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Úvod

Tato práce je zaměřena na problematiku logopedie v mateřských školách. V první

části – teoretické – se soustředíme na základní pojmy jako je komunikace a řeč a jaký má

komunikace význam v našem životě. Dále popisujeme vývoj a etapy řeči, kterými dítě

prochází. Následující kapitola je mířena na jazykové roviny řeči. Tyto čtyři roviny jsou

důležitými  směry,  které  by  měl  každý  odborník  –  logoped  znát,  a  které  pomáhají  k

rozdělení řeči mezi různé typy narušené komunikační schopnosti.

Ve třetí  kapitole se zamyslíme nad narušenou komunikační schopností  (dále jen

NKS) v dětském věku. Tato kapitola nás seznámí s podmínkami rozvoje řeči. Informace

jsou vhodné jako prevence poruch řeči,  jsou vhodné k diagnostice i k nápravě poruch.

Kromě  odborníků  je  toto  téma  určeno  především  široké  veřejnosti  (nejen  rodičům  a

pedagogům). Od podmínek vývoje řeči se dostáváme k nejčastějším příčinám poruch řeči.

Tuto krátkou část zaostřujeme na prostředí, které není vhodné pro správný rozvoj řeči a

ukážeme si příklady. Ať už se jedná o špatné sluchové podněty nebo o psychicky negativní

situace, zde najdete, jakému prostředí by se mělo dítě nejen v předškolním věku vyvarovat.

Hned za příčinami a podmínkami správného vývoje se přesouváme k poruchám - tedy k

výčtu a krátkému přiblížení různých typů NKS. Zde jsme použily rozdělení od J. Klenkové

(2006).

V  neposlední  řadě  je  důležité  zmínit  systém  péče  o  děti  s  NKS  u  nás,  která

ministerstva do péče zasahují a jaké jsou poradenské možnosti. Jako poslední teoretická

kapitola je  zařazeno  téma  moderních  trendů  ve  speciální  pedagogice  zaměřeno  na

integraci.

Praktickou  část  tvoří  výzkum  na  téma  struktura  žáků  mateřských  škol

logopedických v porovnání s mateřskou školou se skupinovou formou integrace. Tuto část

jsme  rozdělily  na  pět  kapitol.  První  kapitola  seznamuje  s  hlavními  cíli  a  předpoklady

výzkumu. Neopomineme zmínit metodologii. Druhá kapitola odhalí výzkumný vzorek a

první  základní  sesbíraná  data  –  konkrétně  věk dětí  a  délku  docházky do MŠ.  Ve třetí

kapitole nás zajímá nabídka a poptávka po MŠ logopedických a se skupinovou formou

integrace.  Důležitou  informací  pro  nás  byla  otázka  vzdělanosti  pracovníků  MŠ.  Ta  je
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zařazena do čtvrté kapitoly. Jako hlavní část výzkumu považujeme kapitolu zaměřenou na

analýzu  druhů  a  stupňů  NKS.  Získaná  data  se  pokusíme  zanalyzovat,  a  také  se  zde

dozvíme,  do jakých zařízení  děti  pokračují.  V této kapitole  se zmíníme o předškolním

vzdělávání cizinců. Nemálo důležitá je týmovost v přístupu a spolupráce rodičů s MŠ.

Výsledky výzkumu zhodnotíme a shrneme. Na konci se pokusíme odpovědět na

předem určené předpoklady, zda jsou pravdivé či jsme je vyvrátily.

 1 Komunikace a řeč

Slovo  komunikace  pochází  z  latinského  communicatio,  což  znamená  sdělení.

K vhodnému  pochopení  překladu,  lze  také  využít  slovo  communitas,  které  značí

společenství.  Hledání  vhodné  definice  termínu  komunikace  nás  navede  k  termínu  řeč.

Bez komunikace by řeč nevznikla.  Komunikace je tedy jakýmsi  interakčním procesem,

který probíhá mezi dvěma nebo více subjekty. Tento proces – komunikace – funguje jako

přenašeč informací,  které  ovlivňují  subjekty zapojené do komunikace.  Komunikace má

tedy zásadní význam pro veškerý život na zemi.

Řeč je specificky lidskou schopností. Je to uvědomělé užívání jazyka jako složitého

systému znaků a symbolů ve všech jeho formách. (Klenková J., 2006, s. 27) Řeč sehrává

velkou roli v mezilidských vztazích již přes 100 tisíc let. V té době se totiž u homo sapiens

zvětšila kapacita mozku srovnatelně s kapacitou mozku dnešní doby. Pak už stačilo začít

využívat kognitivní schopnosti – myšlení, paměť, symboly a podobně. Z toho pak vzešla

lidská řeč.  Díky řeči se mohla tisíce let  vyvíjet společnost. Díky řeči mohlo vzniknout

písmo, které pomohlo uchovávat historické poznatky pro budoucí generace. Tento krok

opět posunul lidstvo dopředu. Řeč má v našich životech neodmyslitelnou úlohu. Tímto

chci dokázat, že řeč není pouhým činitelem všedního dne. Řeč je hybatelem společnosti.

“Řeč  je  spojena  s  celým  naším  vědomím  a  našimi  psychickými  procesy;  má

základní a určující vztah k myšlení -  bez řeči by nebylo myšlení.“ (Vyštejn J., 1995)
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 1.1 Vývoj řeči

Vývoj řeči je silně spjat s vývojem schopností a dovedností člověka. Pokud tedy

psychomotorický vývoj neprobíhá, tak jak by měl, pravděpodobně ani vývoj řeči nebude

probíhat správně. Vývoj řeči lze rozdělit několika způsoby.

Základní  rozdělení  je na předřečové období  a  období vlastního vývoje řeči.  Do

předřečového období zařazuje M. Sovák (1978): 1. období křiku, na které plynule navazuje

2. období žvatlání. To se vyznačuje stejnými pohyby mluvidly jako při jídle s doprovodem

hlasu. Dále rozlišuje 3. napodobovací období, které se začíná objevovat již v 6. měsíci

života.  Poslední  4.  období   rozumění  řeči  se  projevuje  nemluvenými  odpověďmi  a

reakcemi na okolí.

Samotný vývoj řeči Sovák rozděluje do čtyř stádií. 1. stádium emocionálně-volní.

V tomto období jsou slova výrazy pocitů a emocí. To, co dítě nedokáže verbálně sdělit

doplňuje  mimikou  a  jinými  prostředky.  2.  stádium asociačně-reprodukční  je  počátkem

funkčního pojmenovávání objektů, které se reprodukuje na jiné podobné předměty. Ve 3.

stádiu logických pojmů si dítě osvojuje obecné názvy věcí a tedy i schopnost dorozumívat

se s okolím. Ve čtvrtém roce věku se projevuje 4. stádium – intelektualizace řeči. Dítě

začíná chápat obsah slov a jejich význam. Rozšiřuje se slovní zásoba a dítě začíná toužit po

slovním vyjádření. Správný vývoj řeči by měl být u konce v 6 letech.

Poznatky z různých publikací lze shrnout do této tabulky.

Tab. č. 1: Rozdělení vývoje řeči dle věku

1 – 1,5 roku Dítě opakuje jednoduchá slova a věty, které slyší.

Na konci tohoto období zná  70 – 80 slov

1,5 – 2 roky Dítě začíná tvořit dvouslovné věty. Tvoří první otázky: „Co to je?“

2 – 2,5 roku Dítě začíná skloňovat a časovat. Tvoří se víceslovné věty.

Velký pokrok v gramatické stavbě. Zná 200 – 400 slov.

2,5 – 3 roky Často o sobě dítě mluví ve 3. osobě.

Dítě začíná chápat otázky Proč? Začíná chápat časové pojmy.

3 – 3,5 roku Zná své jméno, rodiny, kamaráda. Začíná tvořit všeobecné pojmy.

Dítě tvoří gramaticky správné věty. Zná 1000 slov
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3,5 – 4 roky Gramaticky téměř perfektní stavba.

Dítě umí básničky zpaměti. Slovní zásoba roste.

4 – 5 let Verbální projev by měl být gramaticky správně.

Dítě by mělo užívat všechny slovní druhy. Zná 1500 – 2000 slov.

5 – 6 let Dítě umí reprodukovat delší příběh. Vysvětlí na co používáme předmět.

Přetrvává sigmatismus a rotacismus. Zná 2500- 3000 slov.
Zdroj: Ideální dítě aneb vývoj řeči a jazyka. Logopedie [online]. [cit. 2016-05-8]. Dostupné

z: http://www.logopediecr.eu/pro-rodice/idealni-dite-aneb-vyvoj-reci-a-jazyka

 1.2 Jazykové roviny řeči

Jazykové  roviny  jsou  jakýmsi  rozdělením  jazyka  na  specifické  jednotky,  které

můžeme použít k typizaci řečového vývoje dítěte.

 1.2.1 Lexikálně – sémantická rovina

Jedná se o  rovinu zabývající  se  významem slov,  slovní  zásobou a pochopením

významu  slov.  J.  Klenková  (2006)  rozlišuje  slovní  zásobu  pasivní,  když  dítě  rozumí

významu slov,  ale  verbálně  je  nepoužije,  a  aktivní,  když  dítě  slova  verbálně  používá.

Rozvoj  slovní  zásoby můžeme zaregistrovat  již  u  10.  měsíčního dítěte.  Tato zásoba je

ovšem pouze pasivní. Aktivní slovní zásoba se začíná utvářet kolem 1 roku. Dorozumívání

je však stále na úrovni pohledů a mimiky. První pochopení slov je na úrovni všeobecné.

Jedná  se  o  takzvanou  hypergeneralizaci  slov.  Opak  můžeme  zaznamenat  při  zvětšení

aktivní  slovní  zásoby,  kdy  dítě  udává  slovo  pouze  pro  jeden  předmět.  Tomu  se  říká

hyperdiferenciace.

V.  Lechta  (in  Klenková  J.,  2006)  popisuje  dva  věky otázek  podle  Sternových.

V období kolem 1 roku se objevují otázky typu „Co to je?“ „Kdo to je?“. Později kolem

3 roku  věku  můžeme  sledovat  otázky  „Proč?“.  Slovní  zásoba  se  vydatně  zvyšuje

především mezi 2. a 3. rokem dítěte. V tomto období by dítě mělo zvýšit svou aktivní

slovní zásobu z 200 slov na zhruba 1000. Pasivní slovní zásoba bývá asi 3 krát vyšší.
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 1.2.2 Morfologicko – syntaktická rovina

Tato rovina se zaměřuje na gramatiku řeči.  Tedy lze ji pozorovat a zkoumat až

tehdy, kdy se začíná vyvíjet aktivní řeč, což bývá kolem 12. měsíce. První slova plní funkci

vět. Mluvíme zde o období jednoslovných vět. Slova jsou tvořena opakujícími se slabikami

a jsou neohebná a neskloňují se ani nečasují. Podstatná jména jsou v 1. pádě, slovesa v

infinitivu  nebo v 3.  osobě či  v  rozkazovacím způsobu.  Tyto  izolované tvary slov jsou

dítětem používané do 1,5 až 2 let. Potom nastává období, kdy vznikají dvojslovné věty

(Klenková J., 2006). Jak narůstá slovní zásoba, narůstá počet užívaných slovních druhů.

Nejdříve dítě používá podstatná jména a slovesa. V tomto období jsou velmi často oba

slovní druhy nahrazeny takzvanými onomatopoickými citoslovci – tedy zvukomalebnými.

Po podstatných jménech a slovesech přibývá užívání přídavných jmen a zájmen (zejména

osobních). Postupně dítě začne užívat i číslovky, předložky a spojky. Ve čtyřech letech by

dítě mělo zvládnout užívat všechny slovní druhy. Ve třech letech se objevují trojslovné

věty  a  skloňování  a  časování.  Ve  čtyřech  letech  zaznamenáváme  užívání  souvětí  a

množného  čísla.  Ve  slovosledu  má  první  místo  zastoupené  slovo,  které  má  pro  dítě

emocionální význam. (Lechta V., 1990).

Gramatická pravidla syntaxe se dítě postupně učí pomocí takzvaného transferu, kdy

použije a převede to, co slyší na jinou podobnou situaci. Do čtyř let jde o přirozený jev,

fyziologický  dysgramatismus.  Pokud  tento  jev  přetrvává  i  po  4.  roce,  můžeme

předpokládat narušený vývoj řeči.

 1.2.3 Foneticko – fonologická rovina

Jedná se o rovinu zkoumající hlasový projev a zvukové prostředky jazyka. Mezi

všemi rovinami lze právě tuto pozorovat téměř od narození. Koch (in Lechta,1990) uvádí,

že  do  6.  měsíců  se  dítě  naučí  vyslovit  veškeré  samohláskové  zvuky  a  některé

spoluhláskové zvuky. Klíčovým momentem je období přechodu mezi pudovým žvatláním

a žvatláním napodobujícím. Zvuky vydávané před tímto obdobím se nepokládají za hlásky

mateřského jazyka. Vývin výslovnosti dle Schulze (in Klenková, 2006) používá takzvané

pravidlo nejmenší námahy. To znamená, že dítě vyslovuje nejprve hlásky, které mu jdou

říci snadno. Až později dítě tvoří hlásky artikulační. Tedy podle tohoto pravidla se nejdříve
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tvoří samohlásky, potom retné souhlásky a později se dítě odváží vyslovit hlásky hrdelní.

Někteří autoři však s tímto tvrzením nesouhlasili.

J.  Klenková (2006) uvádí,  že  logoped by měl  znát  ve vývoji  řeči pořadí fixace

jednotlivých  hlásek.  Při  korekci  výslovnosti  se  podle  tohoto  pořadí  postupuje.  Vývoj

výslovnosti  ovlivňuje  velké  množství  faktorů.  Může  se  jednat  o  obratnost  mluvních

orgánů,  vyzrálost  sluchové  percepce  a  sluchové  diferenciace  nebo  úroveň  intelektu.

Nesmíme zapomenout na společenské faktory, které mohou mít také velký vliv na vývoj

řeči. Ať už by to byl špatný mluvní vzor nebo malé množství řečových stimulů.

Vývoj výslovnosti trvá do 5. až 7. roku věku dítěte. Je velice důležité vymezit věk,

u kterého se jedná o fyziologický opožděný vývoj a kdy jde o patologický opožděný vývoj

řeči.  V tom případě  by měl  nastoupit  logoped,  který  zahájí  nápravnou terapii.  Někteří

autoři uvádějí limit pro správný vývoj výslovnosti 4 roky, jiní zase až 7 let. Ať už jsou

názory různé nebo shodné, v sedmi letech je nejvyšší hranice, kdy by měl být vývoj řeči

ukončen.

