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Individuální logopedická péče (ILP) je dětem poskytována každý den v dopoledních hodinách 

(cca 8.00 – 10.15). Délka ILP pro každé dítě je individuální, záleží na mnoha faktorech 

(momentální nálada dítěte, věk, stav pozornosti, počet dětí v MŠ), ale zpravidla se s dětmi 

pracuje 10 - 15 minut. ILP probíhá v logopedické učebně, která je vybavena velkým 

logopedickým zrcadlem, magnetickou tabulí a množstvím pomůcek a materiálů.  

ILP vychází mimo jiné i z Doporučení ke vzdělávání Speciálně pedagogického centra, dalších 

odborných pracovníků z rezortu zdravotnictví (logoped, pediatr, foniatr, neurolog). ILP se 

také opírá o Školní vzdělávací program.  

V průběhu září proběhne v rámci ILP logopedická diagnostika, při které se snažíme zjistit 

momentální stav komunikačních dovedností dítěte. Cílem ILP je odstranit, popř. zmírnit, 

projevy narušené komunikační schopnosti.  

Individuální logopedická péče zahrnuje: 

• cvičení na jemnou motoriku 

• dechová cvičení (nácvik správného dýchání, usměrňování síly a směru výdechového 

proudu) 

• oromotorická cvičení – rozvoj hybnosti mluvidel 

• artikulační cvičení – přípravná předartikulační cvičení 

• fonační cvičení – rozvoj mluvního hlasu (síla, poloha, barva, měkké hlasové začátky, 

hlasová hygiena) 

• cvičení na rozvoj fonematického sluchu 

• rytmizace a tempo řeči 

• tvorba slov, vět, rozvoj slovní zásoby 

• výslovnost 

• porozumění mluvené řeči, otázkám 

• odezírání 

• podpora mluvního apetitu 

Konzultace se zákonným zástupcem dítěte probíhá při předávání dětí, případně 

v konzultačních hodinách logopeda. Ukázka logopedické reedukace poté probíhá v době, 

kterou si domluví zákonní zástupci a logoped (pokud nejdou využít konzultační hodiny).  

Každé dítě má logopedický deník, ve kterém jsou materiály používané při ILP (jemná 

motorika, oromotorika, materiály k vyvozování hlásek, globální čtení), které může zákonný 

zástupce a dítě použít při domácím procvičování. 

Logoped zodpovědně vede záznamy o úspěších a nezdarech v ILP a tyto záznamy hodnotí a 

přikládá k hodnocení MŠ v daných obdobích.  
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