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Věcné vyhodnocení projektu 

Číslo rozhodnutí 47-13/2016

Poskytovatel 
dotace

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Název programu Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním 
vzdělávání v roce 2016

Název projektu Projekt "Povídám si s vámi rád, s jazýčkem jsem kamarád"

Název právnické 
osoby

Mateřská škola Pornice, okres Kroměříž, příspěvková organizace

IČ školy 70992207

Věcné vyhodnocení projektu:

(Právnická osoba doplní řádky/stránky dle potřeby.)

Projekt "Povídám si s vámi rád, s jazýčkem jsem kamarád" byl naplňován dle časového harmonogramu
realizace.

Logopedie byla koncipována jednak jako logopedická prevence prováděná učitelkami školy kolektivní
formou ve třídě, u dětí s narušenou komunikační schopností vybraných na základě logopedické depistáže
pak individuální formou. 

Individuální péči zajišťovala logopedka v prostorách mateřské školy Pornice. Ve spolupráci s Obecním
úřadem Pačlavice se podařilo zrekonstruovat prostory ve škole oddělené od rušných částí školy.  Tímto se
vytvořilo kvalitní pracovní prostředí a rovněž zázemí pro konzultace s rodiči dětí. 

Tyto prostory byly vybaveny stávajícími pomůckami (např. logopedickým zrcadlem) i nově zakoupeným
nábytkem. Jednalo se o židle pro dospělé, výškově nastavitelný pracovní stůl, výškově nastavitelnou židli
pro  dítě.  Nové  pomůcky  jako  obrázkový  materiál,  knihy,  počítačové  programy  pro  rozvoj  řeči  jsou
pravidelně využívány a podpořily zájem dětí. 

Individuální sezení se konalo vždy jednou za týden, rodičům bylo umožněno a doporučováno účastnit se
sezení.  Rodiče dětí  byli  vedeni  ke spolupráci,  dětem byl  k domácí  práci  postupně vypracován sešit  s
říkadly, cvičením oromotoriky, pracovními listy, obrázky k procvičení konkrétních hlásek. Pracovalo se na
základě individuálního logopedického plánu vždy na jeden měsíc, s pravidelným hodnocením pokroků.
Narušenou komunikační schopnost se podařilo odstranit nebo alespoň zmírnit u všech dětí. Rodiče měli
možnost hodnotit logopedickou práci v evaluačním dotazníku na konci školního roku 2015/2016. Všichni
rodiče v dotazníku vyjádřili spokojenost. 

Rodiče  byli  seznámeni  s  logopedickým projektem na  třídních  schůzkách,  informační  tabuli  ve  škole,
široká  veřejnost  prostřednictvím  internetových  stránek  školy.  Na  těchto  stránkách  předáváme  také
informace z oblasti logopedické prevence a vývoje řeči. Informovat o projektu budeme také ve zpravodaji
obce Pačlavice. 

Finanční prostředky získané z rozvojového programu byly využity v souladu s cíli a rozpočtem projektu.
Dotace ve výši 15000 Kč byla vyčerpána.

Projekt považujeme za přínosný, v logopedické intervenci chceme i nadále pokračovat a využívat nových
pomůcek k rozvoji komunikačních dovedností dětí. 
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Adresa webové stránky, na které je projekt zveřejněn: www.mspornice.cz

údaje v Kč

Přehled o čerpání dotace 
v roce 2016 

Výše přidělené
dotace

Výše čerpání
dotace

Případná vratka 
dotace

OBV/ONIV 15 000 15 000

Datum zaslání případné

vratky:

Datum: 10.10.2016

Jméno a podpis ředitelky/ředitele 
školy otisk razítka školy

Světlana Tesařová
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