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2.6 Odborné workshopy pro pedagogy MŠ - Metodika logopedické prevence u dětí 
předškolního věku před vstupem do ZŠ 

PROGRAM VZDĚLÁVACÍ AKCE č. 4/2019 

 
Název akce:   Odborné workshopy pro pedagogy MŠ - metodika logopedické prevence u dětí 

předškolního věku před vstupem do ZŠ pod vedením klinického logopeda PhDr. 
Bc. Blanky Gruberové, Ph.D. 

 
Anotace:  Profesní rozvoj pedagogů mateřských škol v území ORP Kralovice - odborné vzdělávání 

se zaměřením na pedagogické pracovníky předškolního vzdělávání -  metodika 
logopedické prevence u dětí předškolního věku před vstupem do ZŠ pod vedením 
klinického logopeda PhDr. Bc. Blanky Gruberové, Ph.D. 
Celková časová dotace je rozdělena do čtyřech odborných vzdělávacích workshopů 
v rozsahu 4 školicí dny (1 den/8 hodin, celkově 32 hodin odborného vzdělávání). 

 
Cíl akce:   Pedagogičtí pracovníci získají znalosti v oblasti logopedické prevence. Účastníkům 

kurzu budou poskytnuty základní informace o zvláštnostech vývoje dětské řeči a o 
úskalích tohoto vývoje. Vzdělávací kurz vybaví účastníky dovednostmi k podpoře 
přirozeného a správného vývoje dětské řeči, prevenci čtenářských obtíží, znalostmi o 
volbě vhodných pedagogických přístupů k dětem s poruchami komunikace, o tvorbě 
inkluzívního prostředí třídy a předcházení poruchám řeči. V rámci kurzu budou 
poskytnuty informace o logopedické intervenci a prakticky ukázán správný nácvik 
výslovnosti u dětí. 

 
V průběhu vzdělávání budou využívány prostředky informační technologie, 
didaktické pomůcky, logopedické pomůcky a videoukázky. V rámci akce účastníci 
obdrží "Metodickou příručku logopedické prevence pro účastníky akce" a didaktické 
pomůcky". 

 
Forma:  Prezenční forma vzdělávání, skupinová výuka. 

Termíny:   Školicí den/odborný workshop č. 1, termín konání: 22. 03. 2019 

Od - do: 8:30 - 15:30 hod (8 vyučovacích hodin) 

 

Osnova: 

a) Systém logopedické péče v České republice. 

b) Legislativní zakotvení výkonu činnosti v oboru logopedie ve školství. 

c) Pojetí, cíle a úkoly primární prevence. Kompetence pedagogických pracovníků 

v oblasti primární logopedické prevence.  

d) Kompetence logopedů a klinických logopedů. 

e) Spolupráce s ostatními odborníky z rezortu zdravotnictví a školství. 

f) Kdy a kde vyhledat logopedickou péči.  

g) Profesní a odborná sdružení v České republice. 

h) Základní terminologie v logopedii. Komunikační schopnost a její narušení. 

Jazykové roviny.  

i) Diskuze, zpětná reflexe získaných vědomostí. 
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Školicí den/odborný workshop č. 2, termín konání: 21. 06. 2019. 

Školicí den/odborný workshop č. 3, termín konání: 20. 09. 2019. 

Školicí den/odborný workshop č. 4, termín konání: 29. 11. 2019. 

 
 
Místo: Plaské kulturní středisko, Plzeňská č. p. 41, 331 01 Plasy. 

 
Lektor: PhDr. Bc. Blanka Gruberová, Ph.D. - lektor 

Ambulance klinické logopedie Plzeň 

Úhrada: Financováno v rámci projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Kralovice II.“, 
pro účastníky bez poplatku. 

 
Výstup: Potvrzení o absolvování vzdělávací akce v rozsahu 32 hodin vzdělávání. 
 
Kontaktní osoba vzdělávací akce:  
 
Bc. Monika Laláková – vedoucí Pracovní skupiny předškolní vzdělávání projektu MAP II. 

Mateřská škola Plasy, okres Plzeň-sever, ředitelka, skolka@plasy.cz  
 
Mgr. Lenka Klabačková – manažer projektu MAP II., Město Kralovice, klabackova@lct.cz.  
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