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Komunikace znamená pro dítě radost, prožitek, poznání. Pokud 
jim společně pomůžeme, podpoříme jejich sebevědomí a 

správný vývoj osobnosti. 
  
 

 



Co je logopedie? 

Logopedie je nauka o lidské řeči, jejich poruchách, diagnostice a léčbě. 

Pravidelná logopedická péče v MŠ zahrnuje všechny složky, které rozvíjí myšlení a vývoj 

komunikačních schopností – záměrná pozornost, rozvíjení smyslového vnímání, podněcování 

mluvního apetitu, motoriky artikulačních orgánů, rozvíjení pasivní a aktivní slovní zásoby, 

gramatické stránky řeči, rozvoj fonematického sluchu, logického myšlení, jemné motoriky, 

pohybové obratnosti a grafomotorická cvičení. 

 

Logopedickou péčí v MŠ se zaměřujeme na: 

- zlepšování úrovně logopedické prevence z důvodu současného negativního vývoje a 

zhoršující se úrovně stavu mluvidel nejen předškolních dětí 

- nezbytné zlepšení přístupu a zapojení rodičů k potřebné spolupráci při odstraňování či 

prevenci vad řeči jejich dětí 

- odborný růst pedagogických  pracovníků  - vzdělávání  a získání kvalifikace pedagogických 

pracovníků v oblasti logopedické prevence 

- zkvalitnění prostředí a podmínek školy k rozšiřování nabídky a možnostem dětí - vybavení tříd 

a koutů logopedickými pomůckami, moderními multifunkčními přístroji s řadou aplikací 

napomáhajících rozvíjet oblasti dané RVP PV a ŠVP 

- dosažení správné výslovnosti zábavnou a hravou formou, rozvíjení slovní zásoby 

a komunikačních schopností, zlepšování fonematického sluchu a grafomotorických 

dovedností 

- usnadnění vstupu dětem do základního vzdělání 

- prevenci vzniku poruch řeči a čtenářských obtíží 

 

Cíle:  
- předcházet nesprávnému vývoji řeči a případnému odkladu školní docházky z důvodu špatné 

výslovnosti nebo opožděného vývoje řeči 

- proškolit pedagogické pracovníky MŠ v logopedické prevenci  - zastoupení ve všech třídách 

- zajišťovat každodenní logopedickou preventivní péči dětem v každodenním životě v MŠ 

- věnovat zvýšenou potřebnou pozornost a péči dětem s vadami řeči, nápravě tohoto 

handicapu a zejména prevenci před ním 

- zajistit materiální podmínky tak, aby byla pro děti práce atraktivní, zábavná a účelná 

- získat rodiče a aktivizovat jejich pozornost a zájem o úroveň výslovnosti jejich dětí, 
seznamovat je s logopedickou prací 

- vést ke správnému bráničnímu dýchání, k rozvoji jemné i hrubé motoriky, grafomotoriky 
- zařazovat logopedické prvky do stále většího množství činností a využívat praktické 

logopedické pomůcky i při běžných každodenních činnostech dětí 
- zařazovat pravidelné logopedické chvilky  
- diagnostikovat, napravovat a sledovat pokroky dětí při nápravě řeči 
- vytvářet klidné, tvůrčí a podnětné prostředí při všech činnostech v mateřské škole 



Naším hlavním cílem jsou spokojené, usměvavé a motivované děti, 

oboustranná důvěra a spolupráce mezi rodiči a námi. 

 

Dosažením cílů v oblasti klíčových kompetencí v předškolním vzdělávání je 
dítě, které:  

- komunikuje se svým okolím, dosáhne naplnění a uspokojení svých potřeb 
- pomocí řeči sděluje své zkušenosti, uchovává je v paměti a dále předává 
- je schopné pohotově vyjadřovat své myšlenky, plynule mluvit 
- pracuje s učebními materiály, pozná vlastní pokroky 
- přiměřeně věku vyhledává a využívá informace v praktickém životě 
- rozpozná a pochopí problém, volí vhodné způsoby řešení problémů 
- vytváří si pozitivní představy o sobě samém 

Obsah vzdělávání: 

- gymnastika mluvidel - procvičování rtů, čelistních kloubů, lícních svalů a jazyka 
- dechová a hlasová cvičení 
- procvičování jemné motoriky 
-  artikulační cvičení k hláskám 