Tab. č. 2: Osvojování hlásek

Věk Vývoj artikulace

1 – 2,5 b, p, m, a, o, u, i, e

j, d, t, n, l

2,5 – 3,5 au, ou, v, f, h, ch, k, g

3,5 – 4,5 bě, pě, mě, vě, ď, ť, ň

4,5 – 5,5 č, š, ž

5,5 – 6,5 c, s, z, r

6,5 – 7 ř (diferenciace č, š, ž – c, s, z)

 1.2.4 Pragmatická rovina

Tato  rovina  se  přenáší  do  sociálního  myšlení  dítěte.  Jde  o  praktické  užívání

komunikačních dovedností. Už ve dvou letech je dítě schopné komunikace s přiměřenými

reakcemi na konkrétní situace. Mateřský jazyk nejsou pro dítě pouhá slova a znaky. Dítě

komunikaci  vnímá  včetně  expresivní  složky  a  jejich  výrazů.  Z  toho  vytváří  určité

komunikační  vzorce,  které  aplikuje  na  různé  podobné  situace.  Mluvíme  zde  nejen
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o pochopení  verbálního  projevu,  ale  také  o  mimoslovní  komunikaci,  kterou dítě  chápe

mnohem dříve než slovní projevy. Ve třech letech již dítě vyhledává možnost zapojení se

do rozhovoru se svými blízkými. Ve čtyřech letech je dítě schopné zapojit se do různých

debat přiměřeně situaci. Toto období je nazváno intelektualizace řeči. Je to období, kdy řeč

je pro dítě běžným prvkem k regulaci dění ve svém okolí (Klenková J., 2006).
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 2 Narušená komunikační schopnost v dětském věku

Tento  termín  –  narušená  komunikační  schopnost  -  v roce  1990 nahradil  termín

poruchy  nebo  vady  řeči.  Profesor  Lechta,  který  termín  poprvé  uvedl,  použil  anglické

spojení communicative disability a francouzské trouble de la capacité communicative. Z

tohoto  slovního spojení  je  jasné,  že  se  nejedná jen o řeč.  Jedná se tedy o celou  škálu

komunikace, do které řeč spadá.

Je složité vyhranit člověka s NKS. Obecně platí, že ve chvíli, kdy se řečový projev

odchyluje  od  normy,  pak  mluvíme  o  NKS.  Normalita  je  velmi  subjektivní  a  těžko

posuzována v logopedii. Jiný posluchač, jiná norma.

 2.1 Anatomicko – fyziologické podmínky pro rozvoj řeči

Pro správný rozvoj řeči je třeba více než si mnozí laici myslí. Dokonce i někteří

odborníci na tyto podmínky zapomínají a náprava nedostatků je složitější a někdy zcela

nemožná pokud tyto základní podmínky nejsou zajištěny.

Jedná  se  o  správnost  dýchání. Správný  nádech  je  nosem a  má  být  dostatečně

hluboký. Během dýchání je jazyk v tzn. klidové poloze. Také je potřeba se zaměřit  na

vhodné dýchání mezi mluvením. Tedy jak dítě hospodaří s dechem. Pro správný nácvik lze

využít různá dechová cvičení.

Dále je potřeba se zaměřit na hlasovou hygienu. Jaká je hlasitost řeči, schopnost

dítěte zacházet se sílou hlasu a s její výškou? Jaký je hlasový začátek? Lze rozlišit měkký a

tvrdý začátek hlasu, přičemž tvrdý začátek je pro hlasivky velmi nešetrný. Bývá častý při

negativních řečových projevech, kdy je celé tělo napnuté a tedy i dýchání není správné.

Artikulace je  něco,  co  okolí  vnímá  nejvíce.  Neznamená  to  však,  že  je

nejdůležitější.   Častou  příčinou  špatné  artikulace  je  omezený  pohyb  jazyka  kvůli

podjazykové uzdičce. Ta se často upravuje již u kojenců. Podobným nedostatkem může být

nevhodný tvar zubů. Tento faktor ale nebývá rozhodující při špatné artikulaci. Větším a

častějším problémem bývá problém tonusu svalového systému obličeje. Svaly v obličeji
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mohou být v důsledku častých nachlazení povolené a to způsobuje, že jazyk se posunuje

vpřed mezi zuby.

Pokud má dítě problém s určitým smyslovým vnímáním, pak je potřeba se zaměřit

na  jeho  nápravu.  Špatný  sluch  může  být  způsoben  ucpaným zvukovodem,  ale  třeba  i

zvětšenou nosní mandlí. Dále je potřeba dbát na vhodnou sílu zvuku okolí. Děti by neměly

poslouchat  hudbu ze  sluchátek moc silně nebo by neměla  být  hlasitá  televize.  Aby se

mohla řeč správně vyvíjet, je potřeba už od raného dětství stimulovat sluchové vnímání.

To samé, co o sluchovém vnímání, platí i pro zrakové vnímání. Kvalitní zrakové

vnímání má vliv na komunikaci neverbální, která tvoří její velkou část. Pro plynulé čtení je

nutná koordinace očních pohybů.

Důležitým faktorem pro správný vývoj řeči je centrální nervový systém (dále jen

CNS). Je potřeba rozvíjet paměť (a to nejenom zapamatovat si zrakové a sluchové vjemy,

ale také porozumět a používat je) a pravolevou orientaci v prostoru.

Motorika hraje velkou roli v procesu vývoje řeči a komunikace. Je důležitý rozvoj

jak jemné, tak hrubé motoriky. S tím souvisí koordinace pohybu, bez které by nám značná

svalová pohyblivost byla téměř k ničemu (Kutálková D., 2011).

 2.2 Nejčastější příčiny poruch řeči

Dle předchozího výčtu vidíme, že je hodně faktorů, které ovlivňují správný vývoj

řeči.  Proto  je  potřeba  se  zaměřit  na  základní  dovednosti  a  jejich  rozvoj,  a  až  pak na

procvičování  konkrétní  poruchy.  Je  nutné  splnit  nejprve  základní  podmínky pro  danou

hláskovou skupinu.

Zdroj  informací,   například  špatný  mluvní  vzor,  špatný  výchovný  styl  nebo

metody, citová deprivace, vliv médií a podobně může vést k velkým problémům v rozvoji

dítěte. V lehčích případech může nastat opožděný vývoj řeči nebo dyslálie z napodobení. V

těžších případech může dojít  ke koktavosti,  problémům se slovní zásobou a neverbální

komunikací. Je vhodné, aby dítě bylo správně stimulováno a cítilo se sebevědomě. Dítě, na

které jsou kladeny vysoké nároky, může lehce spadnout do depresí a cítit se méněcenné.
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Tyto negativní emoce mohou mít neblahé důsledky v rozvoji řeči i osobnosti.

Pokud má dítě  zrakovou nebo sluchovou vadu, která není odhalena, pak lehce

může dojít k opožděnému vývoji řeči a dyslálii nebo dysfázii. Nebo může být zaměněna

porucha smyslu za specifickou poruchu učení a problémy intelektu.

V jistých případech se může stát, že dítě má smysly v pořádku, ale má problém se

zpracováváním  přijatých  smyslových  informací. Nedostatky  ve  vnímání  se  potom

mohou projevit  různě.  Často se jedná o nedostatky způsobené výchovou. Okolí  nedalo

dostatek  podnětů  k  rozvoji  smyslových  schopností.  Nedostatky  podmíněné  vývojově

bývají způsobeny komplikacemi při porodu, problémy nervového systému nebo například

opožděným vývojem CNS.

Dalšími problémy poruch řeči mohou být opožděné vyhranění používání pravé a

levé ruky, projevy ADHD nebo jiné dědičné vlivy. Dále nedostatečná motorika jemná i

hrubá a nedostatky v prostorové orientaci.

Velký problém může vzniknout při realizaci řeči - neobratnost mluvidel, nevhodné

tvary zubů, špatný způsob dýchání, anatomické odlišnosti nebo stav hlasivek (Kutálková

D., 2011).

 2.3 Rozdělení narušené komunikační schopnosti

Dělení  do  skupin  je  v  tématických  publikacích  různé.  Nejširší  rozsah  jsem

zaznamenala v publikaci J. Klenkové (2006). Tato publikace příjemně dělí NKS do skupin

a podskupin a každé vadě věnuje několik řádků o symptomech, diagnostice a terapii.

 2.3.1 Narušený vývoj řeči

Do této kategorie spadá opožděný vývoj řeči. Rozlišujeme fyziologický opožděný

vývoj řeči a patologický vývoj řeči. Hranice mezi nimi je někde okolo 3. roku věku. Pokud

u dítěte v tomto věku nezaznamenáme pokrok ve vývoji řeči, pak je na místě logopedická

konzultace.  Tato  vada  může  mít  různé  příčiny.  Může  se  jednat  o  dědičnost  nebo  o

kombinaci poruch (sluchová, zraková,…).
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Opožděný vývoj  řeči  bývá hlavním symptomem  vývojové dysfázie.  Jedná se o

rozsáhlou  NKS,  která  bývá  zapříčiněna  fyziologickým procesem (malá  zralost  mozku,

komplikace  při  porodu  apod.).  Jde  tedy  o  problém  CNS.  Při  této  diagnóze  je  nutná

spolupráce rodičů a okolí (Kutálková D., 2011).

 2.3.2 Afázie

Afázie je poruchou získanou. Příčinou je poškození oblasti CNS, přičemž faktory

mohou  být  různé  (úraz  mozku,  nádor,  cévní  mozková  příhoda).  Dle  Čecháčkové  (in

Klenková,  2006)  můžeme  rozdělit  afázii  na  parafázii  –  deformace  slov,  parafrázii  –

neschopnost větné stavby, perseveraci – ulpívání na předchozích podnětech, logorheu –

překotná  nesrozumitelná  mluva,  anomii  –  neschopnost  pojmenování,  neologismy  –

gramaticky chybná slova, poruchy rozumění.  Diagnostika je velmi složitá.  Používají  se

soubory testů a odborná vyšetření vylučující jiné poruchy. Důležitá je včasná terapie.

 2.3.3 Mutismus

Termín  označuje  neschopnost  verbální  komunikace.  Nejznámější  formou  je

elektivní  mutismus.  Dítě  předškolního  věku  je  nejnáchylnější.  Faktorů  způsobujících

elektivní mutismus je mnoho. Může se jednat o negativní vliv ze strany rodiny – tělesné

tresty, sourozenecká rivalita, nedocenění a nízké sebevědomí, šikana ve škole. Dítě bývá

zpravidla velmi citlivé a emocionálně nestabilní. Logopedická terapie by se měla zaměřit

v první  řadě na nalezení  faktorů způsobujících mutismus.  Velmi  příhodná je  skupinová

terapie  v  malém  kolektivu  dětí.  Ve  výjimečných  případech  může  elektivní  mutismus

odeznět sám (Škodová E., 2003).

 2.3.4 Narušení článkování řeči

Mezi  nejčastější  poruchu  NKS  patří  dyslálie  neboli  patlavost.  Projevuje  se

poruchou  artikulace,  kdy  je  špatná  výslovnost  jedné  nebo  skupiny  hlásek  při

komunikačním  procesu.  Dyslálie  je  charakterizována  fonologickými  poruchami.  Ty
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zahrnují  poruchy  artikulace  (fonetické),  kdy  je  dítě  neschopné  vyslovit  správně  zvuk

hlásky  a  zároveň  poruchy  fonémické,  kdy  dítě  není  senzibilní  k  zvukovému  systému

jazyka. Úroveň fonetická se projevuje absencí  některých hlásek,  substitucí hlásek nebo

nepřesným vyslovováním. Zatímco u fonémické úrovně bývá špatná plynulost řeči (ta je

ovlivněna rytmizací, počtem slabik, přízvukem a podobně. (Lechta V., 2005)

Je  třeba  rozlišit  dyslálii  (poruchu  výslovnosti)  od  fyziologické  nesprávné

výslovnosti, která je do určitého věku normální. Dyslálie je vývojová vada, která trvá asi

do 7. roku dítěte. Nejdéle přetrvávající poruchy jsou rotacismus a rotacismus bohemicus a

sigmatismus. S těmito vadami se můžeme setkat i v dospělém věku.

Dalším narušením článkování řeči je  dysartrie.  Zde jde o poruchu vzniklou na

základě  organického  poškození  CNS  dítěte  (především se  jedná  o  dětskou  mozkovou

obrnu),  avšak mohou vzniknout kdykoliv během života.  Poškození CNS v prenatálním

období může dojít kvůli infekci matky, inkompatibilitě Rh faktoru, nedonošenosti. Během

porodu  mohou  nastat  problémy  jako  nedokysličenost  mozku,  mechanické  poškození,

otřesy  mozku.  Záněty  mozkových  blan,  vysoké  horečky  nebo  intoxikace  v  prvních

měsících života mohou poškodit CNS. Během života může poškození CNS být následkem

vystavení  toxinů  nebo  infekce,  traumatu,  úrazu  hlavy,  degenerativních  onemocnění,

nádoru.

Pro úspěch terapie je třeba začít co nejdříve. U dětí s DMO je vhodné propojení

tělesné  terapie  s  logopedickou.  Jednou  z  nejznámějších  metod  pro  rozvoj  hybnosti  je

Vojtova metoda (Václav Vojta). Další velmi hojně užívanou metodou je Bobath koncept

(manželé  Bobathovi),  která  hojně  využívá  pomůcky.  Metod  pro  podporu  hybnosti  je

mnoho, je vhodné kombinovat různé metody a nelézt to, co klientovi (dítěti) bude nejvíce

vyhovovat (Klenková J., 2006).

 2.3.5 Narušení zvuku řeči

Rinolálie  nebo také huhňavost je poruchou zvuku řeči. U této poruchy převládá

dýchání ústy a obličejové svaly jsou ochablé. To má za následek zvuk podobný jako při
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rýmě. Tedy první co každého napadne je, zajít k lékaři. Když lékaři nepomůžou, pak je na

řadě  logoped.  Základem  problému  může  být  zvětšená  nosní  mandle  nebo  častá  či

chronická rýma. To způsobí, že dýchání nosem je nemožné a tedy dítě začne dýchat pusou.

To má za následek ochabnutí orálních svalů. Při dlouho trvajících problémech se zhorší

výslovnost  a  tím i  srozumitelnost  řeči.  Řešením je  odstranění  nosní  mandle  popřípadě

vyřešení jiných zdravotních problémů způsobujících špatné dýchání (Kutálková D., 2011).

Palatolalie je poruchou řeči v důsledku obličejového rozštěpu. Tato vada vzniká v

prenatálním stádiu  života (nejčastěji  v  7.  týdnu těhotenství).  Příčiny mohou být  různé.

Může  se  jednat  o  dědičný  vliv  nebo  o  vnější  vlivy jako  infekce  matky v  těhotenství,

vystavení těhotné matky toxinům, rentgenové záření. Příčiny nejsou dodnes jisté a stále

jsou vědci, kteří se této poruše věnují. Dost případů rozštěpu lze v dnešní době chirurgicky

odstranit. Jde však o mnoho operací a následnou složitou logopedickou terapii.

