Věcné vyhodnocení projektu
Číslo rozhodnutí

MSMT-6742-10/2014; KUZL 25522/2014

Poskytovatel dotace

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Název programu

Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v
roce 2014

Název projektu

Rozvoj komunikace a řeči

Název právnické
osoby

Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříž

IZO školy

600 025 608

Věcné vyhodnocení projektu:
Cílem projektu „ Rozvoj komunikace a řeči“ bylo vytvořit pracoviště, vybavené moderními pomůckami
pro řečovou výchovu dětí se zdravotním postižením. Pro rozvoj komunikačních dovedností byly pořízeny a
jsou využívány nové didaktické pomůcky (PC ALL ONE se snadným multidotykovým ovládáním, iPad,
výukové programy a program k podpoře alternativní komunikace). Nové pomůcky rozšířily možnosti
stávajících forem systematické logopedické podpory a podpořily zájem dětí i jejich rodičů o vzdělávání
zaměřené na rozvoj řeči. Rodiče se aktivně zapojili do projektu při společném setkávání edukačních skupin
i při individuálních konzultacích vedoucích k zefektivnění cílené spolupráce školy a rodiny.
Speciální pedagogové pracují s logopedickými pomůckami při všech činnostech směřujících k rozvoji
multismyslového vnímání, rozvoji řeči a podpoře alternativní komunikace. Svoje odborné znalosti si
doplnily formou dalšího vzdělávání v kurzech, zaměřených na využití alternativní komunikace a
obrázkový komunikační systém. Při tvorbě vlastních didaktických pomůcek pedagožky využili i materiál
pořízený v projektu. Cílené vzdělávací aktivity učitelky intenzivně směřovaly i do všech ve škole
realizovaných podpůrných terapií. Výrazného kvalitativního zlepšení bylo dosaženo především při
Snoezelen- MSE terapii.
Projekt v době své realizace (rok 2014) podpořil 12 dětí (mateřská škola speciální, přípravný stupeň
základní školy speciální) a 5 pedagogů podílejících se na předškolním vzdělávání.
Finanční prostředky získané z rozvojového programu byly využity v souladu s rozpočtem projektu. Dotace
rozvojového programu ve výši 20 000,- Kč byla vyčerpána. Do projektu škola vložila vlastní zdroje ve výši
30 005,70 Kč. Celkové náklady projektu činily 50 005,70 Kč.
Informace o projektu a o poskytnuté dotaci na rozvojový program škola zveřejnila na svých webových
stránkách. Informace pro rodiče a návštěvníky školy byly zveřejněny na informační tabuli v budově školy.
Pro zákonné zástupce byla realizována tři společná tematická setkání (edukační skupiny). Stanovené
individuální vzdělávací plány k rozvoji komunikačních dovedností jednotlivých dětí byly pedagogy i rodiči
pravidelně hodnoceny v průběhu celého roku. Vyhodnocení výstupů projektu a praktické zkušenosti
z realizace projektu byly prezentovány rodičům v posledním měsíci realizace projektu.
Po ukončení projektu byly informace o realizovaném projektu zaslány k prezentaci místnímu tisku.
Adresa webové stránky, na které je projekt zveřejněn: www.msazskm.cz
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Přehled o čerpání dotace v roce 2014 (v Dotace
Kč)
Neinvestiční výdaje celkem:

skutečné čerpání
20 000

20 000

z toho platy

0

0

z toho OON

0

0

z toho odvody

0

0

z toho FKSP

0

0

20 000

20 000

z toho OBV celkem
Datum:

19. 1. 2015

Jméno a podpis ředitelky/ředitele
školy otisk razítka školy

Mgr. Malenovská Miroslava
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