- grafomotorická cvičení spojená s říkadly  
- didaktické hry na rozvoj slovní zásoby a didaktické hry na rozvoj fonematického 

sluchu  
- didaktické hry pro posilování smyslu pro rytmus a rým  
- rozvíjení jemné rozlišovací schopnosti sluchu  

- řešení jednoduchých dětských hádanek a tajenek 
- vyprávění pohádek podle obrázků, nácvik říkadel a básní 
- individuální procvičování chybných hlásek 
- manipulace a osvojení si činností na moderních, interaktivních a multifunkčních 

přístrojích – ALBI knížky, tablety, interaktivní tabule,… 

                  



Preventivní logopedické kolektivní chvilky  

- jsou součástí denního kontaktu učitelky s celou skupinou dětí v MŠ 
- zaměřují se na pohybovou i jemnou motoriku, dechová cvičení, gymnastiku mluvidel, 

rytmická cvičení, hlasový projev, napodobování, využívání logopedických pomůcek  
- slouží jako prevence, lze jí předejít dyslálii 
- vychází z posloupnosti tematických plánů 

- respektují přirozený řečový vývoj dítěte 

 

         

 

Obsah kolektivní jazykové chvilky: 

MOTIVACE – motivační příběh nebo aktivita, kde se procvičovaná hláska objevuje častěji 

DECHOVÁ CVIČENÍ – jednoduché aktivity a cvičení na trénování správného dýchání 

ARTIKULAČNÍ CVIČENÍ – hry, aktivity a říkanky na procvičení motoriky mluvidel 

ZRAKOVÉ A SLUCHOVÉ VNÍMÁNÍ – básničky, říkanky, sluchové a pohybové hry, rytmizace 

ROZVOJ SLOVNÍ ZÁSOBY  - obsahuje zásobu slov s procvičovanou hláskou 

AUTOMATIZACE HLÁSKY – opakování hlásky, slov a vět, navozování zvuků, zpívání písniček 

GRAFOMOTORICKÁ CVIČENÍ – náměty na cvičení s pracovními listy, rozvoj jemné a hrubé  

                                                       motoriky           

                   



            Logopedická depistáž a následná péče 

     Logopedická depistáž je prováděna 1x ročně během měsíce září průběžně ve všech třídách 

MŠ. Již několik let spolupracujeme s klinickou logopedkou z SPC v Kroměříži, která 

každoročně provádí v naší mateřské škole u jednotlivých dětí jednorázové odborné 

logopedické vyšetření za účasti třídní logopedické asistentky. 

    V letošním školním roce bylo dne 15. 9. 2022 celkem vyšetřeno paní logopedkou  

Mgr. Martinou Pechovou Jahodovou, Dis a Mgr. Klárou Strýcovou celkem 36 dětí, z toho  

3 děti ze třídy Koťátka, 11 dětí ze třídy Zajíčci, 10 dětí ze třídy Sluníčka a 12 dětí ze třídy 

Berušky.  

     Na základě souhlasu a podpisu zákonných zástupců budou s vybranými dětmi 

v jednotlivých třídách od října pracovat logopedické asistentky na úrovni individuální péče 

(p. ředitelka Julie Zrnová, p. učitelky Ilona Šamánková, Pavla Šrahulková a Vendula Říkovská). 

Ve třídě Koťátka budou s dětmi paní učitelky provádět průpravná dechová a artikulační 

cvičení při každodenních kolektivních logochvilkách. V průběhu měsíce září již zahájily 

kvalifikační kurz na logopedickou asistentku také paní učitelky Romana Vysloužilová, Pavla 

Wicerzyková a Kristýna Surynková. 

     Ke zkvalitnění logopedické péče a bohatší stimulace dětí jsou jednotlivé třídy vybaveny 

logopedickým zrcadlem, příslušnými pomůckami a metodickým materiálem podporující 

rozvoj a nápravu řeči. Jsou to např. artikulační kartičky, foukadla, větrníky, špachtle, brčka, 

pexeso sluchové i obrázkové, didaktická hra Hádanky dráčka Fráčka, hra TIK TAK BUM, knihy 

s logopedickou tématikou, pracovní listy, tablety, atd… 

 

 

      Logopedická asistentka: provádí běžnou logopedickou prevenci v běžné třídě, 

upozorňuje na vývojové nedostatky, podle možností procvičuje to, co navrhne logoped při 

jednorázovém logopedickém vyšetření v MŠ, poradí rodičům pomůcky, postupy, předává 

informace o pokrocích dítěte při nápravě řeči, apod. 

