Od roku 2009 je naše SPC pověřeno

Zlínská pobočka SPC sídlí na Střední zdravotnické škole.
Zastávka MHD č. 33

KOORDINACÍ LOGOPEDICKÉ PÉČE
ve školství Zlínského kraje

Zlín Bartošova čvtrť

SPECIÁLNĚ
PEDAGOGICKÉ
CENTRUM
při
Mateřské škole, základní škole
a střední škole
pro sluchově postižené
ve Valašském Meziříčí

detašované pracoviště ZLÍN
krajský koordinátor:
Mgr. Hana Žůrková
email: logo.zlin@seznam.cz
MŠ, ZŠ s SŠ pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí

cíle koordinace:
- vyrovnání mezikrajových rozdílů
- sjednocování postupů
- posílení kvality, dostupnosti a efektivity

Adresa:
Střední zdravotnická škola
Boučkova 372
760 01 Zlín

logopedické péče
- optimalizace a propojení sítě poskytovatelů
speciálně pedagogických podpůrných služeb
v oblasti narušení komunikačních schopností
- spolupráce se školami, úřady a institucemi

Najdete nás v prvním patře vpravo.

LOGOPEDIE

Poskytujeme odborné služby pro:
- děti, žáky a studenty s narušenou
komunikační schopností - vadami
řeči a jejich rodiče
- pedagogické pracovníky škol
a školských zařízení okresu Zlín
- pro širokou veřejnost

pro sluchově postižené
a vady řeči
v detašovaném pracovišti ZLÍN

formou: - individuální intervence
v SPC
- na výjezdech ve školách

pro klienty
s vadami sluchu

Zajišťujeme:
 komplexní diagnostiku: speciálně
pedagogické a psychologické
vyšetření
 stanovení edukačních a reedukačních
logopedických postupů
 doporučení pro zařazení do
speciálních škol a tříd
 supervize v logopedických třídách
 individuální integrace v běžných
třídách MŠ, ZŠ a SŠ
 spolupráci při vytváření individuálně
vzdělávacích plánů
 supervizní a konzultační činnost
 poradenství
 metodické vedení logopedických
asistentů
 ambulantní logopedická péče
 setkávání logopedických asistentů
 odbornou a metodickou činnost
 realizace seminářů
Spolupracujeme s odborníky:
foniatry, neurology, stomatology,
pediatry, psychology, klinickými
logopedy, speciálními pedagogy

SPC

poskytuje služby

Ambulantní hodiny SPC pro vady řeči:
Mgr. Žůrková

PO

8 – 13

Mgr. Ševelová

Výjezd

Mgr. Lenka Pastyříková
Mgr. Simona Bělohlávková

email: spc.logo.surdo@seznam.cz
tel. 778 404 564

pro klienty
s vadami řeči

Mgr. Hana Žůrková

email: logo.zlin@seznam.cz

Mgr. Marcela Ševelová

email: logo.sevelova@gmail.com
tel. 778 404 565
psychologické vyšetření zajišťuje
školní psycholog –Val.Meziříčí
Mgr. Kristína Papajová
tel. : 576 809 848

Poradenské služby poskytujeme bezplatně.

