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LOGOPEDIE pro český jazyk
Naše děti vyrůstají v mnohajazyčném prostředí a
dokáží tak plynně hovořit několika jazyky.
Každý jazyk má své normy. Přípustná výslovnost
v jedné řeči (např. v angličtině často dáváme jazyk
mezi zuby, v němčině se setkáváme s výslovností
„zadního“ R, atd.), není akceptována v jiném jazyce.
Naše děti většinou přenášejí německou výslovnost
hlásek (resp. přízvuk slov atd.) do češtiny a mají i
potíže s výslovností hlásek specificky českých,
jako je „Ř, Ť, ...“ atd. Toto platí podobně i pro
dospělé, kteří se učí česky. Krom toho naši školu
navštěvují děti, které i z jiných důvodů potřebují
logopedickou péči (vady sluchu atd.)

Naše škola proto nyní zařídila českojazyčnou logopedickou poradnu s možností individuální
péče/terapie.
Tato se koná 12x do roka v našich učebnách ve Familienzentru Mehringdamm, asice ve dnech, které
jsou v našem školním kalendáři vyznačené „ABC“.
Jedno sezení trvá přibližně 30 minut včetně krátkého pohovoru s rodiči a dává základ následujícímu
procvičování doma.

Logopedka:
Mgr. Klára Höfnerová knám dojíždí z České republiky. Studovala speciální pedagogiku, logopedii a
etopedii na pedagogické fakulte UK v Praze. Hovoří německy, je matkou tří dětí a pracuje od roku
2004 jako logopedka v logopedické ambulanci v Poděbradech.

Cena:
Roční členský příspěvek do spolku Materidouska Berlin e.V. ve výši 24 € (se slevou 5 €) a poplatek za
jednotlivé pohovory a terapeutická sezení ve výši 12 € za termín pro děti a pro dospělé žáky naší školy
a ve výši 20 € pro všechny ostatní.

Pokud máte zájem,
zajistěte si u nás co nejrychleji termín. Počet míst je omezen, přihlášení předem nezbytně nutné.
030 – 62 98 51 02 oder scholze@materidouska.de
Další informace, přihlášky a smlouvy obdržíte přímo na místě konání. Platba za pohovor a terapii
rovněž namístě. Prosím přineste pokud možno přesnou částku v hotovosti s sebou.
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