logopedické péče - krajský koordinátor  

Je žádoucí, aby byla logopedická péče v krajích ČR dostupná v kvalitě a rozsahu, který 
odpovídá potřebám praxe, to znamená vzdělávacím potřebám žáků s narušenou komunikační 
schopností, potřebám škol a potřebám orgánům státní správy pro účely koncepčních 
rozhodování a plánování v oblasti vzdělávacích a podpůrných speciálně pedagogických 
poradenských služeb a jejich financování v daném kraji. 

Koordinace logopedické péče směřuje k vyrovnání mezikrajových rozdílů v oblasti péče o 
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žáky s narušenou komunikační schopností, ke sjednocování postupů při zjišťování speciálních 
vzdělávacích potřeb žáků, k optimalizaci a propojení sítě poskytovatelů podpůrných speciálně 
pedagogických poradenských služeb a vzdělávací nabídky pro žáky s narušenou komunikační 
schopností, a tím k posílení kvality, dostupnosti a efektivity logopedické péče a souvisejícího 
vynakládání prostředků státního rozpočtu. 

Koordinací logopedické péče v kraji může krajský úřad pověřit vybrané školské 
poradenské zařízení, a to po projednání s ředitelkou/ředitelem tohoto poradenského zařízení. Je 
vhodné, aby pověřeným školským poradenským zařízením bylo speciálně pedagogické centrum, 
které v kraji poskytuje logopedickou péči a působí při škole zřízené pro žáky s vadami řeči. 
Pokud takové školské poradenské zařízení v kraji nepůsobí, doporučuje se pověřit touto 
koordinací jiné speciálně pedagogické centrum, které v daném kraji poskytuje poradenské služby 
žákům s narušenou komunikační schopností. V případě, že v daném kraji působí příslušné 
speciálně pedagogické centrum při škole zřizované ministerstvem, je vhodné pověření koordinací 
logopedické péče řešit též ve spolupráci s ministerstvem. 

Při koordinaci logopedické péče se předpokládá úzká spolupráce koordinačního pracoviště 
se školami, které mají odpovědnost za vzdělávání a vytváření podmínek ke vzdělávání žáků, a 
jejich větší zapojení do činností v oblasti podpory přirozeného vývoje řečových dovedností žáků, 
prevence čtenářských obtíží a podpory kultury mluvního projevu žáků. 

Úzká spolupráce koordinátora logopedické péče se předpokládá také s dalšími 
institucemi působícími ve školství a s institucemi a odborníky z jiných resortů, kteří se podílejí 
na poskytování péče žákům s narušenou komunikační schopností. 

 
 
 

Čl. VII  

Kompetence krajského koordinátora pro logopedickou péči 
 

Krajský koordinátor pro logopedickou péči se zaměřuje na:  
 

• spolupráci s odbory školství KÚ a zřizovateli škol a školských poradenských zařízení 
a řediteli škol při zajišťování prevence poruch řeči ve školách, 

• spolupráci s odbory školství KÚ a zřizovateli škol a školských poradenských zařízení a 
řediteli škol při zajišťování logopedické péče žákům, 

• spolupráci s odbory školství KÚ při zpracování návrhů na utváření vzdělávací nabídky pro 
žáky s narušenou komunikační schopností v kraji, 

• spolupráci a propojování sítě poskytovatelů poradenských služeb ve školství a koordinaci 
jejich činnosti v oblasti působnosti, 

• spolupráci se školami a propojování škol vzdělávajících žáky s narušenou komunikační 
schopností, 

• propojování sítě školních speciálních pedagogů - logopedů a jejich metodickou podporu a 
koordinaci činnosti, 

• propojování sítě speciálních pedagogů – logopedů, koordinaci jejich činnosti a na 
poskytování metodické pomoci těmto pracovníkům, 

• sjednocování postupů při zjišťování speciálních vzdělávacích potřeb žáků s narušenou 
komunikačních schopností, 

• spolupráci s Institutem pedagogicko-psychologického poradenství ČR a profesními 
organizacemi v oblasti působnosti při stanovování postupů zjišťování speciálních 
vzdělávacích potřeb žáků s narušenou komunikační schopností, 

• provádění kontrolních vyšetření speciálních vzdělávacích potřeb žáků s narušenou 
komunikační schopností pro účely vzdělávání žáků a pro účely správních rozhodnutí 
a uplatňování požadavků na čerpání prostředků státního rozpočtu podle § 160 zákona 
561/2004 Sb. v platném znění, 
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• spolupráci s poskytovateli kursů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků při 
formulaci nabídky kursů   zaměřených   na   rozvoj   komunikačních   kompetencí 
pedagogických   pracovníků   a   zjišťování   speciálních   vzdělávacích   potřeb   žáků 
s narušenou   komunikační   schopností,   provádění   vzdělávacích   aktivit   v   oblasti 
působnosti, 

• poskytování logopedické péče v souladu s platnými právními předpisy, 
• zpracovávání návrhů speciálně pedagogických a preventivních koncepcí poradenských 

služeb ve školství v oblasti logopedie včetně zpracovávání návrhů úpravy a optimalizace sítě 
a struktury služeb školských poradenských zařízení v kraji v oblasti působnosti pro potřeby 
orgánů státní správy. 

 
 
 
 

Mgr. Klára Laurenčíková, v.r. 
náměstkyně ministryně  

 
 
 

V Praze dne 24. srpna 2009 

 


