
         

          

 

KDY ZAČÍT O LOGOPEDII UVAŽOVAT 
 

→ ve třech letech, pokud Vaše dítě: 

• nemluví nebo používá maximálně dvouslovné věty 

• neumí vyslovovat samohlásky (A, E, I, O, U), hlásky T, D, N, F, V, P, B, M, H, J, K, G, CH 

a souhlásky OU, AU, 

• má velice chudou slovní zásobu (několik desítek slov) 

• Vám nerozumí 

→ ve čtyřech letech, pokud Vaše dítě: 

• mluví, ale téměř nikdo (kromě nejbližších) mu nerozumí 

• používá nesprávný slovosled (“máma čaj pije ne”) 

• nepoužívá předložky, skloňuje s chybami (“pojedeme obchod”) 

• málo a obtížně se vyjadřuje 

• nerozumí řeči 

Návštěvu logopeda neodkládejte, pokud nevyslovuje správně L a neměkčí (nepoužívá hlásky Ď, Ť, Ň, Bě, Pě, 

Mě…), dále pokud jakékoli hlásky vyslovuje nesprávně (tzv. “šlape si na jazyk“, ráčkuje) nebo se zadrhává. 

→ ve čtyřech až pěti letech, pokud dítě: 

• neměkčí 

• nevyslovuje L, R, Č, Š, Ž nebo je vyslovuje nesprávně 

→ v pěti letech, pokud dítě stále: 

• nevyslovuje nebo vyslovuje chybně sykavky (S, C, Z) a hlásky R, Ř 

→ s návštěvou logopeda neotálejte v žádném věku, pokud dítě začne používat určité hlásky, ale 

nesprávným způsobem (strká jazyk mezi zuby, ráčkuje) nebo pokud dítě zadrhává 

→ pokud máte sebemenší pochybnost o vývoji řeči svého dítěte: 

• má chudou slovní zásobu, často se nemůže vyjádřit, protože mu “chybí” slova 

→ pokud Vám návštěvu logopeda doporučí dětský lékař 



• Dětský lékař při preventivní prohlídce sleduje i vývoj řeči dítěte 

→ pokud Vám návštěvu logopeda doporučí učitelka z mateřské školy 

• logoped fundovaně posoudí, zda je pravidelná návštěva nutná. Může se stát, že Vás logoped uklidní 

a doporučí, jak s dítětem pracovat - co a jak procvičovat, aby vývoj řeči probíhal co možná nejlépe. 

A například si Vás znovu pozve až za půl roku. Může se však také stát, že logopedická terapie bude 

nutná a bude probíhat intenzivněji. 

KAM NA LOGOPEDII 
 

Klinická logopedie 

• nejčastěji se rodiče obrací na klinické logopedy. Pracují ve zdravotnických zařízeních nebo mají své 

soukromé ambulance. S výběrem konkrétního klinického logopeda vám pomůže mapa 

logopedických pracovišť. Do hledáčku zadáte své město a v mapě se Vám zobrazí nejbližší 

ambulance klinických logopedů. 

• pokud má váš klinický logoped smlouvu s vaší zdravotní pojišťovnou, budete mít veškerou péči 

zdarma (placenou ze zdravotního pojištění). Ujistěte se předem, zda vaše pojišťovna s konkrétním 

logopedem spolupracuje a jeho služby proplácí. 

• na klinickou logopedii budete potřebovat doporučení (žádanku) od dětského lékaře. Vaše první 

návštěva tedy nepovede k logopedovi, ale k pediatrovi.  

“Soukromý” logoped 

• poskytuje své služby na základě živnostenského oprávnění. Služby jsou placené (cena se pohybuje 

přibližně od 400kč/hodinu a různí se v jednotlivých krajích). I v tomto případě platí – ptejte se předem 

ostatních rodičů na zkušenosti. K soukromému logopedovi nepotřebujete žádanku od pediatra. 

Školní logopedi 

• Pokud máte to štěstí a ve Vaší škol(c)e pracuje školní logoped, můžete bez problému využít i jeho 

služeb.  

Logopedičtí asistenti 

• Logopedičtí asistenti pracují i v mateřských školách. Neprovádějí nápravu řeči. Zaměřují se 

například na rozvoj slovní zásoby, jazykového citu, procvičují motoriku mluvidel atp. 

Speciálně pedagogické centrum logopedické 

• okud má Vaše dítě závažnější logopedickou diagnózu (v poslední době se v mateřských školách 

setkávám zejména s diagnózou vývojová dysfázie) a zároveň dochází do mateřské školy, je vhodné 

se s paní učitelkou (ředitelkou) dohodnout na tzv. podpůrných opatřeních pro dítě. 

• Bude zapotřebí, abyste navštívili tzv. Speciálně pedagogické centrum logopedické (jedná se 

o školské poradenské zařízení), které mateřské škole doporučí různá opatření, jak podpořit vývoj 

řeči dítěte, poskytuje mateřské škole metodickou pomoc, … 

• Speciálně pedagogické centrum vám také může doporučit docházku do logopedické mateřské školy 

(třídy), ve kterých s dětmi po celý den pracují logopedové a péče je tak intenzivnější. 

 

• Kontakt na nejbližší Speciálně pedagogické centrum vám poskytne vaše mateřská škola 

 

 

http://www.klinickalogopedie.cz/index.php?pg=verejnost--mapa
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