 2.3.6 Narušení plynulosti řeči

Koktavost patří mezi poruchy narušující plynulost řeči. Vymezení pojmu koktavost

je velmi složité a publikace se na jednotné definici neshodnou. Dle Klenkové (2006) je

nejnápadnějším symptomem koktavosti nedobrovolné přerušení toku mluvy – vycházejme

tedy z toho. Při náznaku koktavosti je potřeba vyhledat logopedického odborníka. Jedná se

o vadu, která pravděpodobně sama nezmizí. Stejně obtížné je nalezení příčin koktavosti.

Někteří tvrdí, že jde o dědičné vlivy, jiní autoři vidí příčinu v psychotraumatech. Rozhodně

by logopedická terapie měla být komplexní. Logoped by měl mít snahu odstranit příznaky

na řeči, ale i hledat příčiny, které koktavost vyvolaly. Koktavost mohla vzniknout náhle

nebo  pozvolna.  Kutálková  D.  (2011)  ve  své  publikaci  uvádí  rovnici

„dispozice + trauma = koktavost“. Tato rovnice nám ukazuje, že bez správné dispozice to

nejde. Jedno dítě se náhlým šokem vyděsí natolik, že začne koktat a jinému to neudělá nic.

Je potřeba, aby logopedická péče zahrnovala nalezení příčiny koktavosti, díky tomu lze

koktavost zcela napravit.

Lechta  (1990)  uvádí  do  poruch  plynulosti  řeči  breptavost.  Ta  dle  něho  je

narušením plynulosti řeči při extrémně zrychleném tempu. Avšak stejně jako u koktavosti

je definic mnoho. Příčinou vzniku může být opět dědičnost nebo neurotický vliv. Vědci
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však dodnes nemají zcela jasnou odpověď. Klenková (2006) uvádí, že při diagnostice je

důležité nezapomínat, že dítě s breptavostí má normální intelekt.

 2.3.7 Poruchy hlasu

„Poruchy hlasu jsou důsledkem poruchy sociálních vztahů.“ (Sovák in Kutálková,

2011). Poruchy hlasu mohou mít mnoho příčin. Příčiny mohou být vrozené (mechanická

vada  na  hlasivkách  či  v  dýchacím  ústrojí)  nebo  získané  například  špatnou  hlasovou

technikou.

Vrozené i získané poruchy hlasu lze často napravit hlasovou terapií. V první řadě je

třeba zajistit správné dýchání, potom se můžeme zaměřit na hlasová cvičení. V některých

případech (například jedná-li se o mechanické poškození) je nutná operace. Velmi častým

problémem  bývají  uzlíky  na  hlasivkách,  které  z  pravidla  vznikají  v  dětství  při  velké

námaze hlasivek (při častých takzvaných tvrdých hlasových začátcích).

 2.3.8 Poruchy řeči v kombinaci s jinými poruchami

Je třeba rozlišovat dítě s kombinovaným postižením a dítě s více poruchami naráz.

Totiž u dítěte s konkrétní poruchou řeči se může vyskytovat ještě jiná porucha řeči.  V

takovém případě se nejedná o dítě s kombinovaným postižením. Kombinované postižení je

definováno Věstníkem MŠMT č. 8/1997: „Za postiženého více vadami se považuje dítě,

respektive žák postižený současně dvěma nebo více na sobě kauzálně nezávislými druhy

postižení, z nichž každé by jej vzhledem k hloubce a důsledkům opravňovalo k zařazení do

speciální školy příslušného typu.“

Vzdělávání dětí s kombinovaným postižením je velmi složité. Často se musí určit

dominantní postižení, aby bylo možné dítě zařadit do systému vzdělávání. Například děti s

mentální  retardací  (dále  jen  MR)  v  kombinaci  s  jinou  poruchou  jsou  zařazovány

přednostně do speciálních škol, protože MR je u nich brána jako dominantní porucha. V

těchto případech je okolo dítěte více odborníků. V případě přidružené NKS je součástí

rehabilitace  i  logopedická  terapie,  často  využívající  augmentativní  a  alternativní

komunikaci. (Klenková, 2006)
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Augmentativní  (lat.  rozšiřující)  systémy  se  zaměřují  na  rozšíření  aktuálních

použitelných komunikačních schopností.  Jedná se o snahu zlepšit  dorozumívací proces.

Alternativní systémy nahrazují verbální komunikaci. Cílem těchto systémů komunikace je,

pomoci  osobám  s  vážným  problémem  v  dorozumívání,  se  začlenit  do  společnosti  a

usnadnit jim spojení s okolím. (Janovcová Z., 2010)
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 3 Systém  péče  o  děti  s  narušenou  komunikační

schopností

Logopedická  péče  nezahrnuje  pouze  děti,  ale  všechny věkové  kategorie.  Avšak

předškolní vzdělávání a logopedická prevence v tomto věku je jednou z nejdůležitějších

stádií  v  celoživotním  vzdělávání.  Logopedické  služby  jsou  zajišťovány  odborníky  –

logopedy, asistenty pedagoga, psychology aj.

V  České  republice  je  logopedická  služba  rozdělena  mezi  tři  rezorty.  To  dle

Klenkové (2006) ztěžuje práci a situace je často složitá a nepřehledná.

Rezort ministerstva zdravotnictví

V  tomto  odvětví  je  logopedická  péče  poskytována  v  ambulancích  klinických

logopedů  a  na  odděleních  foniatrie  a  ORL.  Ambulance  nabízejí  pomoc  poradenskou,

diagnostickou, terapeutickou i preventivní. Mnoho poruch řeči je spojeno s neurologickým

či psychickým problémem, tedy zapojena mohou být  oddělení psychiatrie a neurologie

(Klenková J., 2006).

Rezort ministerstva práce a sociálních věcí

Logopedická péče se zaměřuje na osoby s kombinovaným postižením. Logopedi

docházejí  do  ústavů  sociální  péče,  kde  je  zajišťována  komplexní  rehabilitace.  Úloha

logopeda je rozvíjet komunikaci u osob s různými druhy postižení.

Do tohoto rezortu také spadá  systém rané péče.  Jedná se o bezplatné služby pro

rodiny s dětmi s postižením. Cílem služeb je optimální rozvoj dítěte od narození do doby

než dítě nastoupí do vzdělávacího procesu. Služby zahrnují poradenskou i diagnostickou

činnost  a  mají  být  přístupné  všem  trvale  zdravotně  postiženým  dětem,  vývojově

opožděným dětem a dětem ohroženým možností výskytu zdravotního postižení.

24



Rezort školství

Nejvíce osob s NKS je mezi dětmi předškolního věku. Právě během vývoje řeči se

často objeví porucha, která může dítěti způsobit sociální i psychické problémy. V České

republice je vyvinutý školský systém pro děti s NKS. Pro předškolní děti jsou zde mateřské

školy logopedické a „logopedické třídy“ při běžných mateřských školách. Pro děti školního

věku jsou základní školy logopedické. Pro děti s kombinací poruch existují školy speciální

a školy pro sluchově postižené.

Mateřské školy logopedické jsou určeny dětem s vážnou poruchou řeči. Jelikož MŠ

logopedické nejsou v každém městě/regionu, mají při sobě často internát, kde děti bydlí

během školního roku. Tam je pro ně zajištěn intenzivní program nejen logopedické péče.

Ve  třídách  je  snížený  počet  dětí.  Výuku  většinou  vede  speciální  pedagog  (asistent

pedagoga), popřípadě logopedický pracovník.

V  dnešní  době  je  stále  častější,  že  na  běžných  mateřských  školách  mají

integrovanou třídu/skupinu dětí s NKS. V menších městech bývá alespoň jedna, což ovšem

vůbec kapacitně nedostačuje. Ve třídě jsou většinou zařazeny děti podle stupně poruchy.

Občas podle věku – tedy především předškolní děti. Dětem s těžšími poruchami řeči bývá

doporučeno  přestoupit  na  MŠ logopedickou.  Vyučující  má  z  pravidla  bakalářský nebo

magisterský stupeň vzdělání v oboru speciální pedagogiky, logopedie. Popřípadě se jedná o

třídu s běžným pedagogickým dozorem plus asistentem pedagoga. Třídy, kam pravidelně

dochází logoped či asistent pedagoga (například jednou týdně) a tvoří skupinový program

pro děti s NKS, se nedají považovat za plnohodnotnou třídu skupinové integrace. V tomto

případě mluvíme o třídě, kde probíhá logopedická prevence.

Základní  školy logopedické  mají  podobný  charakter  jako  logopedické  mateřské

školy.  Kromě  vzdělávacího  procesu  se  dbá  se  na  logopedickou  intervenci.  Jsou  zde

zařazováni žáci, kteří nejsou schopni být zařazeni do běžné základní školy. Výuka je stejná

jako na základních školách. I zde je snížený počet žáků. Žáci školu navštěvují po dobu

nejnutnější k logopedické nápravě. Po ukončení se vrací na běžnou základní školu a nadále

navštěvují místního logopeda.

Pouze  v  případě  velmi  vážných  poruch  řeči  je  doporučení  pokračovat  nebo

přesunout  dítě  na  základní  školu  speciální.  Než  k  přesunutí  dojde,  rozhoduje  řada
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odborníků, zda je to nutné.

Důležitou součástí školského rezortu jsou poradenská centra. Konkrétně se jedná o

pedagogicko-psychologické  poradny  (dále  PPP)  a  speciálně-pedagogická  centra  (dále

SPC). Tato zařízení bývají při větších speciálních školách a jsou zřizována pro potřeby dětí

s  postižením, jejich rodičů  a  pedagogů.  Úkolem SPC je  komplexní  diagnostika jak po

stránce  logopedické,  tak  psychologické  a  sociální.  Zabývá  se  edukačními  postupy  a

spolupracuje s pedagogy i rodiči dítěte. Kromě toho některá centra nabízejí individuální

terapie, půjčování výukových pomůcek a zpracování individuálních vzdělávacích plánů či

dokumentace k odkladu školní docházky. Pracovníci SPC jsou nejen logopedi  a speciální

pedagogové, ale právě i psychologové. PPP poskytuje služby poradenské. Zaměřuje se na

poradenství při výchově a vzdělávání dětí s postižením. Klienti jsou jak děti, jejich rodiče,

tak  i  pedagogové.  Umožňují  psychologické  vyšetření  v  oblastech  intelektu,  posouzení

psychomotorického  vývoje  a  školní  zralosti.  Zajišťují  diagnostiku  specifických  poruch

učení,  logopedickou  péči  a  psychoterapii.  Některé  poradny  mají  externí  programy

prevence, které probíhají na školách.
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 4 Moderní trendy ve speciální pedagogice

Od počátku vzniku oboru speciální pedagogika, ušla Česká republika velký kus.

Avšak model, kterého jsme dnes svědky, není dokonalý, jak po stránce legislativní, tak po

stránce sociální a personální. Naštěstí vývoj stále pokračuje.

V současnosti je vzdělávaní pro děti se znevýhodněním provozováno ve speciálních

školách a v běžných školách se speciálními třídami. Speciální školy jsou u nás na dobré

úrovni.  Ke školským zařízením bývají  často přidružená poradenská pracoviště.  Ta jsou

často  poradcem  při  snaze  integrovat  žáky  do  běžných  škol  (Votavová  R.,

www.  clanky.  rvp.cz, 2013).

Tím se dostávám k největšímu evropskému trendu - integrace a inkluze.

 5.1 Integrace a inkluze

Pojem integrace ve školním prostředí používáme pro vyjádření začlenění všech dětí

do běžných škol. Slovo integrace pochází z latiny a znamená v doslovném překladu tolik

jako  znovu  vytvoření  celku.  Integrace  znamená  přístupy  a  způsoby  zapojení  žáků  se

speciálními vzdělávacími potřebami do hlavních proudů vzdělávání a do běžných škol.

Cílem je  poskytnout  i  žákům s  těžkými a  trvalými  zdravotními  postiženími  společnou

zkušenost  s  jejich  zdravými  vrstevníky,  a  přitom respektovat  jejich  specifické  potřeby.

Problematika  integrace  a  inkluze  je  řešena  v  několika  rovinách:  legislativní,  odborné,

terminologické, finanční aj.

Jiní autoři uvádí podobné definice typu: Integrace ve vzdělávání je snahou vytvořit

vhodnou  péči  a  podpořit  edukaci  žáka  se  znevýhodněním  (Štěpáníková A.,

www.donbosco.cz, 2016). Integrace je trojího typu. Zajistit můžeme vzdělání individuální

integrací – to je v běžné škole. Druhý typ je integrace skupinová – žák je vzděláván v

oddělené třídě běžné školy, která je právě pro děti s poruchou. Nebo je možnost integrovat

do speciální školy (popřípadě jiného zařízení pro žáky s určitým typem znevýhodnění)

(vyhláška  73/2005  Sb.).  Děti  s  NKS  mají  tedy  několik  možností  vzdělávání  formou

integrace. Vzdělávání v České republice se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., jeho poslední
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novelou 82/2015. Vzdělávání pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami upravují

vyhlášky číslo 72 a 73, poslední novelizace 27/2016.

Inkluze se prosadila jako moderní koncept vedoucí k integraci. Aktuální význam

inkluze  vyplývá  z  pojmů  mainstreaming  a  inkluze  v  angloamerické  jazykové  oblasti.

Inkluze je vymezována jako integrace všech žáků do běžné školy a v důsledcích je spojena

se zřeknutím se jakékoli formy etiketování žáků a s rozpouštěním speciálních zařízení a

speciální pedagogiky. Tato pozice úplné inkluze se běžně neujala, naproti tomu vzniká jiná

pozice,  která  se  nazývá  responsible  inclusion  a  obsahuje  kontinuum  integrativních

podpůrných možností. V současné době se používají oba pojmy inkluze – integrace spíše

synonymně. Inkluze poukazuje na nutnost rozšíření a optimální integraci v praxi (Vítková,

M. 2006).
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 5 Struktura žáků v předškolním vzdělávání

 5.1 Cíle a metody výzkumu

Chtěly jsme se podívat a zaměřit na logopedickou péči na školách v menším městě.

Průzkum se konkrétně týká školy v Lanškrouně ve východních Čechách. Město je obec s

rozšířenou působností a tedy i spádovou oblastí pro okolní vesnice. Mateřských škol je ve

městě pět, některé nabízí kroužek logopedie, kam jednou týdně dochází logoped, ale pouze

jedna nabízí možnost skupinové integrace pro žáky s NKS.

