
Blíží se zápis budoucích prvňáčků na ZŠ Hlinecká 

Dětí s vadami řeči přibývá 

     Řeč je specifickou charakteristikou člověka. Má pro nás velký význam. Jde o nástroj 
komunikace, poznávání, stává se prostředkem výchovy a význam má i emocionální. Navíc v 
dnešní době se bez komunikačních dovedností neobejdeme. Často jsou měřítkem naší 
úspěšnosti v kariéře i v mezilidských vztazích. Proto je důležité zaměřit se na správný řečový 
vývoj a případnou korekci poruch řeči, a to v co nejnižším věku dítěte! 
      Jaké mohou být příčiny vadné výslovnosti? 

• vady sluchu 

• vady výslovnosti rodičů,často mazlivá a šišlavá řeč rodinných příslušníků 

• nedostatečné citové zázemí 

• nevhodná výchova- zanedbávání, časté kárání, výsměchy 

• poruchy nervového systému- pohybová neobratnost 

• anatomické vady horních cest dýchacích- vady skusu, rozštěpy patra, defekty chrupu, 
zkrácená jazyková uzdička 

• zvětšená nosní mandle 
     Někteří rodiče se mylně domnívají, že jejich dítě ze špatné výslovnosti prostě vyroste. 
Dobré je neodkládat návštěvu odborníka až na školní věk. Už v předškolním věku je dítě 
schopno se samostatně učit. A jeho nervový systém je dostatečně zralý, aby mu umožnil 
vědomě ovládat tak složitý a jemný pohybový aparát. V předškolním věku se artikulace 
upraví poměrně rychle a snadno. 
     Doporučujeme tedy, aby se s odstraňování nesprávné výslovnosti začalo nejpozději rok 
před nástupem do školy, protože nesprávná výslovnost může ovlivnit školní úspěšnost 
v předmětech, jako jsou čtení a psaní. To ale neznamená, že i dítě ve starším školním věku 
není schopné naučit se správnou výslovnost, když je dobře motivované a vedené. Dítě 
předškolního věku je obzvlášť zvídavé a využívá rodiče jako svého partnera a záleží pouze na 
rodiči jak se této úlohy zhostí. Nejvhodnější pomůckou v prevenci řečových vad je rozhovor 
mezi dítětem a rodičem. Společný čas rodičů a dětí by měl být vyplněn hrami, příběhy, 
fantazií, povídáním si a sdělováním si zážitků či prožitků. Pokud dětem chybí stabilní společně 
trávený čas, nikdy to nedoženou ani ničím nenahradí.Pro děti je důležitý i mluvní vzor, 
kladně i záporně mohou působit veřejné sdělovací prostředky.  
     Blíží se čas zápisů dětí do prvních tříd.Dětí s vadami výslovnosti je každým rokem u zápisu 
více. Pokud si,rodiče, nejste jisti, že je řeč vašeho dítěte v pořádku, oslovte svého dětského 
lékaře,psychologa, navštivte logopeda, poradí vám i paní učitelka v mateřské škole. 

 „Lidské slovo má obdivuhodnou sílu. Dejme společně onu sílu i našim dětem.” 
                                                    
                                                      Mgr. Alena Šebestová, vedoucí zápisu žáků do 1.tříd 


