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Rozvojový program 

„Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2014“ 

Poskytovatel dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

  

V rámci projektu pro děti s řečovými vadami se pravidelně a průběžně pracuje v oblasti logopedické 

prevence. 

S dětmi v naší mateřské škole pracuje vyškolená logopedická asistentka. Pro realizaci cílů projektu je 

z poskytnutých finančních prostředků zakoupeno vybavení novými pomůckami, odbornou literaturou a 

metodikami. 

 V rámci logopedické prevence jsou s dětmi zařazenými do tohoto projektu prováděna dechová a 

oromotorická cvičení, procvičování fonematického sluchu, podpora verbální produkce, cvičení s míčky. 

Aktivní spolupráce rodičů by měla přispět ke zlepšení výslovnosti a komunikačních dovedností dětí. 

Dále je cílem vyhledávat děti s narušenou komunikační schopností a zkvalitnit prevenci prostřednictvím 

skupinové i individuální péče. Na upevňování správné výslovnosti a na rozvoji komunikačních dovedností 

dětí se budou podílet i ostatní učitelky, které se zaměří na správné dýchání při mluveném projevu a 

prostřednictvím čtení pohádek, vyprávění, písniček a říkadel budou rozvíjet slovní zásobu dětí a jejich 

komunikativnost. Pro podporu a udržení již zavedených programů pak navážeme na dobrou spolupráci s 

PPP v Blansku. 

Cíl projektu: 

Cílem je předejít problému vysokého počtu dětí s NKS při nástupu do 1. ročníku základní školy, rozšířením 

aktivit pedagogických pracovníků, tak i zapojením rodičů při individuální logopedii a podporou dětí 

v domácím prostředí. Celkově rozvíjet komunikační schopnosti všech dětí, vyhledávat děti s narušenou 

komunikační schopností, zkvalitnit a rozšířit prevenci prostřednictvím skupinové a individuální péče, podpora 

správného vývoje řeči, předcházet poruchám, podporovat děti s těžšími vadami řeči, vytvořit podmínky pro 

pravidelnou práci ve všech třídách doplněním nového technického vybavení a logopedickými pomůckami. 

 

Celkový rozpočet projektu zahrnuje vlastní vklad žadatele projektu ZŠ a MŠ Ráječko a dotaci od MŠMT. 

Celkový rozpočet: 76.200,- Kč 

Z toho: dotace MŠMT 50.000,- Kč 

vlastní zdroje ZŠ a MŠ 26.200,-Kč 

 

 

 

 

 


