Rozvojový program Podpora logopedické prevence v roce 2015

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo na podzim roku 2014 Rozvojový
program s názvem Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2015.
Naše škola se do programu již podruhé úspěšně zapojila a s projektem „Táto, mámo, babičko,
jazýčkujme maličko“ získala dotaci 20 000,- KČ. Dotace je určená na vybavení školy
notebookem pro využívání výukových CD Romů, dalšími pomůckami pro řečovou výchovu a
na tvorbu a realizaci projektů na podporu rozvoje řeči. Projekty budou zveřejněny na našich
webových stránkách.

Projekt

TÁTO, MÁMO, BABIČKO, JAZÝČKUJME MALIČKO
Anotace projektu:
Projekt je zaměřený na cílenou péči o řeč dětí předškolního věku a přímo navazuje na
celoroční projekt Miniškola jazýčkování podporovaný MŠMT v roce 2014. Zahrnuje
všestrannou péči o rozvoj řečových schopností a to nejen u dětí s již narušenými
komunikačními schopnostmi. Snažíme se vytvořit pro děti prostředí, ve kterém budou
rozvíjeny všechny roviny jazykové výchovy, hravou formou podporovat přirozený vývoj řeči
již od mladšího předškolního věku.
Náplní projektu je vybavení školy notebookem pro využití výukových CD Romů a dalšími
vhodnými pomůckami, tvorba a realizace nových projektů využitých ve spolupráci s rodiči a
výuka logopedie u dětí s komunikačními poruchami.

V souladu s cíli Rozvojového programu Podpora logopedické prevence v předškolním
vzdělávání v roce 2015 a se Školním vzdělávacím programem školy (viz příloha Péče o řeč)
budou realizovány tyto aktivity.
-

Tvorba a realizace školních projektů na podporu rozvoje řeči u dětí předškolního věku,
včetně spolupráce s rodiči.

-

Zajištění vybavení pracovišť moderními pomůckami pro řečovou výchovu ve škole.

Cíle projektu:
-

vyhledávat děti s narušenou komunikační schopností
zlepšovat podmínky vzdělávání dětí s narušenou komunikační schopností
provádět činnosti zaměřené na podporu přirozeného rozvoje řeči a prevenci vzniku
poruch řeči

-

provádět edukační a reedukační cvičení
vytvářet projekty pro přirozenou podporu řečového vývoje
spolupracovat s rodiči a poskytovat informace o dostupnosti logopedické péče
pořídit notebook pro použití výukových CD Romů a další vhodné pomůcky pro práci
s dětmi

Popis projektu:

Naše mateřská škola se věnuje řečové výchově již několik let. Spolupracujeme se Speciálním
pedagogickým centrem. Přímo v prostředí mateřské školy je prováděna odborná depistáž
kvalifikovanou logopedkou. Jsou vyhledávány děti s narušenou komunikační schopností, pro
které jsou vypracovány individuální plány, podle kterých postupujeme a provádíme edukační,
resp. reedukační postupy a cvičení.
Na škole pracujeme podle projektů „Logopedické hrátky“ a „Brousek pro tvůj jazýček aneb
jazýčkování“. V projektech pracujeme s dětmi již od mladšího předškolního věku a snažíme
se včasnému předcházení vadám a poruchám řeči. Péči o řeč se věnují kvalifikované učitelky,
z nichž jedna absolvovala třísemestrové specializační studium Základy logopedie pro práci
s dětmi předškolního a mladšího školního věku.
V letošním roce jsme díky Rozvojovému programu Podpora logopedické prevence
v předškolním vzdělávání v roce 2014 pořídili kopírku a další moderní pomůcky pro řečovou
výchovu. Toto vybavení nám pomáhá zkvalitňovat práci s dětmi a šířit potřebné materiály při
spolupráci s rodinou. Prostřednictvím tohoto projektu bychom rádi pořídili notebook pro
práci s výukovými CD Romy a další pomůcky a vytvořili podnětné prostředí pro práci
s dětmi.
Dále bychom chtěli pokračovat ve zpracovávání nových projektů, které umožní rodičům
věnovat se hravou formou dětem v rámci domácího procvičování a zapojit do něj celou
rodinu.
Nadále budeme věnovat dvě hodiny týdně výuce logopedie v rámci projektu Logopedické
hrátky a pokračovat v prevenci vzniku poruch komunikace nejen pomocí projektu Brousek
pro tvůj jazýček aneb jazýčkování, ale i při běžných činnostech s využitím moderních
pomůcek.

Cílovou skupinou, na kterou se projekt zaměřuje, jsou především děti předškolního věku.
Z uskutečnění projektu budou mít užitek všechny děti mateřské školy. Mateřskou školu
navštěvuje 25 dětí, rozsah záměru tedy bude 100%.
Pedagogický sbor mateřské školy tvoří dvě učitelky. Obě jsou plně kvalifikované a budou se
podílet na realizaci projektu.

Materiální a personální zabezpečení projektu provede řešitelka projektu Stanislava Šalšová
včetně její organizace.
Odborná způsobilost: kvalifikovaná učitelka MŠ, akreditované třísemestrové specializační
studium Základy logopedie pro práci s dětmi předškolního a školního věku.
Na průběžnou kontrolu realizace projektu dohlédne vedoucí učitelka Vlasta Kouřilová,
kvalifikovaná učitelka MŠ ve spolupráci s ředitelkou školy Mgr. Boženou Lužovou.

Časový a pracovní harmonogram realizace projektu a jeho částí:

Projekt „Táto, mámo, babičko, jazýčkujme maličko“ bude probíhat v průběhu kalendářního
roku 2015.
Během roku budeme průběžně vytvářet školní projekty zaměřené na podporu rozvoje řeči u
dětí předškolního věku. Projekty zpracujeme čtvrtletně, vypracujeme minimálně čtyři
projekty. Zpracované projekty budou
Termín pro tvorbu projektů: do 31.03.2015
do 30.06.2015
do 30.09.2015
do 31.12.2015
Projekty budeme následně realizovat v praxi a rozvíjet tak všechny složky jazykové výchovy.
Termín realizace projektů: do 31.12.2015
Škola bude vybavená vhodnými pomůckami. Při práci s dětmi budeme využívat moderní
pomůcky pro řečovou výchovu a počítačovou techniku s využitím výukových CD Romů.
Termín materiálního vybavení pomůckami: do 31.6.2015
Po celý rok bude ve spolupráci s rodiči probíhat výuka logopedie dvě hodiny týdně s dětmi
s narušenou komunikační schopností.
Termín výuky logopedie: v průběhu roku 2015

