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SPC VE FRÝDKU-MÍSTKU
Speciálně pedagogické centrum (SPC) ve
Frýdku-Místku zajišťuje komplexní odborné,
diagnostické, terapeutické a poradenské služby
dětem se sluchovým postižením a dětem
s vadami řeči a jejich rodičům.
SPC poskytuje služby surdopedické (vady
sluchu) a logopedické (vady řeči) pro děti ihned
od zjištění sluchové nebo řečové vady.

Zřizovatelem SPC je MŠMT a centrum tak spadá
plně pod jeho kompetence. Veškeré služby,
které SPC poskytuje, jsou zdarma.
SPC je zřízeno při MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově
postižené ve Valašském Meziříčí a má
elokovaná pracoviště ve Frýdku-Místku a Zlíně.

ZDARMA POSKYTUJEME


MŠ, ZŠ A SŠ PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ VE
VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ

Logopedickou a surdopedickou péči o děti se
všemi typy sluchového nebo řečového
postižení, uživatele CI i slyšící děti neslyšících
rodičů;

Možnost



Speciálně pedagogickou
diagnostiku;

Střední škola a učiliště nabízí výběr z několika
studijních oborů.



Péči formou návštěv v naší ambulanci;



Sluchový screening v mateřských školách;



Vyhledávání vhodných škol a integraci dětí
s vadou řeči nebo sluchu do běžných školských
zařízení;



Speciálně pedagogickou intervenci pro žáky
s vadou řeči nebo sluchu v MŠ, ZŠ i SŠ a
metodiku pro učitele žáků s řečovou nebo
sluchovou vadou;



Přednášky v ZŠ a SŠ o sluchových vadách a
integraci a pro studenty i rodiče;



Psychologické,
poradenství;

a

psychologickou

sociálně-právní

a



Doporučení kompenzačních
sociální úřady, nadace;



Zapůjčení kompenzačních pomůcek;

profesní

pomůcek

pro

zařazení

do

logopedických

a

surdopedických tříd mateřské a základní školy.

Dětem s kochleárním implantátem je věnována
intenzivní individuální péče v logopedických třídách
Rodičům a dětem se sluchovým postižením
poskytuje škola a SPC pobytové akce a terapeutické
programy.
Škola má vlastní internát, kde jsou ubytování žáci a
studenti mateřské, základní i střední školy a učiliště.