    

 

 

Rodiče mají v nápravě řeči nezastupitelnou a nejdůležitější úlohu. 
Na nich je denní cvičení podle pokynů logopeda či logopedické asistentky. 

Jedině tak se mohou správně rozvíjet narušené funkce a dítě bude připravené 

na školní docházku. 

  

 

                                                                                                                                                                                                                  



 

             

        

                  Dechová cvičení                                    Rozkládání slov na slabiky 

 

                  

                           

 

                                                                Artikulační cvičení        



Stručná charakteristika správného vývoje artikulace v závislosti na věku 

dítěte 
Věk Rozvoj slovní zásoby Vývoj výslovnosti 

do 1 roku dítě rozumí jednoduchým pokynům začíná 

opakovat 
jednoduchá slova 

M B P 
A E I O U 
D T N J 

do 2,5 let tvoří jednoduché věty, od 2 let se ptá „co to je“, 
rozšiřuje svou slovní zásobu 

K G H CH 
V F 

OU AU 

do 3,5 let mluví ve větách, začíná si osvojovat gramatickou 
stavbu vět, ptá se „proč“, dále rozšiřuje slovní 

zásobu, 
začíná se tvořit verbální (slovní) paměť 

zvládá 
N D T L (i 

artikulačně) 
Bě Pě Mě Vě 

do 4,5 

roku 
dokončuje se gramatická stavba vět, dítě již chápe 

děj 
a umí ho vyprávět 

Ň Ď Ť 
vyvíjí se Č Š Ž 

6,5 roku dítě chápe složité děje, má již velkou slovní zásobu, 
gramaticky zvládá jednoduchá souvětí 

C S Z R Ř 
kombinace 

Č Š Ž a C S Z 

 Kdy vyhledat pomoc logopeda? 

Dle níže uvedených informací můžete sledovat rozvoj schopností a dovedností Vašeho 

dítěte v oblasti řečového rozvoje spolu s námi. 
Pokud se dítě nevyjadřuje tak, jak by vzhledem k jeho věku bylo žádoucí.  
  

2 roky 3 roky 4 roky 5 let 6 let 

 nevydává zvuky, 
 nerozumí mluvené 

řeči, 
 nereaguje na zvuk. 

podněty, 
 nenapodobuje řeč, 
 nekomunikuje ani 

neverbálně 

 nemluví, řeč je 
velmi 
nesrozumitelná, 

 zadrhává víc, jak 6 
měsíců, 

 neodpoví na 
otázku, 

 nepojmenuje 
osoby, věci, 

 nesprávná 
výslovnost hlásek: 

P, B, M, V, F, T, 

D, N 

 komolí slova, 
 má malou slovní 

zásobu, 
 neorientuje se 

v čase a 
prostoru, 

 nepoužívá 
tužku, 

 kreslí jen 
čmáranice, 

 neobratná 
mluvidla bez 
mimiky, 

 neudrží oční 
kontakt, 

 netvoří věty, 
nebo jsou 
gramaticky 
nesprávné, 

 nesprávná 
výslovnost 
hlásek: 

H, CH, K, G, 

Ť, Ď, Ň 

 nezapamatuje si 
básničku, 

 nerozlišuje ve 
slovech slabiky, 

 má 
nekoordinovaný 
pohyb, 

 neřeší konflikty 
slovně, 

 nesděluje své 
pocity, 

 nerozlišuje 
sluchem rozdíl slov 
(koš-kos, liška-
myška) 

 nesprávná 
výslovnost hlásek: 

L, Š, Č, Ž, S, C, Z 

 nevypráví děj, 
 nesoustředí se a 

neudrží 
pozornost, 

 nedokončí sám 
přiměřený úkol, 

 nerozliší 
sluchem první 
hlásku slova, 

 má špatný úchop 
tužky, 

 jeho kresba je 
nezralá, 

 nenapodobí 
grafické tvary 

 nesprávná 
výslovnost 
hlásek: 

R, Ř 



       Najděte si, prosím, čas na své ratolesti, vyprávějte si, čtěte, užívejte 

si s nimi spoustu zábavy a uvidíte, že se výsledek dostaví.  

 

                

 

                       

 

Velký propagátor a popularizátor dětské psychologie  prof. Zdeněk 

Matějček vždy tvrdil, že nejlepší odměnou pro dítě je čas strávený 

s rodičem.     

                                                                                                                                                         

V naší školce vás rády v této aktivitě podpoříme. 

 