Cílem práce je vytvoření přehledu o struktuře dětí s NKS v běžné mateřské škole se

skupinovou  formou  integrace  a  v logopedické  MŠ.  Po  několika  návštěvách  právě

skupinových forem integrace a logopedických MŠ, po rozhovorech s učiteli a speciálními

pedagogy - logopedy jsme zvolily jednu MŠ v malém městě a jednu MŠ ve větším městě a

analýzou  za  školní  roky  2013/14,  2014/15  a  2015/16  jsme  chtěly  zachytit  dynamiku

vývoje. Do našeho průzkumu bychom chtěly zapracovat tyto body:

• o jaké poruchy se nejčastěji jedná (typ a stupeň)

• jaký je věk dětí

• s jakými odborníky MŠ spolupracuje a na jaká zařízení děti pokračují

• jestli je naplněna poptávka a zda je kapacita třídy dostačující

• informovanost a zapojení rodičů do logopedické péče

Při výzkumu jsme vycházely z těchto předpokladů:

1. rodiče  v  rámci  inkluzivního  trendu  nemají  zájem o  zařazení  dítěte  do  systému

speciálního školství, takže poptávka není vysoká (poptávka nepřevyšuje nabídku)

2. ve sledovaných třídách najdeme rovnoměrné zastoupení všech druhů NKS

3. je respektován princip včasnosti,  tedy děti jsou nejčastěji zařazovány do 4. roku

věku
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K dosažení cíle byl vytvořen dotazník. Dotazníkové šetření patří do kvantitativní

metodologie. Důležitý je správný výběr a vhodná formulace otázek. Pro ty je vytvořen

dokument,  který  je  předkládán  respondentům.  Rozlišujeme  dotazník  standardizovaný

(neboli strukturovaný). V takovém dotazníku nemá respondent možnost odpovědět jinak

než jaké má možnosti na výběr. Druhý typ dotazníku je s otevřenými otázkami. Takový

dotazník je pro respondenta časově náročnější, jelikož své odpovědi píše vlastními slovy.

Avšak kvalita odpovědí je nepochybně lepší. Velmi častá je kombinace těchto dvou typů

dotazníků  –  polostrukturovaný  dotazník.  Ten  byl  použit  i  v  našem  výzkumu.

Polostrukturovaný  dotazník  obsahuje  jak  otázky  otevřené,  tak  uzavřené.  Vyhodnocení

dotazníku obsahujícího otevřené otázky je vždy složitější.

V našem případě jsme dotazník doplnily o rozhovory s učiteli a rodiči. Rozhovor

neboli interview má tu výhodu, že se s respondetem seznámíte osobně. Opět rozdělujeme

standardizovaný  rozhovor  (jedná  se  v  podstatě  o  čtený  dotazník,  který  má  přesně

vyhraněné  odpovědi),  polostandardizovaný  (zde  jsou  otevřené  i  uzavřené  otázky)  a

nestandardizovaný rozhovor (volné odpovědi na připravená témata či otázky).

Použitím metody pozorování bylo možné zjistit, jak probíhá výuka ve třídách MŠ.

Můžeme  rozlišit  zúčastněné  a  nezúčastněné  pozorování.  V  našem  případě  jsme  byly

přítomni přímo při výuce – tedy pozorování zúčastněné. Pro nás jako pozorovatele bylo

důležité, abychom si předem vytyčily cíle a konkrétní jevy k pozorování. A jako poslední

část  výzkumu jsme analyzovaly dokumentaci a  odborné zprávy poskytnuté mateřskými

školami.

Harmonogram

09/2015: teoretická příprava výzkumu, studium literatury

10/2015: kontaktování s mateřskými školami

11/2015-01/2016: příprava dotazníků

02/2016: pozorování v MŠ v Lanškrouně, potřebné úpravy dotazníků

02-05/2016: návštěvy v logopedických MŠ, rozhovory s rodiči
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Tab. č. 3: Předškolní vzdělávání – školy, třídy, děti se speciálním vzděláváním

Zřizovatel Školy
Třídy Děti z toho dívky

celkem z toho
speciální

celkem z toho ve
spec. třídách

celkem z toho ve
spec. třídách

MŠMT 7 18 18 141 141 45 45

Obec 4737 14800 388 351465 4850 169125 1607

Kraj 84 258 245 2657 2397 937 808

Jiný resort 0 0 0 0 0 0 0

Privátní sektor 333 676 42 11197 427 5391 163

Církev 48 96 13 1901 90 920 31
Zdroj: Statistické ročenky školství: výkonové ukazatele [online]. MŠMT: odbor školské statistiky, analýz a

informační strategie, 2016 [cit. 2016-06-27]. Dostupné z: http://toiler.uiv.cz/rocenka/rocenka.asp

Tab. č. 4: Speciální třídy mateřských škol – dle druhu postižení

Zdroj: Vývojová ročenka školství: tematické tabulky [online]. MŠMT: odbor školské statistiky, analýz a

informační strategie, 2016 [cit. 2016-06-27]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-

cr/statistika-skolstvi/vyvojova-rocenka-skolstvi-2005-06-2015-16
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Druh postižení 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16

mentálně postižené 345 294 268 299 302 282 297 281 291 292 286 
sluchově postižené 153 170 155 186 178 178 192 186 176 178 155 
zrakově postižené 410 440 436 438 421 432 443 461 444 397 380 
s vadami řeči
tělesně postižené 200 150 178 176 171 176 180 196 221 147 168 
s více vadami 954 992 
s vývojovými poruchami učení
s vývojovými poruchami chování 225 237 222 183 207 232 262 239 281 294 281 
s lékařskou diagnózou autismus 124 142 221 272 321 371 420 463 548 615 663 

mentálně postižené 139 107 104 109 87 101 106 90 99 105 116 
sluchově postižené 62 66 61 65 84 83 89 87 81 78 63 
zrakově postižené 195 188 203 209 208 204 202 208 192 198 195 
s vadami řeči
tělesně postižené 99 70 78 73 83 81 82 72 79 83 86 
s více vadami 358 387 401 391 386 377 366 367 365 361 350 
s vývojovými poruchami učení
s vývojovými poruchami chování 56 73 50 48 83 81 82 72 79 83 86 
s lékařskou diagnózou autismus 20 22 46 43 64 67 69 89 99 111 125 

Zdravotně postižené a znevýhodněné 
děti celkem1) 6 727 6 877 6 850 6 980 7 190 7 325 7 478 7 611 7 764 7 828 7 788 

v t
om

4 316 4 452 4 251 4 332 4 426 4 506 4 524 4 688 4 775 4 866 4 803 

1 119 1 094 1 164 1 148 1 160 1 097 1 028 1 039 1 052 
 .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 

Z toho dívky1) 2 366 2 376 2 383 2 303 2 408 2 457 2 510 2 547 2 558 2 573 2 595 

v t
om

1 437 1 463 1 440 1 365 1 415 1 472 1 509 1 542 1 546 1 569 1 580 

 .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
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Tab. č. 5: Mateřské školy – zdravotně postižené a znevýhodněné děti

Zdroj: Vývojová ročenka školství: předškolní vzdělávání [online]. MŠMT: odbor školské statistiky, analýz a

informační strategie, 2016 [cit. 2016-06-27]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-

cr/statistika-skolstvi/vyvojova-rocenka-skolstvi-2005-06-2015-16

V našem  praktickém  šetření  vycházíme  z informací  poskytovaných  MŠMT.  Na

jejich stránkách jsou zveřejňovány základní statistické informace ze školství. Tyto veřejně

dostupné údaje jsou velmi obecné, a to nás navedlo na téma práce. Z oficiálně získaných

dat  zjistíme  (tab.  č.  4),  že  počet  dětí  s NKS  v předškolních  zařízeních  v systému

speciálního školství stoupá.  Ze získaných údajů však nelze zjistit,  se kterými řečovými

poruchami  se  potýkají  děti,  které  navštěvují  logopedické  MŠ  (či  třídy  se  skupinovou

integrací). 

Dotazník uvedený v příloze jsme v první fázi sestavení ověřily v náhodně vybrané MŠ a

dle doporučení  upravily.  Původní představa byla,  zanalyzovat několik regionů za jeden

školní  rok.  Od  této  myšlenky  jsme  musely  upustit  kvůli  náročnosti  poslední  části

dotazníku.  Proto  jsme  zvolily  alternativní  přístup,  s menším  počtem  respondentů,  ale

v delším časovém horizontu. Snaha tedy byla zachytit dynamiku vývoje.

 5.2 Sběr a analýza dat

V první fázi se zaměříme na logopedické MŠ. Z uvedených statistik vyplývá, že

v mateřských školách pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) se nachází asi

2,9% dětí předškolního věku, individuálně integrovaných asi 0,7%. Dohledávat podrobné

informace o fungování logopedických MŠ bylo časově náročné, což nakonec potvrzovali i
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2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16

Zdravotně postižené a znevýhodněné děti celkem

 individuálně integrované děti v běžných třídách MŠ

Zdravotně postižené a znevýhodněné děti celkem 2,9% 3,0% 2,9% 2,9% 2,9% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,9%

2,4% 2,4% 2,4% 2,3% 2,3% 2,2% 2,2% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 
Individuálně integrované děti v běžných třídách MŠ 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,7% 0,7% 

8 284 8 468 8 533 8 673 8 970 9 236 9 510 9 767 10 063 10 312 10 536 

v t
om

 děti ve speciálních třídách MŠ1) 6 727 6 877 6 850 6 980 7 190 7 325 7 478 7 611 7 764 7 828 7 788 
1 557 1 591 1 683 1 693 1 780 1 911 2 032 2 156 2 299 2 484 2 748 

Podíly na celkovém počtu dětí v mateřských školách2)

Děti ve speciálních třídách MŠ1)

http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statistika-skolstvi/vyvojova-rocenka-skolstvi-2005-06-2015-16
http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statistika-skolstvi/vyvojova-rocenka-skolstvi-2005-06-2015-16


rodiče dětí (prostřednictvím učitelek MŠ). Logopedické MŠ se nachází většinou ve větších

(krajských) městech. V malých městech je zřízení takovéto školy ekonomicky náročné a

jistě by nebyla naplněna poptávka.  Na naši prosbu o spolupráci reagovaly dvě školy –

z hlavního města Prahy a z krajského města Olomouc.

Tab. č. 6: Počet dětí v logopedických MŠ

počet tříd počet dětí

MŠ Praha 5 50

MŠ Olomouc 2 24

Obě MŠ mají celodenní provoz a obě jsou součástí ZŠ. Zajímalo nás zastoupení v

pohlaví, jelikož jsme chtěly potvrdit, že výskyt NKS u chlapců je vyšší než u dívek. Dle

následujícího grafu je patrné, že zastoupení chlapců a dívek je přibližně 3:1. To je obvykle

uváděný údaj v odborné literatuře (Klenková, 2012; Lechta, 1990).

Graf č. 1: Zastoupení chlapců a dívek v logopedických MŠ (v procentech)
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Zdroj: tabulka dat v příloze č. 2

 5.2.1 Věk při nástupu do zařízení a délka docházky

V běžné  mateřské  škole  přijímají  děti  různého  věku.  Jedním ale  ne  jediným z

kritérií je předškolní věk. Ze zákona je to jediné možné kritérium, dále zřizovatel může

stanovit kritérium spádovosti, což obvykle pro speciální školy (MŠ) neplatí, nebo jejich

spádovostí je celé město či dokonce region. Pochopitelně důležitým kritériem je přítomnost
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NKS,  kterou  potvrzuje  svým nálezem školní  poradenské  pracoviště.  Dalším kritériem,

který  obvykle  zohledňuje  ředitel  při  přijímání  je  stupeň  a  typ  NKS,  ale  nemusí  být

pravidlem. Pokud není naplněna kapacita dané třídy či MŠ logopedické, může přijmout

ředitel školy i zájemce s jiným typem postižení.

Tab. č. 7: Věk při nástupu do zařízení

Tabulka č. 7 nám ukáže, jak to ve skutečnosti je s principem včasnosti ve skupinové

formě integrace v běžné mateřské škole. Nejčastěji převládají děti s nástupem v 5. roce

věku. Druhý nejčastější věk jsou předškolní děti, tedy 6 leté. A velmi výjimečně se zde

objevuje  4  leté  dítě.  Nejlépe  to  potvrdí  procentuální  rozdělení.  Mezi  předpokládaná

odůvodnění mohou patřit následující argumenty: nedostatečná kapacita, aplikace zákona –

upřednostňování  starších  dětí,  nezájem  ze  strany  rodičů  mladších  dětí,  obtížná  raná

logopedická diagnostika, či jiné. Dle výroční zprávy České školní inspekce (ČŠI, Praha,

2014)  jsou  logopedické  vady a  poruchy  řeči  z  32% příčinou  odkladu  povinné  školní

docházky. Tedy je zřejmé, že školy upřednostňují starší děti, kterým „hrozí“ odklad školní

docházky. Rozhodně ze získaných informací vyplývá, že všechny vřazené děti docházely

do  běžné  MŠ,  ani  jedno  však  nebylo  v MŠ  individuálně  integrováno.  Průměrný  věk

přijímaných dětí je 5 let a 7měsíců.

Oproti tomu logopedická mateřská škola ukazuje, že příjímání mladších dětí není

problém. Opět zde převládají děti 5 a 6 leté. Avšak když se podíváme na procenta, vidíme,

že žádná věková skupina není značně převládající.  Důvodem může být větší anonymita

velkého města a souběžně dočasné potíže s umisťováním dětí do předškolních zařízení.  I

zde většina dětí prošla vřazením do běžné MŠ, kdy poměrně často docházelo k potížím jak
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3. rok 4. rok 5. rok 6. rok Logopedická Praha 3. rok 4. rok 5. rok 6. rok

2013/2014
chlapci 0 0 6 2

2013/2014
chlapci 2 13 7 15

dívky 0 1 5 0 dívky 0 2 4 7

2014/2015
chlapci 0 0 5 3

2014/2015
chlapci 3 8 17 11

dívky 0 0 4 2 dívky 1 2 3 8

2015/2016
chlapci 0 0 7 3

2015/2016
chlapci 1 8 17 14

dívky 0 0 3 1 dívky 1 4 5 4

2% 71% 26% 42 5% 24% 34% 38%

MŠ se skupinovou 
integrací Lanškroun



v komunikaci s dítětem, tak s chováním.  Také absolutní většina dětí byla před vřazením do

MŠ logopedické v péči klinického logopeda. Průměrný věk přijímaných dětí je 5 let a 5

měsíců.  Ve srovnání  se  skupinovou formou integrace  to  jsou o 2 měsíce mladší  děti.  

Pochopitelně  nejpádnějším argumentem přijímání je vlastní žádost rodičů dítěte.

V žádných dokumentech není napsáno, proč je doporučováno vřazení a v téměř žádných

dokumentech  nenajdeme,  že  důvodem vřazení  je,  že  to  ve  stávající  MŠ  nefungovalo.

