MOŽNÁ POZITIVA A PŘÍPADNÁ RIZIKA, KTERÁ MOHOU OVLIVNIT ŠETŘENÉHO KLIENTA
TYP VYŠETŘENÍ

reálie

Logopedická péče
kategorie konkrétní kategorie sdělení
Vyšetření – používané označení - název
Cíl péče
Stručný popis (hierarchie postupu)

povinný obsah sdělení
Logopedická péče
Postupně odstranit vadu řeči tak, aby nebyla překážkou ve výuce i v sociálním
uplatnění dítěte.
Logopedická péče bude probíhat formou pravidelných návštěv u logopeda v
PPP
Nutná je pravidelná účast v domluvených termínech
Na logopedii dochází dítě zásadně s osobou, která bude s dítětem provádět
cvičení
Zásadou je:
- cvičení je nutno provádět pravidelně, soustavně, přesně dle pokynů logopeda
- co nejčastěji, krátce
- dobře naladěné, motivované dítě, forma hry
- nedopustit neodborný nácvik osobou, která je neúčastnila nácviku u logopeda,
fixovaly by se nesprávné návyky a náprava by nebyla efektivní
- poskytovat dítěti dobrý mluvní vzor
- dítě nezesměšňovat
- za nezdary nekárat
- nenutit dítě opravovat svou řeč a opakovat řečené, vypěstovali bychom
nechuť k mluvení či dokonce strach z mluvení
Vhodné je informovat školu o průběhu nápravy, výhodná by byla spolupráce a
podpora učitele
Rodič je povinen opatřit pomůcky dle instrukce logopeda (sešit, desky, pracovní
sešity a knížky dle doporučení,…, popř. další využívané předměty jako např. brčka,
míček, bublifuk…)

Použité reedukační a jiné nástroje

Náprava probíhá dle zásad lége artis dané v oboru logopedie
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hypotézy

Co je prospěšné pro klienta; nevýhody a
možné následky, pokud poradenská
služba nebude poskytnuta

Viz cíl;
Pokud rodič nepostupuje podle doporučených metod, vystavuje své dítě riziku
prohlubování obtíží a to nejen v oblasti řeči, ale i v oblastech, které s řečí souvisejí
(nepřipravenost na vstup do 1. třídy, sekundární problémy ve čtení a písemném
projevu, obtíže v sociálním začlenění…omezení profesní volby…)

Možná rizika pro klienta

Rodič se může dozvědět i objektivní informace, které ho mohou překvapit. Nelze
vyloučit nutnost navázání spolupráce s dalšími odborníky (ORL, foniatrie, …klinická
logopedie)
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