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V rámci projektů  
 

Místní akční plán vzdělávání pro Hlučínsko východ II 
Místní akční plán vzdělávání pro Hlučínsko západ II 

 
 

pořádáme  
 

BESEDY PRO RODIČE  
„Logopedická prevence u dětí 

předškolního věku“ 
 

 
URČENO:           pro rodiče  

(vhodné ale také pro pedagogické pracovníky) 
 
MÍSTO KONÁNÍ:  v dané mateřské škole 
 
DÉLKA:     120 min (90 min a 30 min na dotazy).  

Začátek je možné zvolit dle potřeby, max. však do 16 hod – 
čas začátku uveďte při registraci do poznámky. 

 
TERMÍNY:   vždy v pondělí mezi 15. – 18. hod.   
 

Září 2020           7.9.       14.9.       21.9. 
Říjen 2020   5.10.      12.10.      19.10.      26.10. 

Listopad 2020    2.11.      9.11.       23.11.      30.11. 

Prosinec 2020    7.12.      14.12.  21.12. 

Leden 2021    4.1.        11.1.       18.1.      25.1. 

Únor 2021           1.2.  15.2.       22.2.       

Březen 2021   1.3.       8.3.        15.3.      22.3.      29.3. 

Duben 2021   12.4.      19.4.        26.4. 

Květen 2021   3.5.      10.5.        17.5.      24.5.  31.5. 

 
JAK:   přihlášení probíhá prostřednictvím rezervačního systému na 

webu MAS Hlučínsko "zde". 
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NÁPLŇ BESED: 
 
Řeč dítěte je úzce spojená s jeho fyzickým i psychickým vývojem a může signalizovat 
obtíže v různých oblastech. Podporou, včasným zachycením a správným povzbuzením se 
dají obtíže odstranit či zmírnit. Jedná se většinou o činnosti běžné, které každá máma 
či táta svede (vesměs běžnými cvičeními, které rodiče s dětmi dělají – říkanky, 
zpívání…). Beseda je vhodná pro všechny rodiče, kteří chtějí znát možnosti podpory 
nejen řečového vývoje svého děťátka.   
 
Na výběr jsou besedy na tři témata:    
 

1) Jak rozvíjet řečové schopnosti u dětí 
 

 5 pravidel pro správný vývoj řeči 
 stimulace řečového projevu  
 hybnost mluvidel  
 dechová, fonační a artikulační cvičení 
 prevence vad výslovnosti 
 určeno pro rodiče dětí všech věkových skupin 

 

2) Řečové obtíže jako důvod k odložení školní docházky? 
 

 vývoj dětské řeči - vnější x vnitřní podmínky 
 narušení komunikační schopnosti 
 kdy je vhodné navštívit logopeda 
 předcházení vadám řeči 
 určeno pro rodiče zejména předškolních dětí 

 

3) Jak podpořit rozvoj řeči u dětí 
 

 řeč dítěte přiměřená jeho věku 
 nejčastější vady výslovnosti 
 rozvoj sluchového a zrakového vnímání 
 školní zralost z pohledu logopeda 
 určeno pro rodiče dětí 3 – 7 let 

 

Vlastní obsah tématu je možné upravit podle vašich potřeb přímo s lektorkou, která 
vás bude telefonicky kontaktovat cca 14 dní před datem konání besedy.  

 
 


