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Specializační studium logopedů ve školství 

 

 

Tento vzdělávací program je vyhlášen již potřetí a vychází z prověřeného obsahu vzdělávání. 

Je určen pedagogickým pracovníkům: speciálním pedagogům – logopedům ve školství 

(absolventům magisterského studia speciální pedagogiky se zaměřením na logopedii). Vzdělávací 

program je zaměřen na prohloubení a rozšíření odborných znalostí týkajících se samotného výkonu 

logopedické péče ve školství.   

 

Jedná se o studium k výkonu specializovaných činností speciálního pedagoga v oblasti 

školské logopedie podle § 9 odst. 1 písm. e) vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání 

pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve 

znění pozdějších předpisů. V nejbližší době bude toto studium uvedeno v novele zákona o 

pedagogických pracovnících a stane se součástí kariérního růstu pracovníků. 

 

Obsah přednášek navazuje na vědomosti frekventantů získané vysokoškolským magisterským 

studiem logopedie, tyto znalosti rozšiřuje o nejnovější vědecké poznatky a výsledky výzkumů 

z lékařských věd, oblasti speciální pedagogiky, logopedie a psychologie. Studium umožňuje 

propojení teorie s praxí a je koncipováno tak, aby prohloubilo znalosti frekventantů prostřednictvím 

detailního multidisciplinárního, holistického pohledu na daný logopedický problém a způsobů jeho 

řešení včetně praktické aplikace.  

 

Získané znalosti zvýší odbornou připravenost speciálních pedagogů – logopedů ve školství, 

umožní zvýšit kvalitu poskytované speciálně pedagogické péče dětem, žákům a studentům 

s narušenou komunikační schopností v oblasti diagnostiky řečového postižení a logopedické 

intervence v rezortu školství.  

 

Celková hodinová dotace vzdělávacího programu je 250 hodin. Strukturu specializovaného 

vzdělávání tvoří 6 modulů, časově rozložených do 5 semestrů. Každý semestr sestává z 50 hodin, 

které tvoří teorie i praxe. Jednotlivé moduly jsou rozděleny následovně: 

 

1. semestr: 1. modul - "Poruchy vývoje řeči - vývojová dysfázie" - 50 hodin 

2. semestr: 2. modul - "Motorické poruchy řeči, dysartrie" - 50 hodin 

3. semestr: 3. modul - "Poruchy sluchu" - 48 hodin 

                  6. modul - "Průřezová témata"  - 2 hodiny 

4. semestr: 4. modul - "Vrozené vývojové vady v orofaciální oblasti - palatolalie, hlasové poruchy"  

                                    - 50 hodin                  

5. semestr: 5. modul - "Poruchy plynulosti řeči - koktavost" - 40 hodin 

                  6. modul - "Průřezová témata" - 10 hodin 

 

Průřezová témata jsou zaměřena na mezioborový management.  

 

Realizace jednotlivých semestrů je rozdělena do tří bloků. Délka jednotlivých bloků je rozvržena do 

dvoudenních soustředění v rozsahu 16-17 vyučovacích hodin (pátek – sobota). Vyučovací hodina 

trvá 45 minut.  
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Celé studium bude probíhat v Brně, v prostorách ZŠ logopedické a MŠ, Veslařská 234. 

Celkové náklady pro frekventanta studia činí 40 000,- Kč a jsou plně hrazeny účastníkem kurzu. 

Náklady na studium jsou hrazeny předem za každý semestr ve výši 8 000,- Kč (6. semestr se 

neplatí, je vyhrazen na přípravu závěrečné písemné práce a vykonání závěrečné zkoušky). Výše 

nákladů se bude odvíjet od počtu přihlášených frekventantů.  

 

Vzdělávací program bude ukončen závěrečnou zkouškou, která bude složena ze dvou částí: 

 

První část - písemná práce, která bude obsahovat případovou studii se zaměřením na analýzu 

logopedické intervence u vybraného klienta s narušenou komunikační schopností; doporučený 

rozsah studie je 10 stran A4;  

Druhá část - ústní zkouška před komisí; komise se bude skládat ze čtyř členů, předsedou komise 

bude odborný garant vzdělávacího programu a další tři členové budou odborníci v oblasti 

logopedie; ústní zkouška bude obsahovat okruhy ze šesti absolvovaných modulů, každý okruh bude 

obsahovat pět podkategorií; součástí ústní zkoušky bude též obhajoba odevzdané písemné práce 

 

Úspěšným absolventům bude vydáno osvědčení o absolvování vzdělávacího programu, které 

je opravňuje k výkonu specializovaných činností speciálních pedagogů v oblasti školské logopedie 

podle § 9 odst. 1 písm. e) vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických 

pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění 

pozdějších předpisů. Bude upraveno dle novely zákona o pedagogických pracovnících. 

 

Zahájení studia je posunuto na září 2017. Součástí tohoto informačního sdělení je i předběžná 

přihláška do vzdělávacího programu, kterou je nutné zaslat do 30.5.2017 na adresu bednar@alos.cz.  

 

 

 

    Výkonný výbor ALŠ, z.s. 
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