Argument  o  problémovém  setrvání  je  většinou  pouze  z ústního  podání  speciálních

pedagogů. 

Délka  pobytu je  závislá  na  několika  různých  faktorech.  Jedním  z  nich  je

samozřejmě typ a stupeň NKS. Jak už jsme výše psaly, u chlapců je NKS častější. To může

být proto, že psychomotorický vývoj dívek je rychlejší. Proto můžeme říci, že délka pobytu

je závislá i na pohlaví a snaze a schopnosti se učit.

Ve skupinové formě integrace se děti ve třídě každý rok mění – tedy délka pobytu

je pouze jeden rok. Pouze ve výjimečných případech dítě zůstává 2 roky. Jedním z důvodů

je, že hodně přijatých jsou děti 5 a 6 leté často s odloženou školní docházkou nebo děti v

posledním roce před nástupem do školy. Tyto děti pak pokračují na ZŠ (běžné, logopedické

aj.).  Na  grafu  č.  2,  z  dat  logopedických  škol,  můžeme  vidět,  že  děti  ve  speciálním

vzdělávání zůstávají 2 až 3 roky. Ve výjimečných případech jsou zde děti i 4 roky. Důvodů

je jistě více. Již jsme se mohly přesvědčit, že na MŠ logopedické nastupují děti v mladším

věku než na běžné MŠ se skupinovou integrací. To znamená, že takové dítě čeká ještě

několik let v předškolním vzdělávání a tedy má šanci napravovat poruchu řeči i několik let.

Děti, které nastoupí do MŠ v 6 letech tuto možnost nemají. Druhý důvod delšího pobytu

dětí v MŠ logopedické oproti skupinové integraci může být těžší stupeň vady řeči. Tedy

není v silách pedagogů ani dítěte napravit vadu za jeden rok.
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Graf č. 2: Délka pobytu dětí s NKS v logopedických MŠ

Zdroj: tabulka dat v příloze č. 3

 5.3 Nabídka a poptávka

Jak už jsme uvedly, logopedické třídy jsou zřizovány v rámci velkých měst a tedy

zařazení  více  vzdáleného dítěte  je  téměř  nemožné.  Výjimkami jsou MŠ logopedické  s

internátem. V takových případech je kapacita velmi omezena (navíc takových škol, které

poskytují internát předškolním dětem, není mnoho).

Avšak ptaly jsme se v dotazníku, jaký je počet přihlášených a jaký je konečný počet

přijatých. Pro velký zájem musí školy děti odmítat.  Legislativa upravuje počet dětí ve třídě

minimem 6 a maximem 14 (vyhláška 27/2016 Sb.).  Zarazilo nás, že ani jedna z uvedených

MŠ logopedických nemá třídy o 14 dětech,  přestože poptávka je tak veliká. MŠ Praha

upřesnila počty dětí odkazem na limity z hygienického hlediska (počty m2, počet záchodů

na přepočet dětí apod.). Na grafu č. 3 můžeme vidět, že logopedické školy mají větší převis

než škola se skupinovou formou integrace.  Fakt,  že  na logopedických školách nabídka

nedostačuje poptávce ukazuje, proč nejsou na školách mladší děti. Škola bere přednostně

děti věkově před nástupem školní docházky a tedy už nezbývá kapacita pro mladší děti. V

MŠ se skupinovou integrací je nabídka s poptávkou téměř shodná. Důvody mohou být

různé.  Rodiče mohou být málo informováni,  nebo také nemusejí  mít  zájem o speciální
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vzdělávání dítěte. Měla jsem možnost rozhovoru s některými rodiči dětí s NKS. Většina

byla spokojena se zařazením dítěte do třídy skupinové integrace. Avšak paní učitelka v MŠ

zmínila, že někteří rodiče dětí s poruchou řeči zájem nemají a dokonce se obávají, že jejich

dítě bude „ve třídě vyžadující zvláštní péči“ (citace z dotazníku).

Graf č. 3: Počty přihlášených a přijatých dětí na MŠ

Zdroj: tabulka dat v příloze č. 4

Naši pozornost upoutal fakt, že zcela minimální počet dětí před vřazením do MŠ

logopedické  byl  individuálně  integrován.  Ze  zpráv  jednoznačně  vyplývá,  že  odborníci

vyhodnocují stav poruch jako těžký nebo středně těžký a doporučují vřazení do systému

speciálního školství. Přesto předtím dítě neprojde fází individuální integrace.  Klademe si

otázku, jak tedy vypadá situace takového dítěte v běžné třídě MŠ. Také můžeme hledat

odpověď na otázku, jestli hned po první návštěvě poradenského zařízení je doporučováno

vřazení do MŠ logopedické či „logopedické třídy“, nebo zda doporučení přichází až po

opakované návštěvě. To náš výzkum neumožňuje. Nicméně, tato informace je zarážející.

Proto také mnoho rodičů popisuje docházku svého dítěte do běžné MŠ jako problémovou.
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 5.4 Vzdělání zaměstnanců mateřských škol

Analýza  vzdělávání  byl  takový  malý  oříšek,  který  je  typický  pro  pestrost

různorodého  vzdělání  v oblasti  speciální  pedagogiky  a  pedagogiky  v  dnešních  dnech.

V základu  můžeme  rozlišovat  střední  a  vysokoškolské  vzdělávání.  Ale  i  třeba

vysokoškolské vzdělávání  má úroveň nižší  (Bc),  úroveň vyšší  (Mgr).  Dále rozlišujeme

celoživotní  vzdělávání.  Na  straně  druhé  vzdělávání  VOŠ  s titulem  DiS  je  obvykle

srovnáváno s nižším stupněm vysokoškolského vzdělání.

Zákony se staví k nárokům na vzdělávání dle mého soudu nejednoznačně. Navíc

mnoho studijních oborů speciální pedagogiky není zakončeno státní zkouškou z logopedie.

V rámci  předškolního  vzdělávání  je  obvyklý  počet  pedagogů  na  třídu  2,  jedná-li  se  o

celodenní provoz. Mateřská škola v Lanškrouně uvedla, že ve třídě skupinové integrace

mají tři úvazky. Dva z nich jsou paní učitelky ve třídě, přičemž jedna z nich zastává funkci

logopedického  asistenta.  A dále  se  na  výchově  podílí  asistent  pedagoga.  Logopedická

asistentka (a zároveň učitelka) má vzdělání vysokoškolské bakalářské v oboru speciální

pedagogika (se státní závěrečnou zkouškou z logopedie). Paní učitelka má středoškolské

vzdělání s maturitou a asistentka pedagoga má vyšší odborné vzdělání.

Tab. č. 8: Vzdělání pedagogů v MŠ

MŠ Lan MŠ OC MŠ PHA
ÚSO 4 1 1
VOŠ 2 0 0
VŠ Bc. pedagog 2 0 0

spec.ped. 1 1 0
VŠ Mgr. spec.ped. 0 0 3

logoped 0 3 8

V logopedických  MŠ  můžeme  zaznamenat,  že  pedagog  je  vždy  logoped  nebo

alespoň speciální  pedagog.  V MŠ Olomouci  mají  dvě  třídy a  k  nim čtyři  pedagogy -

vzděláním logopedy. K tomu mají asistenta pedagoga se středním vzděláním s maturitou. V

MŠ v Praze mají 5 tříd, o které se stará 8 logopedů a 3 speciální pedagogové – tedy 11

odborníků na 5 tříd. Tedy opět dva pedagogové na třídu. Během individuální terapie je zde

přítomen ještě jeden pedagog, který drží dohled. A samozřejmě mají asistenta pedagoga k

některým dětem.
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Porovnáme-li  rozdíl  mezi  sledovanými  MŠ a  běžnou  MŠ,  nalezneme rozdíl  ve

vzdělání, ale zejména rozdíl v úvazcích. V obou MŠ logopedických je průměrný přepočet

úvazků  na  jednu  třídu  2,2  (pro  MŠ  PHA)  a  2,4  (pro  MŠ  OC).  V případě  skupinové

integrace  toto  navýšení  nepozorujeme.  Počet  asistentů  pedagoga  není  v tomto  případě

relevantní, protože je závislý na aktuálním počtu dětí s vysokou mírou podpory a nejedná

se  o  řešení  zajištění  poskytování  logopedické  péče.  Navýšení  úvazku  pedagoga  je

pochopitelné, snažíme-li si představit formu zajištění individuální logopedické péče (ILP).

Pokud učitel pracuje individuálně s dítětem, musí být přítomen druhý pedagog, který v tu

chvíli pečuje o třídní skupinu dětí. Měly jsme možnost účastnit se individuální terapie v

běžné MŠ. ILP probíhá jednou týdně v oddělené místnosti, kde má dítě klid se soustředit.

Po tuto dobu je ve třídě s  ostatními dětmi jiná paní učitelka.  ILP se snaží praktikovat

víckrát týdně, avšak možnost mají pouze v učebně se všemi dětmi. Paní učitelka v tu chvíli

musí hlídat třídu a zároveň se soustředit na terapii konkrétního dítěte. Je rozptylována a

stejně  tak  dítě.  Podle  mě  velmi  nedostačující  řešení.  Rozsah  úvazku  tohoto  „dalšího“

pedagoga  zřejmě  vychází  z organizačních  možností  každého  zařízení.  Rozhodně  to  je

finanční  zátěž  do rozpočtu  školy.  Pak se není  čemu divit,  že  v běžných MŠ se třídou

skupinové integrace je prováděna ILP pouze jedenkrát do týdne.

Rozpory kolem  dosaženého vzdělávání vychází také z aktuálního katalogu prací

pedagogických  pracovníků.  I  vysokoškolsky  vzdělaní  speciální  pedagogové  se  státní

zkouškou z logopedie jsou zařazováni s pracovní smlouvou na post učitelky MŠ. Z toho

vyplývá jiné platové zařazení  než v případě uplatnění  v základní  škole či  poradenském

pracovišti.  Proto  můžeme  odvozovat,  že  do  tříd  se  skupinovou  formou  integrace  je

složitější získat vzdělaného odborníka.

Také  jsme  se  ve  školách  ptaly,  zda  vyučující  absolvovali  (nebo  alespoň  mají

možnost  absolvování)  stimulační  kurzy.  MŠ  logopedické  uvedly,  že  pedogogové  mají

možnost a provádějí ve třídách stimulační programy. MŠ v Olomouci konkrétně uvedla

program  Maxík  a  Feuersteinovu  metodu.  MŠ  Praha  uvedla  následující  stimulační

programy: Maxík, Hypo, Hláskář (Elkonin), Feuersteinova metoda, KUMOT, KUPREV,

myofunkční terapie. MŠ se skupinovou integrací jasně uvedla, že učitelky této třídy nemají

žádné absolvované kurzy tohoto typu a ani neprovozují žádné stimulační programy.
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Spíše pro zajímavost a inspiraci jsme se ptaly, jakým způsobem je zaznamenávána

práce s dětmi. Jednoznačná odpověď ve všech třídách bylo vedení sešitu. Každé dítě má

svůj  sešit.  Sem paní  učitelky dětem zakládají  záznamové archy s cvičeními,  popřípadě

píšou úkoly pro cvičení doma. Kromě sešitů a záznamových archů nám paní učitelka z

„logopedické  třídy“  uvedla,  že  archivuje  grafomotorické  listy.  V  případě  skupinové

grafomotoriky jsou listy vystaveny ve třídě.

Dokumentace v MŠ jsou povinně dány zákonem. Každé dítě musí mít dokument o

vřazení  dítěte  do  speciální  třídy  MŠ,  zprávu  z  logopedického  (či  jiného  odborného

vyšetření) a individuální vzdělávací plán. MŠ logopedických uvedly, že vedou složky dětí. 

 5.5 Typy a stupně narušené komunikační schopnosti

Velkou kapitolu tvoří druhy NKS. Její rozdělení je uvedeno v teoretické části v

kapitole 2.3. Zajímalo nás, jaké jsou nejčastější typy NKS a jaké je rozložení v čase. Jako

další jsme zkoumaly, jestli mají některé poruchy přidružené vady. A také jsme porovnaly

rozdíl mezi druhy NKS ve skupinové formě integrace a v MŠ logopedických.

Škála  NKS vyskytující  se  u  dětí  vzdělávaných ve  zkoumaných MŠ je  opravdu

pestrá.  Zastoupení  zde  má  10  různých  poruch řeči  a  asi  3  jiná  postižení.  Avšak  mezi

jednotlivými  druhy  je  obrovská  nevyrovnanost.  Bohužel  statistiky  MŠMT

nezaznamenávají  počty  vyskytujících  se  vad  řeči  u  dětí  předškolního  věku.  Podobné

statistiky  najdeme  pouze  v  Ústavu  zdravotnických  informací  a  statistiky.  Publikace

o činnosti zdravotnických pracovišť uvádí data o pacientech ve věku 0-18 let a 19 let a více

(Zdravotnická statistika, ÚZIS, 2013). Nás zajímá pouze předškolní věk. Přesto když  se

podíváme na data ÚZIS, zjistíme, že nejčastěji vyskytující se poruchou řeči u pacientů 0-

18 let za rok 2013 je dyslálie (a to konkrétně 48,4%). Na druhém místě jsou pacienti s

opožděným vývojem řeči z 21,5%. A třetí nejčastější poruchou řeči je dle ÚZIS dysfázie z

13,8%. Samozřejmě ze statistiky neznáme přesný věk pacientů, ale můžeme se domnívat,

že převládají pacienti předškolního a mladšího školního věku. V našich výsledcích jsme

jako nejčastější poruchu řeči zaznamenaly vývojovou dysfázii, na druhém místě dyslálii a

o  místo  třetí  se  dělí  opožděný  vývoj  řeči  a  dysartrie.  Naše  výsledky  jsou  podobné
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statistikám v  ÚZIS.  Tři  nejčastěji  léčené/napravované logopedické  vady,  jsou dysfázie,

opožděný vývoj řeči a dyslálie.

Tab. č. 9: Typy NKS v MŠ

typ NKS 2013/14 2014/15 2015/16 %
vývojová dysfázie 58 64 65 59,1%
dyslálie 12 12 12 11,4%
dysartrie 9 14 8 9,7%
opožděný vývoj řeči 13 9 7 9,2%
dyspraxie 2 6 6 4,4%
PAS 1 3 1 1,5%
mutismus 1 1 1 0,9%
rhinolalie 1 1 1 0,9%
mentální retardace 1 2 0 0,9%
koktavost 1 1 0 0,6%
po rozštěpu rtu 0 1 1 0,6%
poruchy polykání 1 0 0 0,3%
sluchové poruchy 1 0 0 0,3%

Typ narušené komunikační schopnosti je jeden parametr. Dále jsme dotazníkovým

šetřením zjišťovali variabilitu nejčastějších typů NKS. Můžeme říci, že pořadí jednotlivých

typů NKS koresponduje s uváděným výskytem jednotlivých řečových poruch v literatuře.

