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Vážení rodiče, 

pokud Vaše děti potřebují logopedickou péči a některé z nich navíc čeká zápis do první třídy, 

přijměte, prosím, pozvánku na on-line webinář  

„VADY ŘEČI VE VZTAHU K ZÁPISŮM DO ZŠ  

A ŠKOLNÍ ÚSPĚŠNOSTI NA 1. STUPNI ZŠ“, 

který povede vedoucí Speciálního pedagogického centra pro vady řeči a vady sluchu ve 

Valašském Meziříčí a koordinátorka logopedické péče Zlínského kraje 

PaedDr. Yveta Odstrčilíková, Ph.D. 

7. dubna 2022 od 17:00 – 18:30 hodin 

Webinář je zaměřen na podporu rozvoje řeči u předškolních dětí a dětí/žáků na 1. stupni ZŠ.  
Je rozdělen do několika částí:  

 Základní charakteristika dítěte v riziku narušené komunikační schopnosti – členění vad 
řeči, nejčastější druhy narušené komunikační schopnosti  

 Dětská řeč a vliv civilizačních faktorů: kdy vyhledat odborníka? Úskalí řečového vývoje 
dítěte ve věku 3-6 let.  

 Seznámení s metodickými materiály pro podporu dítěte v MŠ v oblasti řeči: dechová a 
fonační cvičení, cvičení na podporu sluchového a zrakového vnímání, motoriky, 
fonematického sluchu, akustické paměti, akustické pozornosti, motoriky jazyka včetně 
doporučení (programy, hry a hračky ke stimulaci).  

 Seznámení se a nástin spolupráce logopedů s rodinami dětí v riziku narušených 
komunikačních schopností – dítě s vadou řeči v MŠ, ZŠ, možnosti reedukace. 

 Rozvoj správné řeči v souvislosti se školní zralostí a školní docházkou. 

Forma:     on-line prostředí na Google Meet  

Technické požadavky:  počítač, tablet nebo chytrý telefon s připojením na internet  

 

Svoji účast, prosím, registrujte na e-mailu: stritezska@muvalmez.cz  a uveďte název MŠ nebo 
ZŠ, kterou Vaše dítě navštěvuje. Po registraci Vám nejpozději den před konáním webináře 
zašleme na Váš e-mail link pro připojení.  
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