Příloha č. 2
Věcné vyhodnocení projektu
Číslo rozhodnutí

MSMT - 1139-9/2015

Poskytovatel dotace

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Název programu

Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2015

Název projektu

Pojďme si hrát, s mámou a tátou si povídat, pestré hříčky se slovíčky rozmotají nám jazýčky

Název právnické
osoby

Mateřská škola Brněnec, Moravská Chrastová 44, okres Svitavy

IČ školy

75016419

Věcné vyhodnocení projektu:
V roce 2015 získala naše MŠ v rámci Rozvojového programu Podpora logopedické prevence dotaci ve výši
20 000,- Kč. Hlavním cílem našeho projektu bylo
-

věnovat zvýšenou pozornost a péči dětem s vadami řeči

-

v rámci DVPP se zaměřit na zvyšování odbornosti pedagogů v této oblasti

-

zlepšit informovanost rodičů a zapojit je do činností spojených se zdokonalováním řečového projevu dětí

-

vytvořit podnětné prostředí, které bude přispívat k rozvoji jazykových, řečových a komunikačních
dovedností dětí

Projekt byl realizován v období od ledna do prosince 2015 .
Dne 28.1.2015 byla uskutečněna schůzka s rodiči , kde byli seznámeni s projektem a s harmonogramem práce.
Vymezili jsme prostor pro umístění hlavních logopedických pomůcek, aby děti i učitelky měly klid pro individuální
práci. Abychom mohli prevenci vykonávat odborně a kvalifikovaně, absolvovala paní učitelka kurz s názvem
Logopedický asistent – primární logopedická prevence ve školství , který pořádal NIDV. Druhá učitelka obdobný
kurz absolvovala již dříve. Navázali jsme spolupráci s Mgr. Lenkou Novotnou ,speciálním pedagogem-logopedem
ze SPC Moravská Třebová. Pokračovali jsme dle daného harmonogramu v dalších aktivitách :
zakoupili jsme logopedickou pomůcku hrazenou z dotace a postupně pořizovali další odbornou literaturu ,
pomůcky včetně logopedického zrcadla a metodické materiály. O našem projektu jsme informovali veřejnost v
místním Občasníku a zpětnou vazbu získáváme i od pedagogů ze ZŠ . Snažíme se získat pro spolupráci co nejvíce
rodičů zveřejňováním informací přímo v MŠ na schůzkách a nástěnkách..
Dne 21.9.2015 byla provedena depistáž 43 dětí. Byla doporučena individuální péče u 11 dětí z předškolní třídy,
a 3 dětí mladších. Děti se závažnějšími logopedickými vadami jsme společně s Mgr. Novotnou doporučili k
návštěvě klinického logopeda. V obou třídách provádíme každý den logopedické chvilky.
Náš stanovený cíl byl splněn. Zvýšila se kvalifikovanost učitelek v oblasti logopedické prevence. Pomocí stávajících
a nově zakoupených pomůcek jsme mohli u dětí rozvíjet komunikační schopnosti a dovednosti, hrubou i jemnou
motoriku i motoriku mluvidel. A především dětem s logopedickými vadami poskytnout kvalitní podpůrné
prostředky. Do projektu byly zapojeny všechny učitelky MŠ – 100% a všechny děti – 100% .
V realizování logopedické prevence budeme pokračovat i nadále. Budeme se snažit o zapojení co největšího

počtu rodičů do problematiky logopedické péče zavedením poradenského servisu a možností zúčastnit se
ukázkové práce s dítětem.
Projekt se velice osvědčil a přinesl mnoho pomůcek a především zlepšení výslovnosti dětí a jejich
komunikačních schopností a dovedností.

Adresa webové stránky, na které je projekt zveřejněn: www.msmorchrastova.cz
údaje v Kč

Přehled o čerpání dotace v roce 2015

Přidělená dotace

Čerpání dotace

Celkové výdaje projektu

platy/mzdy
OON
odvody
FKSP
OBV

20 000,-

20 000,-

39 735,-

CELKEM:

20 000,-

20 000,-

39 735,-

Datum:
Jméno a podpis ředitelky/ředitele školy
otisk razítka školy

Věra Vaňousová

