
SLEDUJTE ROZVOJ SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ VAŠEHO DÍTĚTE S NÁMI 

 

Kdy vyhledat pomoc logopeda? 

 

Nabízíme orientační přehled vývoje řeči podle věku: 

 

2 roky 3 roky 4 roky 5 let 6 let 

Nevydává zvuky 

 

Nemluví, řeč je 

velmi 

nesrozumitelná 

Komolí slova 
Nezapamatuje si 

básničku 

Nevypráví děj 

Nesoustředí se, 

neudrží pozornost 

Nerozumí 

mluvené řeči 

 

Zadrhává víc jak 6 

měsíců 

Malá slovní 

zásoba 

Nerozliší ve 

slovech slabiky 

Nedokončí sám 

přiměřený úkol 

Nereaguje na 

zvukové podněty 

 

Neodpoví na 

otázku 

Neorientuje se 

v čase a prostoru 

Nekoordinovaný 

pohyb 

Nerozliší sluchem 

první hlásku slova 

 

Nenapodobuje řeč 

 

Nepojmenuje lidi, 

věci 
Nepoužívá tužku 

Neřeší konflikty 

slovně 

Špatný úchop 

tužky 

Nekomunikuje ani 

neverbálně 

Nesprávná 

výslovnost: 

P, B, M, V, F, T, 

D, N 

Kreslí jen 

čmáranice 

Nesděluje své 

pocity 
Nezralá kresba 

  

Neobratná 

mluvidla bez 

mimiky 

Nerozlišuje 

sluchem rozdíl 

slov (kos – koš) 

Nenapodobí 

grafické tvary 

  
Neudrží oční 

kontakt 

Nesprávná 

výslovnost: 

L, Š, Č, Ž, S, C, Z 

Nesprávná 

výslovnost:  

R, Ř 

  

Netvoří věty nebo 

jsou gramaticky 

nesprávné 

  

  

Nesprávná 

výslovnost: 

H, CH, K, G, Ť, 

Ď, Ň 

  

 

Zároveň sledujte vývoj zubů, znělost hlasu, správné dýchání, smyslové vnímání, držení těla, porozumění a 

využití řeči. Většina obtíží je vývojová, při včasné a správné nápravě se dají zvládnout před nástupem do 

školy. Každé dítě se však vyvíjí jinak a některé děti potřebují větší individuální péči, případně menší 

kolektiv. 

 

 

Systém logopedické péče v naší mateřské škole: 

 Logopedická asistentka - provádí běžnou logopedickou prevenci v běžné třídě, upozorňuje na 

vývojové nedostatky, pracuje individuálně s dětmi a s rodiči, podle možností procvičuje to, co 

navrhne klinický logoped, poradí rodičům postupy, pomůcky, atd. 

 Klinický logoped - provádí individuální logopedickou diagnostiku a terapii, spolupracuje 

s logopedickým asistentem na škole. 

 Rodiče - mají v nápravě řeči nezastupitelnou úlohu.  Na nich je denní cvičení podle pokynů 

logopeda. Jedině tak se mohou správně rozvíjet narušené funkce a dítě bude připravené na školní 

docházku. 


