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Zajištění logopedické péče na MŠ Hluk
Mateřská škola Hluk spolupracuje od školního roku 2000/2001se Speciálně pedagogickým centrem
pro žáky s vadami řeči při MŠ a ZŠ logopedické, Veslařská 234, Brno, pobočka Uh. Hradiště.
Spolupráce spočívá v proškolování učitelek MŠ v problematice logopedické prevence ve smyslu
předcházení řečovým obtížím u dětí předškolního věku a následném vyhledávání dětí s narušenou
komunikační schopností např. opožděný vývoj řeči, vada výslovnosti, koktavost, porucha sluchu,
atd. Díky logopedické prevenci se podařilo eliminovat počet dětí s vadou řeči, bohužel současná
doba se potýká s většími jazykovými nedostatky u dětí předškolního věku a přístupem některých
rodičů, takže se ne vždy podaří dosáhnout odpovídající řečové úrovně do nástupu dítěte do 1. třídy
ZŠ.
Ve školním roce 2014/2015 bylo v MŠ vyšetřeno celkem 82 dětí ve věku 4-6 let, u 64 zjištěna vada
řeči - všem byla poskytována skupinová logopedická péče, 16 dětem byla zajištěna individuální
logopedická péče, 26 dětí docházelo do poraden logopedů. V průběhu školního roku byla
aktualizována logopedická doporučení dle věku a řečové vady dětí.
V MŠ Hluk pracují tři proškolené učitelky: Machalová Ludmila, Zimčíková Veronika a Býčková
Michaela.
Spolupráce probíhá následujícím způsobem:
- na začátku školního roku provedou výše uvedené paní učitelky se souhlasem rodičů logopedickou
depistáž tj. orientační vyšetření řeči, při kterém zjišťují, zda řečový vývoj odpovídá věku dítěte, jak
děti vyslovují jednotlivé hlásky, zda není přítomna sluchová vada.
- se zjištěnými výsledky přicházejí na naše speciálně pedagogické centrum, kde logopedka SPC
Mgr. Iva Chudobová doporučí, dle rozsahu řečových obtíží dětí, odpovídající logopedickou
intervenci tzn. ambulantní logopedickou péči v poradnách logopedů (v rezortu školství,
zdravotnictví, soukromém sektoru) – výběr záleží na volbě rodiče, kontakty předávají rodičům paní
učitelky, frekvenci návštěv určuje příslušný logoped
- nebo logopedickou třídu MŠ pro děti s vadami řeči – tato třída je k dispozici dětem z širšího
regionu na MŠ v Dolním Němčí, výběr dětí spadá do kompetence logopedů. Dětem v logopedické
třídě je věnována, kromě běžných aktivit a vzdělávacích programů jako na jiných MŠ, nadstandartní
každodenní individuální i skupinová logopedická péče (s dětmi pracuje logopedka a logopedická
asistentka)
- děti s lehkou vadou řeči – opět určí logopedka a rodič je informován učitelkou MŠ – jsou zařazeny
do individuální nebo skupinové péče přímo v MŠ. Garantem je logopedka SPC, vede učitelky, volí
formu a obsah péče u jednotlivých dětí nebo skupiny. Práce je zaměřena na rozvoj motorických
dovedností dětí, souvislý jazykový projev, rozvoj slovní zásoby, obratnost mluvidel, sluchové
vnímání a rozlišování, nápodobu zvuků hlásek a podporu správné výslovnosti.

Bez ohledu na rozsah řečové vady je vždy nutná úzká spolupráce rodiče s logopedem nebo
učitelkou. Úspěšnost a výsledky řečových schopností jsou přímo úměrné vynaloženému úsilí
rodičů. Logoped poskytuje pouze metodické vedení o způsobu a frekvenci domácího
procvičování. Pokud chceme dosáhnout kvalitních výsledků, je třeba pracovat s dítětem několikrát
denně vždy 5 – 10 minut dle pozornosti a věku dítěte, využívat každou chvilku, dítě vhodně
motivovat, volit hravou formu, chválit dítě i za snahu.

V Uh. Hradišti 2. 9. 2015

Mgr. Iva Chudobová
logopedka SPC

