
Závěrečná zpráva k projektu Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání 

v roce 2016 

MŠ Rastislavova, Staré Město: 

  

„První krok k prevenci logopedie – správná diagnostika řečových vad u předškolních 

dětí v MŠ“ 

Naše mateřská škola získala od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy finanční 

prostředky (30000,-) na svůj projekt: „První krok k prevenci logopedie – správná diagnostika  

řečových vad u předškolních dětí v MŠ“ , který jsme zaslali do grantového řízení v rámci  

Rozvojového programu Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 

2016.  

 

Cílem projektu bylo především vybavit naši mateřskou školu novou moderní komplexní 

pomůckou „Klokanův kufr“ a tím obohatit logopedickou intervenci a dosáhnout maximální 

možné hranice školní zralosti před vstupem do základní školy u dětí v  naší mateřské škole 

nejen na základě diagnózy narušené komunikační schopnosti. Hlavním cílem projektu bylo 

proměnit pedagogickou diagnostiku a logopedii v hravé a zábavné učení. 

 Naši logopedickou pracovnu jsme  tak díky financím z projektu v roce 2016 obohatili o tyto 

materiály a pomůcky: Klokanův kufr, Diagnostické záznamové archy, Diagnostika dítěte 

předškolního věku, Klokanovy kapsy, výukové programy logopedické, tonery. 

Právě nová komplexní metodicko-diagnostická pomůcka “Klokanův kufr“ nás k této proměně 

přibližuje. Myslíme si, že základem práce v oblasti nápravy řeči je především správná a 

včasná diagnostika řečových vad. Novou pomůckou se nám daří zlepšovat podmínky pro 

správnou a včasnou diagnostiku řečových vad a usnadňovat komplexní a kvalitní 

logopedickou péči. 

V rámci projektu jsme připravili speciální pracovní materiál „Povídálek“  pro celkový rozvoj 

komunikačních schopností ve  všech jazykových rovinách (využití pracovních listů i 

programů na interaktivní tabuli či tabletu).Tato metoda umožňuje využívat multisenzoriální 



přístup v edukaci a je přístupná všem dětem – ty můžou okamžitě reagovat vlastním zásahem 

do „pracovního listu“, stejně tak může reagovat i pedagog. 

          

Jak probíhá logopedická prevence v naší MŠ? Péče o dětskou řeč je každodenní součástí 

práce učitelek, které s dětmi mohou pracovat individuálně či skupinově, ve třídě i 

v logokoutku, nejen formou logopedických chvilek. Výhodou naší MŠ je, že téměř všechny 

učitelky  jsou proškoleny jako logopedické asistentky, dvě z nich vystudovaly speciální 

pedagogiku, jedna přímo logopedii (pracuje s dětmi s IVP v oblasti řeči). Mají tedy všechny 

kvalifikaci a kompetence k tomu, aby podporovaly přirozený rozvoj řeči a vedly k prevenci 

komunikačních poruch a předčtenářských obtíží. Činnosti probíhají formou hry – dechová  a 

fonační cvičení, uvolňovací cviky a grafomotorika, rytmizace, zpěv,… Na zpřesňování 

výslovnosti má podíl i rozvoj fonematického sluchu, který rozvíjíme u dětí v rámci 

individuální práce. 

                 

Dalším z důležitých cílů bylo získání rodičů pro spolupráci s vyhlídkou zamezení 

logopedických vad u jejich dětí. Pro rodiče jsme rámci projektu připravili několik přednášek a 

seminářů z oblasti logopedické prevence (Řeč a zdravé zoubky, Narušená komunikační 

schopnost). Na schůzkách s rodiči jsme jim nabídli poradenskou pomoc a motivovali je 

k aktivnímu  zapojení  při logopedické prevenci (logosešity s úkoly domů, přítomnost při 

individuální logopedii). V případě nějakého závažnějšího problému s řečí doporučíme 

návštěvu odborníka. 



        

 

Během roku 2016 navštívily učitelky naší mateřské školy logopedickou třídu při MŠ Jarošov 

a při MŠ Sídliště, Uherský Ostroh, spádovou ZŠ, na které proběhly schůzky s jejími pedagogy 

na téma prevence logopedických vad a bezproblémový přechod dětí z MŠ do ZŠ, dále 

navštívily  a úzce spolupracují s SPC pro děti s vadami řeči v Uh. Hradišti.  Tento projekt 

prezentujeme na webových stránkách MŠ. 

 



 

   

  

 

Číslo rozhodnutí 47-13/2016 

Poskytovatel dotace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

Název programu Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2016 

Název projektu První krok k prevenci logopedie – správná diagnostika řečových vad u předškolních dětí v MŠ 

Název právnické 
osoby 

Mateřská škola, Rastislavova 1800, Staré Město, okr. Uherské Hradiště, příspěvková 

organizace 

IČ  75022541 

Adresa webové stránky, na které je projekt zveřejněn: http://www.msrstmesto.cz 

údaje v Kč 

Přehled o čerpání dotace v roce 2016  Přidělená dotace Čerpání dotace Celkové výdaje projektu 

platy/mzdy 0,- 0,-  

OON 0,- 0,-  

odvody 0,- 0,-  

FKSP 0,- 0,-  

ONIV 30000,- 30000,-  

http://www.msrstmesto.cz/


CELKEM: 30000,- 30000,- 46957,- 

Datum: 28.12.2016 

 

 

 

 

 


