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Zápis ze Setkání s logopedem v rámci Pracovní skupiny pro rovné 
příležitosti MAP SO ORP Klatovy 

Datum:  22. října 2019 
Čas:  14:00-16:00 
Místo:  Nýrsko, Náměstí 81, budova Muzea Královského hvozdu 
Přítomno:  dle prezenční listiny  

 

Program: 
1) Informace o aktivitách v rámci projektu MAP II Klatovy 
2) Informace k realizaci aktivity „Logopedický screening v MŠ“ – (PhDr. et Mgr. Markéta 

Štochlová, Logopedie Nýrsko). Nastavení potřeb a podmínek logopedického 
screeningu v MŠ, domluva konkrétních termínů screeningu v zapojených MŠ.  

3) Diskuze  
 
 

Ad1) Informace o aktivitách v rámci projektu MAP II Klatovy 

Přítomní byli seznámeni s aktivitami, které jsou realizivány v rámci projektu MAP (viz.  
přiložená prezentace) 

Ad 2) Informace k realizaci aktivity „Logopedický screening v MŠ“ – (PhDr. et Mgr. Markéta 
Štochlová, klinický logoped Nýrsko) 

Pracovní skupiny se zúčastnili pedagogové ze 4 MŠ (Bezděkov, Klatovy, Dešenice, Mochtín).  
PhDr. Markéta Štochlová seznámila jednotlivé MŠ s plánovanou aktivitou – logopedickým 
screeningem, jeho podmínkami a způsobem realizace.  

Přítomní se domluvili, že: 

 Vzhledem k tomu, že počet zapojených školek je menší než byl původní předpoklad 
(předběžně projevily zájem prakticky všechny školky v území) – je možné screening 
provést i u dětí mladších – 3,5 roku. 

 Ze screeningu budou vyřazeny děti, které již v péči logopeda jsou. 
 Vyšetření jednoho dítěte  logopedem bude trvat cca 10 – 15 minut. 
 U vyšetření dítěte je možná účast paní učitelky případně asistenta pedagoga, pokud 

budou souhlasit rodiče.  
 Vyšetření budou probíhat v dopoledních hodinách – je možno zvládnout až 3 školky 

denně dle počtu dětí. 
 Konkrétní termíny vypíše paní logopedka a školky se na ně přihlásí (podle počtu dětí, 

které se screeningu zúčastní) – předběžně školkám vyhovují tyto termíny – MŠ 
Bezděkov březen 2020, MŠ Klatovy únor 2020, MŠ Dešenice únor 2020, MŠ Mochtín 
únor nebo březen 2020. 
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 Po vyšetření bude vypracována zpráva pro rodiče. Rodiče budou v případě zájmu mít 
možnost konzultace s logopedem, bude domluven konkrétní čas, na který budou 
rodiče pozváni. (10-15 minut na 1 konzultaci). 

 Konzultace s rodiči (seznámení s výstupem logopedického vyšetření) by probíhala 
v odpoledních hodinách.  

 Další možnost aktivity je: 
o nabídka přednášky pro rodiče v MŠ (dle zkušenosti z minulých let – ze strany 

rodičů bude pravděpodobně malý zájem, bylo by nutné předem zájem zjistit) 
o nabídka přednášky pro učitelky, asistentky pedagoga v MŠ – přítomné školky 

by měly zájem - Seminář pro pedagogy by probíhal odpoledne (nejdříve od 
13:30 v Klatovech) – rozsah cca 1,5 h, termín bude stanoven v druhé půlce 
ledna 2020 (přesný termín bude upřesněn) 

 Jednotlivé školky pro logopedický screening zjistí:  
o zájem o tuto aktivitu u rodičů dětí - rodiče, kteří chtějí nechat své dítě vyšetřit, 

podepíší informovaný souhlas. 
o nerušený prostor pro vyšetření, klid a možnost věnovat se jen jednomu dítěti 

resp. 2 dětem (vyšetřovat bude p. Štochlová společně s paní Mgr. Markétou 
Matějkovou) 

o v případě zájmu rodičů prostory pro konzultaci rodičů s logopedem 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


