Podpora logopedické prevence v předškolním
vzdělávání v roce 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále
jen „ministerstvo“) vyhlásilo dne 31.5.2013 v souladu s
§ 171 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), rozvojový program ve
vzdělávání (dále jen „program“): Podpora logopedické
prevence v předškolním vzdělávání v roce 2013 s č.j.
MSMT-11989/2013-210. Neváhali jsme, využili
nabídky a vznikl náš projekt s názvem:

Hrajeme si se slovíčky
aneb
logopedie hrou

CÍL PROJEKTU:
Zvyšování kvality vzdělávání prostřednictvím
vzdělávání pedagogických pracovníků při rozvíjení
řečových dovedností dětí předškolního věku a také
možností zlepšení pracovního prostředí i pro zajištění
logopedické prevence. Získání odbornosti pro

pedagogické
pracovníky,
zlepšení
materiálních
podmínek. Vytvoření soustavně působícího systému
péče s návazností motivování rodičů k aktivní
spolupráci s odbornými pedagogickými pracovníky. V
rámci této spolupráce budou rodiče instruovány jak s
dětmi či žáky pracovat doma. K tomu budou vybaveny i
vhodnými pomůckami. Rovné příležitosti při vzdělávání
v mateřské škole spočívající v pomoci i dětem ze
sociálně slabých či nefunkčních rodin.
Kvalitní a rovné zajištění logopedické péče pro děti
věkové kategorie 3 - 8let . Přínosem projektu pro
cílovou skupinu je buď úplné, nebo alespoň částečné
odstranění handicapu. Účast v něm pak přinese
dosažení srovnatelných schopností s vrstevníky,
ulehčit jim tím vstup do základního vzdělávání. Získat
odbornost pro učitelky mateřské školy a zlepšit
materiální podmínky pro poskytování péče dětem
s logopedickými vadami a zajištění kvalitní preventivní
péče celé cílové skupině. Vytvořit soustavně působící
systém logopedické péče.
STRUČNÝ POPIS PROJEKTU
Ve věkové skupině 3 - 8 let se vlivem uspěchaného
životního
tempa,
časového
vytížení
rodičů,
elektroniky... se stále zhoršují řečové dovednosti dětí,
přibývají více těžké vady řeči. V současné době je
v naší mateřské škole téměř více jak polovina dětí,

kterým je doporučována odborná logopedická péče.
Bohužel v našem městě je logopedická péče placenou
službou, tudíž některé rodiny si tuto službu nemohou
dovolit a logopedické handicapy u celé řady dětí,
přetrvávají i při jejich přechodu na základní
školu. Logopedickou péči zajišťujeme formou
jazykových chvilek v rozsahu ŠVP.
Zapojili jsme se do projektu Celé Česko čte dětem,
kterým se snažíme dětem více přiblížit mluvené slovo.
Zveme do naší MŠ významné osobnosti, rodiče dětí
i divadelní herce, kteří navštěvují naše město , aby
našim dětem přečetli z oblíbené knihy a poslech
mluveného slova jsme tímto dětem zpestřili.
Spolupracujeme s logopedkou paní Mgr. Helenou
Beytlerovou, Městskou knihovnou ve Varnsdorfu,
kterou pravidelně navštěvujeme. Rádi bychom zapojili
rodičovskou veřejnost do logopedické prevence,
informovali ji, přejeme si uvést ji více do logopedické
problematiky, motivovat
ke zpětné vazbě. Na
vytvoření a uvedení do života těchto možností je však
třeba získat jednorázově větší finanční prostředky,
než jaké mají v současné době školy k dispozici ze
státního rozpočtu a rozpočtu svého zřizovatele .
VYMEZENÍ AKTIVIT,
REALIZOVAT

KTERÉ

BUDE

PROJEKT

Proškolení pedagogických pracovnic v oboru logopedie
na akreditovaných kurzech v době od září do prosince
2013 a tím zajištění odborné preventivní logopedické
péče v každodenním životě dětí v mateřské škole,
formou individuálních činností i jazykových chvilek
logopedického kroužku – dechová cvičení, gymnastika
mluvidel, artikulační cvičení, rytmická cvičení, určování
hlásek ve slově, grafomotorická cvičení, správný rozvoj
řeči a podobně pod dohledem supervizora logopedky
paní
Mgr. Heleny Beytlerové. Navázání aktivní
spolupráce s rodiči formou logopedických schůzek a
účastí rodičů na logopedickém kroužku. Zajištění
vybavení
pracovišť
učebními
a
didaktickými
pomůckami.
PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ PROJEKTU
Projektový koordinátor – ředitelka Mateřské školyŠtefanie Plešingerová,DiS.
Pedagogické pracovnice s akreditací –
Doležalová , Veronika Králová, Marie Škorňová

Dana

Supervizor - logopedka Mgr. Helena Beytlerová
MĚŘITELNÉ VÝSTUPY PROJEKTU
Výsledkem projektu je rozšíření slovní zásoby dětí od
3-8 let, ovládání dechu, zlepšení vyjadřování dětí a

porozumění řeči, správné vyslovování, ovládání
koordinace ruky a oka, zvládání jemné i hrubé motoriky,
rozlišovat a vnímat pomocí všech smyslů – sluchově
rozlišovat tóny, zvuky, vnímat hmatem. Dobrý jazykový
základ pro vstup do školy. Zvýšení vzdělávacích
kompetencí pedagogů v oblasti logopedické prevence a
tím zavedení kvalitní logopedické prevence do
každodenního života v mateřské škole.
ZÍSKANÁ VÝŠE DOTACE ČINÍ : 64 815,-Kč
říjen 2013
Právě dnes nám dorazili tolik očekávané drumbeny.
Děti jsou nadšené a těší se, až si je barevně pomalují

.

Ostatní foto naleznete na rajčeti - viz fotogalerie

