PRIMÁRNÍ LOGOPEDICKÁ PREVENCE
V MATEŘSKÉ ŠKOLE A V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ
ZÁKLADNÍ ŠKOLY

OTEVÍRÁME KURZ AKREDITOVANÝ V SYSTÉMU DVPP – č.j. MSMT- 7888/2021-1
Primární logopedická prevence v mateřské škole a v přípravné třídě ZŠ
Vzdělávací cíl:
Vzdělávací program účastníkům nabízí základní informace o řeči a jejím vývoji, vybaví je
dovednostmi k podpoře přirozeného a správného vývoje dětské řeči a dále znalostmi o volbě
vhodných pedagogických přístupů k dětem s poruchami komunikace, povědomím o p ěstování
kultury mluvního projevu i o tvorbě inkluzivního prostředí třídy.
Komu je určen:
Budoucím logopedickým asistentům, kteří získali pedagogické vzdělání dle čl. IV písm. c) dle
metodického doporučení MŠMT k zabezpečení logopedické péče ve školství č. j.
14 712/2009 – 61. (Viz příloha) Účastník bude do kurzu přijat za předpokladu, že jeho řeč
nevykazuje znaky narušené komunikační schopnosti.
Rozsah kurzu:
65 hodin, z toho 41 hodin přímé výuky, 20 hod praxe a 4 hodiny závěrečný seminář
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Kde se bude konat:
a) v České Lípě: učebna CLU3V v 1. patře Střední průmyslové školy: Havlíčkova 426
b) v Mladé Boleslavi: 8. Základní škola: Václavkova 1040 (Bláhův sál)
Podmínka pro získání osvědčení DVPP:
Osobní účast v rozsahu min 90% přímé výuky a 100% praxe: forma webinářů není možná
Cena:
9 490 Kč
Platba před zahájením kurzu na účet spolku 563 235 7369/0800: do zprávy pro příjemce zadejte
své „jméno“ a kurz „logoprevence“
Více informací:
Ing. Milena Nováková: organizátor kurzu: milena@clu3v.cz
CLU3V z.s.

IČ 07929145

www.clu3v.cz

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
na kurz primární logopedická prevence v mateřské škole
a v přípravné třídě základní školy č.j. MSMT-7888/2021-1

Jméno a příjmení ………………………………………………………………………Datum narození: …………..…
Bydliště ……………………………………………………………………………………………………………….
Kontakty – tel. ……………………………………………..: e-mail ……………………………………………………..
Dosažené vzdělání dle podmínky kurzu doložím při zahájení.
Souhlasím s poskytnutím osobních údajů pro účely evidence účastníka kurzu DVPP.
Úhrada ve výši 9 490 Kč na stanovený BÚ byla provedena dne………..

Podpis ……………………………………………………………………….. dne……………………………………….
Vyplněnu a podepsanou přihlášku zašlete skenem na email milena@clu3v.cz .

CLU3V z.s.

IČ 07929145
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