Nelze očekávat stejné zastoupení všech typů NKS. Mezi čtveřici nejčastějších typů NKS

patří  následující  poruchy:  dysfázie,  dyslalie,  motorické  poruchy  (dysartrie,  verbální

dyspraxie), opožděný vývoj řeči.

Nutno konstatovat, že nestačí řešit pouze typ NKS. Ze získaných údajů vyplývá, že 

se pozvolna zvyšuje počet dětí se senzorickou formou dysfázie. 

Neméně závažným momentem k vřazení dětí  do systému speciálního školství je

stupeň uváděné poruchy. Sebraná data ukazují,  že je zde zastoupena celá škála stupňů:

lehká, střední, těžká.

 Tab. č. 10: Stupně NKS

Logopedické MŠ MŠ se skupinovou integrací
stupeň lehký střední těžký lehký střední těžký
2013/2014 0,0% 24,3% 75,7% 85,7% 14,3% 0,0%
2014/2015 0,0% 29,9% 70,1% 92,9% 7,1% 0,0%
2015/2016 0,0% 26,9% 73,1% 85,7% 14,3% 0,0%

Zatímco  lehkou  formu  více  sledujeme  v případě  skupinové  integrace,  střední  a

těžkou vidíme v případě MŠ logopedických. V obou případech vidíme, že často dochází
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k výskytu  s dalšími  poruchami,  často  typu  ADHD  či  jiných  neurologických  potíží.

Faktorem, který je velmi ožehavým, je kvalita rodinného prostředí, které také hraje roli při

zvládnutí potíží v hlavním vzdělávacím proudu.

Získaná data nám ukazují, že mnoho dětí má kombinaci různých poruch. Některé

děti mají více poruch řeči naráz, jiné mají přidružené vady sluchové, motorické poruchy či

ADHD syndrom. V MŠ logopedické v Praze jsme zaznamenaly i děti s mentální retardací.

Po  upřesnění  se  ukázalo,  že  v prvním  roce  docházky  byly  diagnostikovány  jako  děti

s primární poruchou řeči, potom však prošly re-diagnostikou, a došlo ke změnám v závěru

odborných poradenských pracovišť. Rodiče tyto děti chtěli nechat ve stávajícím zařízení.

Nejčastěji vyskytující se kombinace byla vývojová dysfázie s jinou poruchou řeči.

Tab. č. 11: Vývojová dysfázie – kombinace s poruchami

v.d. čistá v kombinaci

2013/2014 39 22

2014/2015 32 37

2015/2016 36 39

Ne neobvyklá je v dnešní době bilingvní výchova. Hodně dětí  má rodiče různé

národnosti a různého mateřského jazyka. Rodiče této skutečnosti často využívají k naučení

svého dítěte dvou mateřských jazyků. Tyto děti mají v moderní době výhodu do života. Ne

však  všechny děti  mají  předpoklad  po  správný  vývoj  dvou  jazyků  naráz.  V tu  chvíli

nastává  problém a  musí  nastoupit  logopedická  péče.  I  v  námi  sledovaných školách  se

objevují  děti  z  bilingvních  rodin  nebo  přímo  cizinci,  kteří  se  do  České  republiky

přestěhovali. Ne nutně musí jejich porucha řeči souviset s tímto faktem, ovšem situace jako

tato k tomuto tvrzení vybízí. Celkově v průměru tyto děti tvoří asi 10,8%. Statistický úřad

v únoru 2016 zveřejnil článek o vzdělávání cizinců na českých mateřských a základních

školách.  Dle článku počty dětí cizinců neustále vzrůstají a ke školnímu roku 2014/2015

byly  2% dětí  do  MŠ  cizinci.  Nejčastější  národnosti  jsou  děti  vietnamské,  potom děti

ukrajinských  rodičů,  ze  slovenska  a  ruské  děti.  Tato  data  zahrnují  veškeré  předškolní

vzdělávání.
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Tab. č. 12: Cizinci v MŠ

cizinci
2013/14 8,0%
2014/15 14,4%
2015/16 9,9%
národnost počet
ukrajinská 9
slovenská 5
bilingvní rodiče 4
africká země 3
běloruská 2
ruská 1
lotyšská 1
francouzská 1
italská 1
moldavská 1
vietnamská 0

Mnou  získaná  data  ze  sledovaných  MŠ  ukazují,  že  děti  cizinců  s  problémy v

řečových schopnostech jsou nejčastěji ukrajinské národnosti.  Následují  děti  slovenské a

časté jsou také děti rodičů dvou různých cizích národností. Oproti údajům ze statistického

úřadu se v námi zkoumaných MŠ neobjevují  vietnamské děti.  Otázkou zůstává,  zda je

důvodem to, že hodně vietnamských rodin žije na území České republiky již více generací

a tedy jejich děti vyrůstají v prostředí českého jazyka nebo zda jsou vietnamské děti „méně

náchylné“ k poruchám řeči.

Jak už jsem zmínila, některým dětem, po docházení do MŠ logopedické či do MŠ

se skupinovou integrací, je doporučeno přestoupit na MŠ s jinou specializací. Některé děti

pokračují  na  MŠ pro  sluchově  postižené  nebo  na  MŠ speciální.  V případě  skupinové

integrace je časté, že děti jsou po roce docházení do této třídy, přesunuty zpět do běžné

třídy. Nikoliv však jako individuálně integrované děti.

Mateřská škola v Lanškrouně uvedla, že děti z většiny případů pokračují na běžnou

základní  školu.  Velmi  mimořádně  dítě  pokračuje  na  ZŠ  logopedickou  či  pro  sluchově

postižené. Paní učitelka uvedla, že několik takových dětí měla, ale velmi ojediněle. Na MŠ

logopedických je běžné, že děti pokračují na specializované základní školy. Velmi častý je

případ,  kdy  dítě  pokračuje  ve  vzdělávání  na  téže  škole,  pouze  se  přesune  na  ZŠ.

V Olomouci  mají  těchto  případů  většinu.  V MŠ  v  Praze  data  ukazují  větší  pestrost
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v druzích NKS, tedy jistě je i větší rozptyl dětí na různé základní školy. V dotazníku nám

uvedli,  že  děti  pokračují  na téměř  všechny typy ZŠ.  Některé děti  jsou integrovány do

běžných ZŠ bez i s pomocí asistenta pedagoga, jiné jsou zařazeny do běžného základního

vzdělávání.

Týmovost v přístupu 

Významným  akcentem  péče  o  žáky  se  speciálními  vzdělávacími  potřebami  je

respektování  principu  týmového  přístupu.  Proto  nás  zajímalo,  jestli  je  tento  princip

aplikován v praxi.  Je pochopitelné,  že respondenti  v odpovědi všichni zmínili  oba typy

poradenských  pracovišť  (PPP a  SPC)  neboť  to  vyplývá  ze  zákona.  Ale  zejména  MŠ

logopedické  poukázaly  na  spolupráci  s rezortem  zdravotnickým  (neurologové,  kliničtí

psychologové,  psychiatři,  ortodontisté,  foniatři  aj.).  Všichni  dotazovaní  mají  zkušenost

s OSPODem.  Můžeme  konstatovat,  že  ve  sledovaných  zařízeních  je  aplikován  princip

týmového přístupu a mezioborové spolupráce.

Spolupráce s rodiči

Je samozřejmé, že často první, kdo si všimne problému u dítěte, jsou jeho rodiče.

Měly jsme možnost s několika rodiči vést rozhovor. Ptaly jsme se jestli jsou spokojeni se

zařazením dítěte  do  MŠ logopedické,  či  do  „logopedické  třídy“  v  běžné  MŠ.  Většina

rodičů s volbou školy byla spokojená.

V MŠ se skupinovou formou integrace 2 rodiče uvedli, že logopedická třída není

nutná, ale je vhodná, protože s dítětem nedochází k logopedovi. Jako pozitivum uváděli

menší  počet  dětí  ve  třídě.  Jako  příhodné  přišlo  všem  rodičům  vedení  individuální  i

skupinové  terapie.  Většina  rodičů  na  otázku,  zda  s  dítětem  praktikují  cvičení  doma,

odpověděli, že ano dle instrukcí paní učitelky. Paní učitelka mi sdělila, že jsou rodiče, kteří

tvrdí, že s dítětem doma pracují, ale ve skutečnosti tomu tak není. Když jsme se rodičů

zeptali, zda pozorují zlepšení, všichni rodiče přikyvovali. Tuto skutečnost přisuzovali jak

péči paní učitelky/logopedické asistentky,  tak cvičením doma. Dva rodiče toto zlepšení

přičítali docházení k ambulantnímu logopedovi.
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Rodiče  dětí  z MŠ  logopedických  velmi  oceňovali  (i  v Praze,  i  v Olomouci)

skutečnost, že jejich dítě může docházet do takového typu MŠ. Oceňovali přístup učitelek

k vlastnímu dítěti,  pokroky dítěte  za  dobu pobytu  a  možnost  konzultací  nad  rozvojem

dítěte,  také  snížený  počet  dětí  ve  třídě.  Přestože  obě  předškolní  zařízení  mají  trochu

rozdílné  strategie  práce,  rodiče  v obou  zařízeních  projevovali  maximálně  kladné

hodnocení.  Obě  skupiny  rodičů  měli  většinou  možnost  srovnání  zkušenosti  z běžné

mateřské školy a této – logopedické. K počtu dětí ve třídě se rodiče vyjadřovali s názorem,

že i tyto počty (6-15 dětí) jsou vysoké na problémy, se kterými se děti i jejich okolí musí

vyrovnávat. Obě skupiny rodičů vyjadřovali spokojenost s zavedením logopedických úkolů

na doma. Rozhodně rodiče zdůrazňují přínos každodenní individuální logopedické péče

v těchto  předškolních  zařízeních.   I  paní  učitelky  z MŠ logopedických  mají  zkušenost

s rodiči,  kteří  navenek  mluví  o  logopedické  stimulaci  v domácích  podmínkách,  ale

výsledky dítěte (někdy i dítě samo) svědčí o absenci této péče.

Pokusíme-li  se  shrnout  spolupráci   MŠ  s rodiči,  jejich  rozdílnost  vychází  zejména  ze

stupně postižení.  Pokud jsou obtíže  lehčího stupně,  pořád  rodiče  doufají,  že  spontánní

vývoj napomůže eliminovat potíže. V případě těžkého a středního stupně postižení, často

v kombinaci s jinými problémy tato naděje má krátké trvání.
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 5.6 Výsledky výzkumu a doporučení pro praxi

Našim hlavním cílem bylo vytvořit přehled o struktuře dětí, zahrnující pohlaví, věk,

typ a stupeň NKS. Jako vedlejší cíle jsme si stanovily zmapování vzdělanosti pedagogů v

MŠ a počty úvazků. Dále jsme se ptaly na poptávku. Tedy konkrétně jsme chtěly vědět,

jaký  je  počet  odmítnutých  dětí.  Informace  jsme  získávaly  dotazníkovým  šetřením

doplněným o rozhovory s pedagogy i rodiči. Díky získaným výsledkům můžeme potvrdit

či vyvrátit předem zvolené předpoklady.

1. Rodiče v rámci inkluzivního trendu nemají zájem o zařazení dítěte do systému speciální

školství, takže poptávka není vysoká (poptávka nepřevyšuje nabídku).

Získané údaje ukazují, že poptávka po MŠ logopedických je vysoká, tedy rodiče dětí s

těžkým stupněm NKS vyhledávají speciální vzdělání. Avšak MŠ se skupinovou integrací

uvedla,  že  poptávka  je  téměř  shodná  s  nabídkou.  Tedy  děti  téměř  nemusejí  odmítat.

Domnívám  se,  že  rodiče  dětí  s  lehkým  stupněm  NKS  dávají  přednost  integraci  před

speciálním  vzděláváním.  Tedy  předpoklad  je  potvrzen  pouze  v  případě  skupinové

integrace. Pro MŠ logopedické tato teze neplatí.

2. Ve sledovaných třídách najdeme rovnoměrné zastoupení všech druhů NKS.

Přestože  výskyt  druhů NKS v MŠ logopedických je  různorodý,  nemůžeme říci,  že  by

rozložení bylo vyrovnané. Ve třídě skupinové integrace nebyly zaznamenány jiné poruchy

než dysfázie, opožděný vývoj řeči a dyslálie. Rozhodně nemůžeme mluvit o rovnoměrném

zastoupení všech druhů NKS v případě žádné ze zkoumaných MŠ. Tento předpoklad je

nepravdivý.

3. Je respektován princip včasnosti, tedy děti jsou nejčastěji zařazovány do 4. roku věku.

Zde  je  odpověď  jednoznačná.  Ze  získaných  dat  zkoumaných  MŠ  převládají  děti

s nástupem docházky mezi 5. a 6. rokem. V MŠ logopedických je rozložení věku dětí více
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rovnoměrné,  přesto  zde  nelze  mluvit  o  včasném  zařazování.  Myslím  si  tedy,  že

předpoklad je tímto vyvrácen.

V České republice je snaha zavádět moderní evropské trendy, konkrétně inkluzivní

vzdělávání.  Náš stát  zatím nemá jak legislativní,  tak sociální  zázemí  pro tento způsob

vzdělávání. Přesto je vidět posun. Zda-li je to posun k lepšímu či k horšímu nemohu soudit.

Faktem však zůstává, že je v nynějším systému vzdělávání dětí se specifickými potřebami

spoustu nedokonalostí.

Z  výsledků  našeho  průzkumu  můžeme  vidět,  jaký  je  přibližný  rozdíl  mezi

vzděláváním speciálním a  vzděláváním inkluzivním.  Co se  vzdělání  pedagogů týče,  je

legislativně ošetřeno, že s dětmi s poruchami řeči musí pracovat osoba vzdělaná v tomtéž

oboru. Tedy můžeme vidět, že většina pedagogů má vysokoškolské vzdělání. Ovšem jaké

je jejich platové ohodnocení si můžeme leda domýšlet. MŠ logopedické v porovnání s MŠ

se skupinovou integrací mají více odborníků a více úvazků. Tedy i vzdělávání dětí je snazší

a  kvalitnější.  To  můžeme  vidět  konkrétně  na  případu  ILP.  V MŠ logopedické  nemají

problém  provádět  denní  individuální  terapie  –  je  to  přímo  nutnost.  Ovšem  děti  v

integrované třídě tuto možnost nemají.  Kvůli těmto drobnostem není možné, aby MŠ s

„logopedickou třídou“ nabírala děti s těžšími poruchami řeči, neboť by jim nebyla schopna

umožnit dostatečně kvalitní péči.

