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Centrum alternativní a augmentativní komunikace realizujeme v rámci projektu Podpora 

rozvoje komunikačních kompetencí dětí a žáků mateřských a základních škol 

v Královéhradeckém kraji. Z fondů EU fungovalo do 31. 12. 2014. V průběhu tohoto období 

školního roku 2014-2015 byli nově podpořeni 3 klienti, 1 chlapec a 2 dívky.  S chlapcem jsme 

pokračovali v již v nastaveném kom. systému VOKS.  S klientkou v útlém věku mluvící 

 cizím jazykem jsme rovněž využili VOKS a v případě klientky s těžkým mentálním 

postižením jsme začali pracovat s technickou pomůckou. V ostatních případech jsme 

pokračovali v nastavených komunikačních systémech. Průběžně probíhaly konzultace s rodiči 

a pedagogickými pracovníky. Pokračovali jsme ve využívání komunikačních tašek pro 

VOKS. Využila jsem test z www.comunationmatrix pro rodiče klientů s těžkým mentálním 

postižením, kde jsem zjišťovala reakce klientů při zátěži a jejich motivaci.  Spolupracovala 

jsem s psycholožkou, která sledovala míru porozumění klientů, podpory AAK a její možnosti. 

Zpracovala jsem tabulku pro užší kontakt s pedagogickými pracovníky, kde učitelé 

zaznamenávají např. navozené krizové situace, použité technické pomůcky či počítačové 

programy z oblasti AAK. Následně se snažíme s logopedkou reagovat na pedagogovi potřeby, 

stanovujeme v centru další vhodný komunikační postup včetně rozvoje slovní zásoby. 

V pondělí odpoledne 1. 12. 2014 jsem připravila poslední školení pro pedagogické 

pracovníky, které bylo zaměřené především na technické pomůcky a jejich využití při školní 

výuce. V závěru měsíce jsem pak zpracovávala dokumentaci klientů a evidenci docházky. 

Vytvořila jsem výpůjční řád technických pomůcek a ceník služeb CAAK KHK. 

 

Od 1. ledna 2015 realizujeme Centrum AAK v odlišném režimu. Klientům MŠ, ZŠ a SŠ 

Daneta se věnuje především logopedka Mgr. Jitka Dudková. Ostatním klientům z řad 

veřejnosti se věnuji já, Mgr. Bohdana Voříšková. Logopedickou péči si hradí zákonní zástupci 

klienta. V tomto období máme v péči další 4 klienty z řad veřejnosti, 2 chlapce a 2 dívky. 

Úzce spolupracujeme s pedagogy díky formuláři, který nám každý měsíc poskytuje zpětnou 

vazbu ze školního prostředí klienta. Udržitelnost projektu bude trvat 2 roky. 

 

 

 

 

              Mgr. Bohdana Voříšková 

                                                                                 logoped Centra AAK v Hradci Králové 

http://www.comunationmatrix/

