
 

 
 

Zápis z uskutečněné aktivity k indikátoru 5 12 12 

Počet rozvojových aktivit vedoucích k rozvoji kompetencí 

„Řečová výchova“ 

Termín realizace: 2019 – 2022 

Lektorky vzdělávacích aktivit: Mgr. Marcela Štěpaníková, Mgr. Žaneta Chovancová 

Region Rýmařovsko se dlouhodobě potýkal a potýká s nedostatkem odborníků v oboru 

logopedie. Tento problém byl častokrát diskutován také v jednotlivých platformách 

projektu MAP II na Rýmařovsku.  

Díky iniciativě členky pracovní skupiny, paní Mgr. M. Štěpaníkové se zrodila myšlenka na 

vytvoření mimoškolní pravidelné aktivity, které se budou účastnit děti a žáci s lehčími 

řečovými komplikacemi.  

Byla nastavena konkrétní pravidla, finanční rámec aktivity. Zapojeny byly veškeré školské 

organizace z regionu Rýmařovska.  

Mimoškolní aktivita „Řečová výchova“, která vedla k rozvoji základních kompetencí 

a gramotností probíhala pravidelně 2x týdně, vždy v pondělí v Rýmařově v prostorách 

Základní školy Rýmařov, Školní náměstí 1, p.o. a ve čtvrtek v prostorách Městské knihovny 

Břidličná. Lektorkami byli Mgr. M. Štěpaníková a Mgr. Ž. Chovancová, obě s řádným 

vzděláním v oblasti logopedie a speciální pedagogiky. 

Aktivita byla zaměřena primárně na děti v předškolním stupni vzdělávání a žáky prvního 

ročníku základní školy. Sekundárně pak na pracovníky ve vzdělávacích institucích, které 

děti navštěvovali. Velký důraz byl kladen na pravidelnost a spolupráci rodiny a dítěte.  

Na každé lekci byla vyžadována aktivita rodiče i dítěte. Lektor předváděl požadované cviky 

a rodič s dítětem se jej učili napodobovat. V následující lekci, lektor kontroloval postupy 

rodiče a dítěte, korigoval a plánoval nové aktivity. Lektorky také pravidelně komunikovali 

se zástupci vzdělávacích institucí se zájmem, jak se dětem daří a pracovníky v těchto 

institucích také učili, jak děti podpořit v rozvoji v průběhu dopoledního pobytu ve 

vzdělávací instituci. Všechny aktivity vedli k nápravě lehčích vad řeči u dětí.   

Do aktivity Řečová výchova bylo v průběhu školního roku přihlášeno zpravidla 30 dětí 

z okolních měst a obcí, nejčastěji to byli: MŠ a ZŠ Břidličná, MŠ a ZŠ Rýmařov, MŠ a ZŠ Stará 

Ves, MŠ a ZŠ Ryžoviště, MŠ Lomnice, MŠ Velká Štáhle. Za dobu trvání projektu tato aktivita 



 

 
 

pomohla bezmála 90 dětem v rozvoji jejich logopedických dovedností. Lehčí řečové vady 

se povedlo odstranit u více než tři čtvrtiny všech registrovaných dětí. Děti s projevem těžší 

vady byly odeslány k dalšímu vyšetření na odborných pracovištích a část dětí nápravu 

nestihla do konce poslední aktivity. 

Děti i rodiče hodnotili aktivitu velmi pozitivně. Až na ojedinělé případy aktivitu navštěvovali 

pravidelně a vždy byli připraveni. Spolupráce probíhala bez větších problému. Pozitivní 

ohlasy jsme také zaznamenali od vzdělávacích institucí. Jednalo se o bezplatnou 

poradenskou činnost, která byla vázána na sounáležitost rodiny dítěte a lektora řečové 

výchovy, zároveň došlo ke vzniku aktivity vedoucí k rozvoji kompetencí. 

 

Ing. Kateřina Uličná 

 