S tím souvisí nedostatečná kapacita MŠ logopedických. Školy odmítají děti, které

potřebují  logopedickou péči.  Tato péče by mohla být rozdělena mezi  logopedické MŠ,

integrované třídy při běžných MŠ a individuální integraci. To by ale museli být na školách

přítomni asistenti pedagoga. Legislativa je v tomto velice přesná. Upravuje kolik dětí může

být  integrováno  a  kolik  dětí  je  na  jednoho  asistenta  pedagoga.  Ovšem stále  vyvstává

otázka, kde vzít tolik zaměstnanců na tak malý počet dětí. Myšlenka integrace je vskutku

úctyhodná, stále však ne zcela uskutečnitelná v těchto podmínkách.

Můžeme  leda  poděkovat,  těm pár  „zadarmo“  pracujících  speciálních  pedagogů,

odborníků a asistentů, kteří mají snahu se k myšlence integrace přiblížit.
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Závěr

Práce obsahuje část teoretickou a část praktickou. Teoretická část nás seznamuje s

problematikou komunikace a poruch řeči.  V této části  se dozvíme jak probíhá správný

vývoj  řeči  a  jaké  jsou jeho předpoklady.  Také zde  zjistíme,  jak  se dají  rozdělit  druhy

narušené  komunikační  schopnosti.  V  poslední  fázi  teoretické  části  se  zaměřujeme  na

systém péče  o  děti  s  NKS  a  moderní  trendy  speciální  pedagogiky.  Část  praktická  je

samotný výzkum na téma Struktura žáků v MŠ logopedických a v MŠ se skupinovou

formou integrace.

MŠ  logopedické  jsou  zřizovány  při  větších  městech.  Přijímají  děti  s  těžšími

formami poruch řeči, které je třeba napravovat po delší dobu. Nejvíce diagnostikovaná je

vývojová dysfázie. Děti v logopedických MŠ zůstávají nejčastěji 2 roky. Ve třídách působí

2  pedagogové  s  vysokoškolským  vzděláním  –  obor  logopedie  popřípadě  speciální

pedagogika.  Třídy mají  k  dispozici  asistenta  pedagoga a  ještě  dalšího pedagoga.  Kvůli

nedostatečné kapacitě musí školy velké množství dětí  odmítnout. Děti,  které se do MŠ

logopedických hlásí mají většinou těžký stupeň poruchy řeči. Ty děti, které dostanou šanci

navštěvovat  logopedickou  MŠ  pokračují  na  ZŠ,  ZŠ  pro  sluchově  postižené,  ZŠ

logopedické, ZŠ praktické nebo do přípravných tříd či opět do MŠ.

MŠ se skupinovou formou integrace najdeme i v malých spádových městech. Školy

přijímají děti s lehčími diagnózami. Nejčastější je výskyt dyslálie. Docházka do této třídy

trvá z pravidla jen jeden rok. Důvodem je velmi často již jednou odložený odklad školní

docházky. Tedy děti jsou zařazovány ve věku 5 až 6 let. Třídu vedou 2 vyučující, přičemž

jedna zastává funkci logopedického asistenta. Vysokoškolské vzdělání má pouze jeden z

pedagogů. Třída má také k dispozici asistenta pedagoga. ILP probíhá pouze jedenkrát do

týdně. Poptávka po skupinové integraci není tak vysoká, aby škola musela odmítat velké

množství dětí. Po ukončení docházky do této třídy pokračují děti na ZŠ, ZŠ logopedickou,

ZŠ speciální či ZŠ praktickou. Ve většině případů se jedná o běžnou ZŠ.

Z uvedených faktů je zřejmé, že struktura žáků ve zkoumaných školách je zcela

odlišná. Rodiče dětí z těžkými poruchami řeči by měli zvážit možnost zařazení dítěte do

systému speciálního vzdělávání (do MŠ logopedických). Rodiče dětí s lehčími formami
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poruch by se měli především řídit doporučeními odborníků a v případě skupinové nebo

individuální integrace by se této možnosti neměli bránit.
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Příloha č. 1: Zdrojová tabulka

ID žáka MŠ pohlaví typ NKS stupeň kombinace cizinec

P13-14-01 MŠ Praha m 6 11 1 vd střední
P13-14-02 MŠ Praha ž 6 11 1 vd střední
P13-14-03 MŠ Praha m 6 10 2 vd těžká
P13-14-04 MŠ Praha m 6 10 2 vd těžká
P13-14-05 MŠ Praha m 6 10 3 vd těžká motorická koordinační porucha lotyš
P13-14-06 MŠ Praha m 6 9 3 vd, dyspraxie těžká
P13-14-07 MŠ Praha ž 6 9 1 vd, dysartrie těžká
P13-14-08 MŠ Praha m 6 9 2 vd střední
P13-14-09 MŠ Praha m 6 9 1 vd střední ital otec
P13-14-10 MŠ Praha ž 6 8 2 vd těžká
P13-14-11 MŠ Praha m 6 8 2 vd střední otec francouz
P13-14-12 MŠ Praha m 6 7 1 vd těžká
P13-14-13 MŠ Praha m 6 5 2 ovř střední
P13-14-14 MŠ Praha m 6 4 2 vd, dysartrie střední
P13-14-15 MŠ Praha ž 6 4 3 PAS těžká MR lehká
P13-14-16 MŠ Praha ž 6 3 2 VD střední motorická koordinační porucha
P13-14-17 MŠ Praha m 6 2 3 VD, dyspraxie těžká
P13-14-18 MŠ Praha m 6 2 2 vd těžká
P13-14-19 MŠ Praha ž 6 1 2 ovř střední
P13-14-20 MŠ Praha m 6 1 2 vd střední
P13-14-21 MŠ Praha ž 6 0 2 vd střední
P13-14-22 MŠ Praha m 6 0 1 vd těžká
P13-14-23 MŠ Praha m 5 11 2 ADHD,vd těžká motorická porucha
P13-14-24 MŠ Praha m 5 11 1 DMO, dysartrie, vd těžká
P13-14-25 MŠ Praha m 5 10 2 dysartrie těžká
P13-14-26 MŠ Praha m 5 10 1 vd těžká
P13-14-27 MŠ Praha m 5 10 3 vd těžká
P13-14-28 MŠ Praha m 5 5 1 vd těžká
P13-14-29 MŠ Praha ž 5 4 1 ovř těžká
P13-14-30 MŠ Praha ž 5 3 1 vd, dysartrie těžká SP
P13-14-31 MŠ Praha m 5 2 1 ovř těžká
P13-14-32 MŠ Praha ž 5 1 1 vd, dysartrie těžká DMO
P13-14-33 MŠ Praha ž 5 0 1 vd těžká
P13-14-34 MŠ Praha m 4 11 1 vd těžká
P13-14-35 MŠ Praha m 4 10 2 vd, dysartrir těžká motorická porucha, porucha pozornosti
P13-14-36 MŠ Praha ž 4 9 1 MR, polykání poruchy střední MR lehká
P13-14-37 MŠ Praha m 4 9 1 vd těžká
P13-14-38 MŠ Praha m 4 9 1 vd, dysartrie těžká
P13-14-39 MŠ Praha ž 4 7 1 vd, ADHD těžká susp. Asperg.
P13-14-40 MŠ Praha m 4 5 1 vd, mutismus, dysartrie těžká
P13-14-41 MŠ Praha m 4 4 1 vd těžká
P13-14-42 MŠ Praha m 4 4 2 kokatvost,vd střední
P13-14-43 MŠ Praha m 4 4 1 vd těžká
P13-14-44 MŠ Praha m 4 4 2 vd střední
P13-14-45 MŠ Praha m 4 2 1 vd těžká otec afričan
P13-14-46 MŠ Praha m 4 1 1 vd těžká emoce
P13-14-47 MŠ Praha m 4 1 1 vd těžká
P13-14-48 MŠ Praha m 4 0 1 vd senzorická těžká
P13-14-49 MŠ Praha m 3 5 1 vd,dysartrie těžká
P13-14-50 MŠ Praha m 3 0 1 smíšená rhinolalie těžká
P14-15-01 MŠ Praha m 6 11 3 ADHD,vd ADHD
P14-15-02 MŠ Praha m 6 11 2 DMO, dysartrie, vd DMO
P14-15-03 MŠ Praha m 6 10 3 dysartrie
P14-15-04 MŠ Praha m 6 10 2 MR stř těžká MR
P14-15-05 MŠ Praha m 6 10 4 vd
P14-15-06 MŠ Praha ž 6 6 1 vd,dyspraxie střední
P14-15-07 MŠ Praha m 6 6 1 vd těžká Ukrajinsko-rumunské
P14-15-08 MŠ Praha m 6 5 1 vd střední
P14-15-09 MŠ Praha m 6 5 1 vd, dysartrie střední
P14-15-10 MŠ Praha m 6 5 2 ovř
P14-15-11 MŠ Praha ž 6 4 2 vd
P14-15-12 MŠ Praha m 6 4 1 vd střední moldavští rodiče
P14-15-13 MŠ Praha ž 6 3 2 vd, dysartrie
P14-15-14 MŠ Praha ž 6 3 1 vd, dysartrie, dyspraxie těžká koordinační výv. Porucha
P14-15-15 MŠ Praha ž 6 2 1 vd, dyspraxie těžká
P14-15-16 MŠ Praha ž 6 2 1 vd, dyspraxie těžká

věk při 
zahájení

délka 
docházky



P14-15-17 MŠ Praha ž 6 1 2 DMO , MR MR
P14-15-18 MŠ Praha m 6 1 1 vd střední
P14-15-19 MŠ Praha ž 6 0 2 vd
P14-15-20 MŠ Praha m 5 11 2 vd
P14-15-21 MŠ Praha m 5 10 3 vd, dysartrie, ADHD ADHD
P14-15-22 MŠ Praha m 5 9 1 vd střední slováci
P14-15-23 MŠ Praha m 5 9 2 PAS, vd
P14-15-24 MŠ Praha m 5 9 2 vd, dysartrie
P14-15-25 MŠ Praha ž 5 7 2 vd,ADHD ADHD
P14-15-26 MŠ Praha ž 5 6 1 dysartire střední
P14-15-27 MŠ Praha ž 5 6 1 dysartrie těžká
P14-15-28 MŠ Praha m 5 5 2 vd, dysartrie, mutismus
P14-15-29 MŠ Praha m 5 5 1 vd, dysartrie, ADHD těžká ADHD
P14-15-30 MŠ Praha m 5 4 2 PAS 
P14-15-31 MŠ Praha m 5 4 2 koktavost, vd
P14-15-32 MŠ Praha m 5 4 2 vd
P14-15-33 MŠ Praha m 5 4 1 vd, dysartrie střední
P14-15-34 MŠ Praha m 5 3 1 dysartire, vd těžká
P14-15-35 MŠ Praha m 5 2 2 vd afrika
P14-15-36 MŠ Praha m 5 1 2 vd
P14-15-37 MŠ Praha m 5 1 2 vd
P14-15-38 MŠ Praha m 5 0 2 vd
P14-15-39 MŠ Praha m 5 0 1 vd těžká
P14-15-40 MŠ Praha m 4 11 1 vd senzorická těžká ukrajinci
P14-15-41 MŠ Praha m 4 9 1 vd těžká ukrajinci
P14-15-42 MŠ Praha ž 4 6 1 vd střední
P14-15-43 MŠ Praha ž 4 6 1 vd těžká
P14-15-44 MŠ Praha m 4 5 1 vd,dysartrie těžká
P14-15-45 MŠ Praha m 4 3 1 vd senzorická stř až těžká
P14-15-46 MŠ Praha m 4 2 1 vd senozorická stř až těžká
P14-15-47 MŠ Praha m 4 2 1 vd těžká Bělorusko-indské
P14-15-48 MŠ Praha m 4 0 2 rhinolalie
P14-15-49 MŠ Praha m 4 0 1 vvd těžká
P14-15-50 MŠ Praha m 3 10 1 vd těžká, 
P14-15-51 MŠ Praha m 3 8 1 vd těžká
P14-15-52 MŠ Praha m 3 8 1 vd, dyspraxie střední slováci
P14-15-53 MŠ Praha ž 3 5 1 vd, dyspraxie stř až těžká
P15-16-01 MŠ Praha m 6 10 4 vd, dysartrir těžká motorická porucha, porucha pozornosti
P15-16-02 MŠ Praha m 6 9 2 vd střední
P15-16-03 MŠ Praha m 6 9 3 vd těžká
P15-16-04 MŠ Praha m 6 9 3 vd těžká
P15-16-05 MŠ Praha ž 6 7 3 vd, ADHD, těžká Susp. Asperg.
P15-16-06 MŠ Praha ž 6 6 2 dysartire střední
P15-16-07 MŠ Praha ž 6 6 2 dysartrie těžká
P15-16-08 MŠ Praha m 6 5 3 vd, mutismus, dysartrie těžká
P15-16-09 MŠ Praha m 6 5 2 vd, dysartrie těžká ADHD
P15-16-10 MŠ Praha m 6 4 3 vd těžká
P15-16-11 MŠ Praha m 6 4 3 PAS 
P15-16-12 MŠ Praha m 6 3 2 dysartire, vd těžká
P15-16-13 MŠ Praha m 6 2 3 vd těžká
P15-16-14 MŠ Praha m 6 1 3 vd těžká emoce
P15-16-15 MŠ Praha m 6 1 3 vd těžká
P15-16-16 MŠ Praha m 6 0 3 vd senzorická těžká
P15-16-17 MŠ Praha ž 6 0 1 vd, dyspraxie těžká
P15-16-18 MŠ Praha m 6 0 2 vd těžká
P15-16-19 MŠ Praha m 5 11 1 vd těžká
P15-16-20 MŠ Praha m 5 11 3 vd senzorická těžká
P15-16-21 MŠ Praha ž 5 10 1 vd stř až těžká
P15-16-22 MŠ Praha ž 5 9 1 vd střední
P15-16-23 MŠ Praha m 5 9 3 vd těžká
P15-16-24 MŠ Praha m 5 8 2
P15-16-25 MŠ Praha m 5 8 2
P15-16-26 MŠ Praha m 5 7 1 vd, dyspraxie těžká
P15-16-27 MŠ Praha ž 5 6 2
P15-16-28 MŠ Praha ž 5 6 2 vd těžká
P15-16-29 MŠ Praha m 5 5 2 vd,dysartrie těžká
P15-16-30 MŠ Praha ž 5 4 1 vd střední
P15-16-31 MŠ Praha m 5 4 1 vd senzorická těžká ADD



