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• Název poskytovatele dotace:     
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tělovýchovy 

• Název rozvojového programu: 
Rozvojový program „Podpora 
logopedické prevence                                                                        
v předškolním vzdělávání v roce 
2014“ 

• Název právnické osoby:            
Základní škola a Mateřská škola 
Bohumín, |                                                                     
Bezručova 190, okr. Karviná, 
příspěvková org.   

• Název projektu:                         
Dedy Ludy dodů –                                                                
aneb jak se dorozumět s dětmi 

• Zpracovatel: Bc. Šímová Dana 



Pořídili jsme do mateřské školy dataprojektor 

Epson EB 480 a výukový software  

Smart Notebook k interaktivní tabuli 

 



Pro práci s 

interaktivní tabulí 

 i práci na PC  

škola pořídila tyto 

výukové programy 

 



Učitelskou 

knihovnu 

obohatil 

nákup této 

odborné  

literatury 

 



Práce dětí při ukázkové hodině  

Dobrého startu 24. dubna 2014 

 



Společné 

setkání rodičů  

s logopedkou 

28.5.2014  

a ukázka 

práce dětí a 

učitelky při 

logopedickém 

cvičení k 

rozvoji 

gymnastiky 

mluvidel 

 



Pravidelná 

logopedická 

intervence za 

účasti rodičů 

v mateřské škole  

– 

 ve středy,  

dle rozpisu 

dohodnutých 

termínů 

 



Ukázky prací z logopedických cvičení 

 



Logopedická cvičení pro rozvoj  

gymnastiky mluvidel 

 
Jméno autora: Bc. Šímová Dana 

 

Škola:   ZŠ a MŠ Bohumín, Bezručova 190,   

                       okr. Karviná, př.org. 

 

Ročník:   Mateřská škola 

 

Věk:   3-6 let 

 

Anotace:   Metodická cvičení k logopedické             

                       prevenci v mateřské škole jsou  

                       souborem pedagogických aktivit,   

                       vedoucích k podpoře rozvoje  

                       řečových schopností jednotlivých dětí. 

                       Tato cvičení jsou sestavena z: 

                          - dechových cvičení 

                          - artikulačních cvičení 

                          - nápodoby zvuků 

                          - procvičování výslovnosti hlásek      

                          - grafomotorických cvičení  

                          - a dalších cvičení spojených s 

                                - hrubou motorikou 

                                - rytmickým cvičením 

                                - smyslovým vnímáním 

                                - a rozumovými schopnostmi          

                                  dětí 

Zpracovaný 
metodický materiál 



 



Prezentace 

práce  s 

interaktivní 

tabulí na 

třídní 

schůzce 

10. září 2014 

 



Logopedická depistáž v mateřské škole 

v září 2014 

 



 

 

Logopedická prevence v předškolním věku 

 
•             Nedílnou součástí vývoje dítěte v předškolním věku je rozvoj řečových schopností každého 

dítěte před nástupem do základní školy. Úroveň těchto schopností, spojených s bohatou slovní 
zásobou, úrovní komunikovat a také správně vyslovovat všechny hlásky ve slovech se neustále 
zhoršuje. |Proto MŠMT vyhlásilo dotační program na podporu logopedické prevence v mateřských 
školách, aby se tento neutěšený stav povedlo zlepšit. 

•              Mateřská škola v |Bohumíně – Záblatí, Na Pískách 70 tuto situaci v rámci školního 
vzdělávacího programu v mateřské škole dlouhodobě řeší ve spolupráci s paní logopedkou v rámci 
logopedické péče v mateřské škole.   

       V kalendářním roce 2013 se nám povedlo úspěšně zpracovat projekt „Dedy Ludy dodu, aneb jak 
se dorozumět s dětmi“, kterému byla státní dotace v rámci úspěšného řešení přiznána. V rámci 
projektu se nám podařilo prohloubit logopedickou péči u dětí, připravit metodický materiál 
k procvičování gymnastiky mluvidel a také ve spolupráci s městem v rámci rozpočtu školy pořídit 
do materské školy interaktivní tabuli, nový počítač i obohatit školní knihovnu dětskou i odbornou 
literaturou. 

•              V tomto kalendářním roce se MŠMT rozhodlo dotační program znovu zopakovat a 
motivovat školy dalším dotačním programem situaci nadále zlepšovat. Nově zpracovaným 
projektem se snažíme o novou dotaci opět usilovat. Věřím, že se nám i jiným školám podaří nové, 
úspěšné projekty v následujícím kalendářním roce realizovat, ale chtěla bych apelovat na rodiče: 

       „ Ne vždy se učitelům podaří odstranit všechny nedostatky ve vývoji dětí. Děti Vás potřebují. Je 
třeba, abyste se jim každodenně věnovali. Hovořili s nimi, sdělovali si vzájemně zážitky každého 
dne, četli jim pohádky a byli jim správnou řečí mluvním vzorem. Usnadníte dětem jejich vstup do 
nového prostředí ve škole, kde je i tak čeká mnoho úkolů, které budou muset v následujícím, 
školním období zvládnout.“ 

•               Přeji řešitelům projektů úspěch při jejich zpracování, rodičům mnoho trpělivosti s jejich 
ratolestmi a dětem mnoho šťastných chvil, které prožijí nejen doma s rodiči, ale také v mateřských 
školách se svou paní učitelkou. 

Pro redakci OKA zapsala: Bc. Šímová Dana  


