Věcné vyhodnocení projektu „Brousíme svůj jazýček“
Číslo rozhodnutí

47-6/2016

Poskytovatel dotace

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Název programu

Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2016

Věcné vyhodnocení projektu:
Projekt „Brousíme svůj jazýček“ byl zaměřen na rozvoj a zkvalitnění prováděných řečových aktivit ve výchovně
vzdělávacím procesu, na zlepšení podmínek a pracovního prostředí pro provádění systematické logopedické prevence u
dětí předškolního období ve věku od dvou do sedmi let a získání rodičů k aktivní spolupráci. Cílem projektu byla maximální
pomoc dětem při zvládání řečové výchovy a minimalizace řečových vad. Dalšími cíli pak sledování vývoje řeči dětí
předškolního věku, náprava vad a jejich prevence, rozvoj komunikačních dovedností dětí, včasná intervence, kvalitní
provádění logopedické péče prostřednictvím moderních výukových logopedických metod a pomůcek, zvýšená motivace
předškolních dětí k logopedické péči a řečové výchově, rozvoj hrubé a jemné motoriky, propojení myšlení – řeči a
motoriky a také získání rodičů k aktivní spolupráci. Cílená logopedická péče je zaměřena na rozvoj slovní zásoby,
vyjadřovacích schopností, smyslového vnímání, artikulační obratnost, fonematický sluch, nosní dýchání a hospodaření
s dechem. Logopedická prevence je součástí školních vzdělávacích programů mateřských škol i přípravných tříd.
K pokračování a zkvalitnění logopedické péče dětí mateřských škol a přípravných tříd přispělo vybavení pracovišť dalšími
moderními pomůckami a didaktickými pomůckami pro řečovou výchovu. Praktickými cvičeními se paní učitelky snažily o
posilování smyslu pro rým a rytmus, o obohacování a rozvoj slovní zásoby, o rozvoj komunikačních dovedností a
souvislého vyjadřování. Hojně bylo využíváno zpěvu, rytmu a pohybu ve spojení s logopedickými říkankami, kterými lze
dosáhnout v prevenci vad výslovnosti výrazných výsledků. V logopedické prevenci se osvědčilo krátkodobé a časté cvičení,
včasný zásah, pokud možno aktivní spolupráce rodičů.
Do projektu se zapojilo 50 dětí mateřských škol a 32 dětí přípravných tříd, celkem 82 dětí a 4 učitelky mateřských škol a 2
učitelky přípravných tříd, celkem 6 pedagogů.
V rámci projektu byl vytvořen tým spolupracujících pedagogů mateřských škol a přípravných tříd, který se pod vedením
ředitelky školy scházel pravidelně a zajišťoval a kontroloval průběh a realizaci projektu. Díky této spolupráci se podařilo
vytvořit tým, který analyzuje a vyhodnocuje logopedickou prevenci dětí a žáků jednotlivých částí školy.
Díky projektu se podařilo zlepšit podmínky pro poskytování logopedické prevence ve třídách mateřských škol i
přípravných tříd vybavením pracovišť pro poskytování logopedické péče v mateřských školách a přípravných třídách. Pro
přípravné třídy a ostatní žáky školy slouží logopedická pracovna, která byla vybavena moderními pomůckami pro řečovou
výchovu, výukovými programy a logopedickými pomůckami.
Výstupem projektu je zlepšení řečových, jazykových a komunikativních schopností u 10 dětí mateřských škol, které byly
zařazeny do projektu. V přípravných třídách došlo k výraznému zlepšení řečových, jazykových a komunikativních
schopností u 5 dětí. V přípravných třídách se hůře dařilo navázat spolupráci s rodiči při následném procvičování
v domácím prostředí.
Celkový rozpočet projektu byl dodržen, vklad školy do projektu také – ten byl oproti projektu lehce navýšen, o 226,- Kč.
Celkový vklad školy činil 20 227,- Kč. Za vklad školy byly pořízeny „Klokanovy kapsy“ – sada metodických pomůcek, která
navazuje na pomůcku Klokanův kufr, které byly pořízeny pro logopedickou prevenci našich dětí v předchozích letech.
Klokanovy kapsy by měly přispět k celkovému rozvoji dětí, jejich řečových schopností a dovedností, technických
schopností a logického myšlení.
Na webových stránkách školy byly v průběhu realizace projektu zveřejňovány informace o jeho průběhu. Po ukončení
projektu byly informace o projektu i s jeho hodnocením umístěny na webové stránky školy a zaslány místnímu tisku
k prezentaci (Radnice).
údaje v Kč

Přehled o čerpání dotace v roce 2016
OBV/ONIV

Výše přidělené dotace
50 000,-

Výše čerpání dotace
50 000,-

Případná vratka
dotace