P15-16-32 MŠ Praha m 5 3 1 vd střední
P15-16-33 MŠ Praha m 5 3 2 vd senzorická stř až těžká
P15-16-34 MŠ Praha m 5 3 1 vd senzorická těžká ADHD
P15-16-35 MŠ Praha m 5 2 2 vd senozorická stř až těžká
P15-16-36 MŠ Praha m 5 2 1 vd střední
P15-16-37 MŠ Praha m 5 2 1 vd těžká ADHD
P15-16-38 MŠ Praha m 5 2 2 vd těžká
P15-16-39 MŠ Praha m 5 0 3 rhinolalie
P15-16-40 MŠ Praha m 5 0 2 vvd těžká
P15-16-41 MŠ Praha m 4 10 2 vd těžká, 
P15-16-42 MŠ Praha m 4 8 2
P15-16-43 MŠ Praha m 4 8 2 vd senzorická těžká
P15-16-44 MŠ Praha m 4 8 1 vd, dysparxie střední
P15-16-45 MŠ Praha m 4 6 1 vd  senzorická těžká
P15-16-46 MŠ Praha m 4 5 1 vd těžká
P15-16-47 MŠ Praha ž 4 5 2 vd, dyspraxie stř až těžká
P15-16-48 MŠ Praha ž 4 5 1 vd, dyspraxie těžká
P15-16-49 MŠ Praha m 4 4 2
P15-16-50 MŠ Praha ž 4 4 1 vd, dysartrie těžká
P15-16-51 MŠ Praha ž 4 1 2
P15-16-52 MŠ Praha m 4 1 2 ovř střední
P15-16-53 MŠ Praha m 3 3 1 vd těžká
P15-16-54 MŠ Praha ž 2 1 ovř střední
O13-14-01 MŠ Olomouc m 6 11 3 vd těžké
O13-14-02 MŠ Olomouc ž 6 10 3 ovř těžké
O13-14-03 MŠ Olomouc ž 6 8 2 vd těžké
O13-14-04 MŠ Olomouc m 6 8 2 vd těžké
O13-14-05 MŠ Olomouc m 6 4 3 vd těžké
O13-14-06 MŠ Olomouc m 5 10 3 vd těžké
O13-14-07 MŠ Olomouc ž 5 9 2 ovř střední
O13-14-08 MŠ Olomouc m 5 7 2 vd střední
O13-14-09 MŠ Olomouc m 5 7 3 ovř těžké
O13-14-10 MŠ Olomouc ž 5 6 3 vd těžké
O13-14-11 MŠ Olomouc m 5 5 2 vd těžké
O13-14-12 MŠ Olomouc m 5 5 1 vd těžké
O13-14-13 MŠ Olomouc m 5 4 2 vd těžké
O13-14-14 MŠ Olomouc m 5 3 1 ovř střední
O13-14-15 MŠ Olomouc m 4 11 3 vd těžké
O13-14-16 MŠ Olomouc m 4 10 2 vd těžké
O13-14-17 MŠ Olomouc m 4 8 3 vd těžké
O13-14-18 MŠ Olomouc m 4 7 2 ovř těžké
O13-14-19 MŠ Olomouc m 4 5 3 ovř těžké
O13-14-20 MŠ Olomouc m 4 5 2 vd těžké
O13-14-21 MŠ Olomouc ž 4 4 2 vd těžké
O13-14-22 MŠ Olomouc m 4 2 2 ovř střední
O13-14-23 MŠ Olomouc ž 4 2 2 ovř těžké
O13-14-24 MŠ Olomouc ž 4 1 2 ovř těžké
O14-15-01 MŠ Olomouc m 6 9 1 vd těžké
O14-15-02 MŠ Olomouc ž 6 9 1 vd těžké
O14-15-03 MŠ Olomouc ž 6 8 3 vd střední
O14-15-04 MŠ Olomouc m 6 8 3 vd těžké
O14-15-05 MŠ Olomouc m 6 1 1 ovř těžké
O14-15-06 MŠ Olomouc m 5 11 1 vd těžké
O14-15-07 MŠ Olomouc ž 5 9 3 ovř střední
O14-15-08 MŠ Olomouc m 5 7 3 vd střední
O14-15-09 MŠ Olomouc m 5 2 1 ovř těžké
O14-15-10 MŠ Olomouc ž 5 8 1 ovř těžké
O14-15-11 MŠ Olomouc m 5 5 3 vd těžké
O14-15-12 MŠ Olomouc m 5 5 2 vd těžké
O14-15-13 MŠ Olomouc m 5 4 3 vd těžké
O14-15-14 MŠ Olomouc m 5 3 2 ovř střední
O14-15-15 MŠ Olomouc ž 5 2 1 vd těžké
O14-15-16 MŠ Olomouc ž 5 0 1 vd těžké
O14-15-17 MŠ Olomouc ž 4 11 1 vd těžké
O14-15-18 MŠ Olomouc m 4 7 3 ovř střední
O14-15-19 MŠ Olomouc m 4 6 1 vd těžké
O14-15-20 MŠ Olomouc m 4 5 3 vd těžké
O14-15-21 MŠ Olomouc ž 4 4 3 vd těžké



O14-15-22 MŠ Olomouc m 4 3 1 vd těžké
O14-15-23 MŠ Olomouc ž 4 3 1 vd těžké
O14-15-24 MŠ Olomouc ž 4 1 3 ovř těžké
O15-16-01 MŠ Olomouc m 6 9 2 vd těžké
O15-16-02 MŠ Olomouc m 6 11 1 vd těžké
O15-16-03 MŠ Olomouc ž 6 10 1 ovř těžké
O15-16-04 MŠ Olomouc m 6 10 1 vd těžké
O15-16-05 MŠ Olomouc m 6 1 2 ovř těžké
O15-16-06 MŠ Olomouc m 5 11 2 vd těžké
O15-16-07 MŠ Olomouc ž 6 2 1 vd střední
O15-16-08 MŠ Olomouc m 5 10 1 vd těžké
O15-16-09 MŠ Olomouc m 5 2 2 ovř těžké
O15-16-10 MŠ Olomouc ž 5 8 2 ovř těžké
O15-16-11 MŠ Olomouc ž 5 4 1 vd těžké
O15-16-12 MŠ Olomouc m 5 5 3 vd těžké
O15-16-13 MŠ Olomouc m 5 7 1 vd těžké
O15-16-14 MŠ Olomouc m 5 3 3 ovř střední
O15-16-15 MŠ Olomouc ž 5 2 2 vd střední
O15-16-16 MŠ Olomouc ž 5 0 2 vd těžké
O15-16-17 MŠ Olomouc ž 4 11 2 vd těžké
O15-16-18 MŠ Olomouc m 4 9 1 vd těžké
O15-16-19 MŠ Olomouc m 4 6 2 vd těžké
O15-16-20 MŠ Olomouc m 4 9 1 vd střední
O15-16-21 MŠ Olomouc m 4 7 1 vd těžké
O15-16-22 MŠ Olomouc m 4 3 2 vd střední
O15-16-23 MŠ Olomouc ž 4 3 2 vd těžké
O15-16-24 MŠ Olomouc m 4 2 1 vd těžké
O13-14-01 MŠ Lanškroun m 6 5 1 dyslalie lehká
O13-14-02 MŠ Lanškroun ž 6 3 1 vd střední
O13-14-03 MŠ Lanškroun ž 5 11 1 dyslalie lehká
O13-14-04 MŠ Lanškroun m 5 10 1 dyslalie lehká
O13-14-05 MŠ Lanškroun m 5 9 1 dyslalie střední
O13-14-06 MŠ Lanškroun m 5 9 1 dyslalie lehká
O13-14-07 MŠ Lanškroun m 5 7 1 dyslalie lehká
O13-14-08 MŠ Lanškroun ž 5 5 1 dyslalie lehká
O13-14-09 MŠ Lanškroun ž 5 4 1 dyslalie lehká
O13-14-10 MŠ Lanškroun m 5 4 1 dyslalie lehká
O13-14-11 MŠ Lanškroun m 5 3 1 ovř lehká
O13-14-12 MŠ Lanškroun m 5 1 1 dyslalie lehká
O13-14-13 MŠ Lanškroun m 5 1 1 dyslalie lehká
O13-14-14 MŠ Lanškroun m 4 6 1 dyslalie lehká ano
O14-15-01 MŠ Lanškroun m 6 10 1 dyslalie lehká ADHD
O14-15-02 MŠ Lanškroun ž 6 9 1 dyslalie lehká
O14-15-03 MŠ Lanškroun ž 6 6 1 dyslalie lehká
O14-15-04 MŠ Lanškroun m 6 6 0,5 dyslalie lehká
O14-15-05 MŠ Lanškroun m 6 3 1 ovř lehká
O14-15-06 MŠ Lanškroun m 5 11 1 dyslalie lehká
O14-15-07 MŠ Lanškroun ž 5 10 1 dyslalie střední
O14-15-08 MŠ Lanškroun m 5 8 1 dyslalie lehká
O14-15-09 MŠ Lanškroun ž 5 8 1 dyslalie lehká
O14-15-10 MŠ Lanškroun ž 5 6 1 dyslalie lehká
O14-15-11 MŠ Lanškroun m 5 4 1 dyslalie střední
O14-15-12 MŠ Lanškroun m 5 4 1 dyslalie střední
O14-15-13 MŠ Lanškroun ž 5 2 1 dyslalie lehká
O14-15-14 MŠ Lanškroun m 5 0 1 vd střední
O15-16-01 MŠ Lanškroun m 6 11 1 dyslalie lehká adhd
O15-16-02 MŠ Lanškroun m 6 10 1 dyslalie lehká
O15-16-03 MŠ Lanškroun ž 6 8 1 dyslalie lehká
O15-16-04 MŠ Lanškroun m 6 5 1 dyslalie lehká Ano – ukrajinec
O15-16-05 MŠ Lanškroun m 5 11 1 dyslalie lehká
O15-16-06 MŠ Lanškroun m 5 10 1 dyslalie lehká
O15-16-07 MŠ Lanškroun m 5 9 1 dyslalie lehká
O15-16-08 MŠ Lanškroun ž 5 8 1 dyslalie lehká
O15-16-09 MŠ Lanškroun ž 5 8 1 vd střední
O15-16-10 MŠ Lanškroun m 5 6 1 dyslalie lehká
O15-16-11 MŠ Lanškroun m 5 5 1 dyslalie lehká
O15-16-12 MŠ Lanškroun ž 5 3 1 dyslalie lehká
O15-16-13 MŠ Lanškroun m 5 2 1 dyslalie lehká
O15-16-14 MŠ Lanškroun m 5 2 1 vd střední



Příloha č. 2: Tabulka dat ke grafu č. 1

2013/14 2014/15 2015/16

MŠ Praha
CH 74% 75% 74%
D 26% 25% 26%

MŠ Olomouc
CH 83,20% 66,70% 75%
D 16,70% 33,30% 25,00%

průměr
CH 78,60% 70,85% 75%
D 21,40% 29,15% 25%

Příloha č. 3: Tabulka dat ke grafu č. 2

2013/14 2014/15 2015/16
PHA OC PHA OC PHA OC

4 roky 0,00% 0,00% 1,80% 0,00% 1,90% 0,00%
3 roky 14,00% 16,60% 7,30% 25,00% 24,10% 25,00%
2 roky 44,00% 50,00% 34,50% 50,00% 40,70% 75,00%
1 rok 42,00% 33,40% 56,40% 25,00% 33,30% 0,00%

Příloha č. 4: Tabulka dat ke grafu č. 3

2013/14 2014/15 2015/16

přihlášení přijatí přihlášení přijatí přihlášení přijatí

MŠ PHA 68 18 62 14 54 17

MŠ OC 30 24 41 24 35 24

MŠ Lanškroun 15 14 14 14 16 14



Příloha č. 5: Dotazník

O vaší MŠ

1) Jméno a adresa: 

2) Jedná se o MŠ 2a) 

2b) 

Jestliže jste zaškrtli možnost 2b), pak přejděte na otázku 4)

3) Počet dětí v logopedické třídě: 3a) za rok 2013/2014

3b) za rok 2014/2015

3c) za rok 2015/2016

4) Celkový počet dětí v MŠ: 4a) za rok 13/14 - 

4b) za rok 14/15 - 

4c) za rok 15/16 - 

5) Provoz MŠ 5a) 

5b) 

5c) 

6)  Počet  pracovníků  v logopedické  třídě  (v  případě  logopedické  MŠ  počet

pracovníků v každé třídě). Uveďte, prosím, i počty úvazků.

učitel/ka

asistent/ka pedagoga

logoped/ka

jiný pracovník

běžnou s "logopedickou" třídou

logopedickou

polodenní

celodenní

internátní



7) Jakým způsobem informujete rodiče o možnosti logopedické třídy?

8) Jaká je poptávka po logopedických třídách?

Uveďte počet přihlášených: za rok 13/14 

za rok 14/15 

za rok 15/16 

Uveďte počet přijatých: za rok 13/14 

za rok 14/15 

za rok 15/16 

Uveďte počet odhlášených během školního roku: za rok 13/14 

za rok 14/15 

za rok 15/16 

9) Popište přístup rodičů:

ústně (při zápisu)

webové stránky

prospekty, noviny

den otevřených dveří

jinak

Chtějí logopedickou třídu

Nechtějí logopedickou třídu



Jaké uvádějí důvody?

10) Jaké vzdělání mají pracovníci v MŠ?

 

jaký pracovník stupeň vzdělání počet takto vzdělaných

Spolupráce

11) S kým MŠ spolupracuje (externě)?

12) Kdo dává návrh na zařazení dítěte do logopedické třídy?

13) Jak se mohou rodiče angažovat do logopedické výchovy dítěte?

Logoped

Speciálně-pedagogické centrum

Pedagogicko-psychologická poradna

Jiné

Logoped

Speciálně-pedagogické centrum

Pedagogicko-psychologická poradna

Jiné

Nemohou

Informování formou rodičovských schůzek

Přítomnost rodiče na terapii



14) Na jaká zařízení děti pokračují?

O dětech

Dítě

č.

Pohlaví Věk při 

zahájení 

docházky

Délka 

docházky * (v

měsících)

Typ NKS Stupeň 

NKS

Kombinace

poruch

Cizinec

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Práce s dítětem doma

Jiné

ZŠ

ZŠ logopedická

ZŠ pro sluchově postižené

ZŠ speciální

Jiné



Organizace

15) Jaká je forma vyučování?

16) Provádí se ve třídě stimulační programy?

ANO x NE

17) Absolvují (nebo v minulosti absolvovali) vyučující nějaké školení se speciálními

programy (stimulačními, terapeutickými apod.)?

ANO x NE

V případě odpovědi ANO, uvěďte jaké:

18) Jakým způsobem je zaznamenávána práce s dětmi?

19) Dokumentace – zaškrtněte, které dokumenty vedete:

celý program vede jeden vyučující

na program jsou dva vyučující

sešit

záznamové archy

nevedeme

jiné

povinná dokumentace

jiná vlastní dokumentace
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