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LOGOPEDICKÁ PREVENCE V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE 
V současné době, kdy narůstá počet dětí s vadami řeči, je obzvlášť důležité věnovat pozornost 
prevenci vzniku řečových vad. Na prevenci se primární podílí rodiče dítěte a rodina, pomocnou ruku 
podávají i učitelky mateřských škol, které působí jako tzv. logopedické preventistky. 

 

Vážení rodiče, pokud máte pocit, že má vaše dítě problém s výslovností: 

1. krok: Konzultujte tento problém s vaší obvodní dětskou lékařkou a učitelkou v MŠ.   

2. krok: Vyhledejte klinického logopeda, který u Vašeho dítěte přesně určí problematické 
hlásky a navrhne sled jejich odstraňování a zpracuje doporučení pro Vás i mateřskou školu 

3. krok: Informujte třídní učitelku svého dítěte a společně najděte nejlepší řešení v podobě sérií 
říkanek, básniček a oromotorických cvičení.  

 

V celé naší mateřské škole probíhají denně kolektivní logopedická cvičení, ve speciálních třídách 
je logopedická prevence formou individuální péče. Rozvoj řečových schopností probíhá v podstatě 
ve všech činnostech, které dětem nabízíme.  

 

Podněty k rozvoji řeči:  

 rozvoj slovní zásoby (popis věcí, hraček, obrázků v knížce),  

 rozvoj vyjadřovacích schopností (tvorba vět podle obrázků,vyprávění příběhů, pohádek, 
odpovědi na otázky celou větou, říkanky, písničky, rozvoj grafomotoriky, jemné motoriky 
(kreslení, vybarvování vystřihování, lepení, atd.),  

 rozvoj hrubé motoriky, pohybu (běh, poskoky, atd.)  

 

Říkanky, básničky, rýmovačky a nejrůznější veršovánky jsou tím nejlepším vodítkem a motivačním 
krůčkem k postupnému zdokonalování řeči u dětí nejen předškolního věku. 

 

Věk Rozvoj slovní zásoby Vývoj výslovnosti 

do 1 roku 
Dítě rozumí jednoduchým pokynům a začíná 

opakovat jednoduchá slova, která slyší 

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", rozlišuje 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", 

rozšiřuje dále slovní zásobu. Začíná se tvořit 
verbální (slovní) paměť. 

Zvládá 
N D T L (i artikulačně) 

Bě Pě Mě Vě 

do 4,5 let 
Dokončuje se gramatická stavba vět, dítě již 

chápe děj a umí ho vyprávět. 
Ň Ď Ť 

Vyvíjí se Č Š Ž 

do 6,5 let 
Dítě chápe složité děje, má již velkou slovní 

zásobu, gramaticky zvládá jednoduchá 
souvětí. 

C S Z R Ř 
kombinace 
ČŠŽ a CSZ 

 

 


