Věcné vyhodnocení projektu
Číslo rozhodnutí
Poskytovatel dotace

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Název programu

Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2013

Název projektu

Cestování papouška Hláska za zdravým slovem

Název právnické osoby

Mateřská škola Holice, Holubova 39, okres Pardubice

IZO školy

048159743

Věcné vyhodnocení projektu:
Rodiče a široká veřejnost byla seznámena s logopedickým projektem prostřednictvím internetových stránek školy:
www.msholubova.cz. ,
V Holických listech byl zveřejněn článek o projektu. Měsíčník Holické listy je doručován do každé domácnosti ve městě.
Vzhledem k tomu, že máme dvě další pracoviště dalšího vzdělávání, má každé pracoviště plyšového papouška Hláska, maskota
logopedického projektu, který doprovází děti při logopedických chvilkách. Přítomnost papouška Hláska je pro děti velkou motivací.
Od září se v naší škole v rámci projektu vzdělává další paní učitelka, která bude mít osvědčení logopedické asistentky. Děti se
také setkaly s živým papouškem. Dne 14.11. 2013 nás navštívilo v mateřské škole několik druhů papoušků z chovu manželů
Podolských.
Dne 28.11.2013 pořádala naše škola ve spolupráci s klinickým logopedem přednášku pro rodiče v oblasti logopedické prevence.
Rodičům byla dána možnost objednat si pomůcky, které jsou velkým pomocníkem při logopedických chvilkách.
V prosinci zakoupila škola interaktivní tabuli, kterou jsme nainstalovali do učebny logopedie, po zakoupení programů budeme
využívat tabuli především při logopedických chvilkách.
Veškeré poznatky, odkazy, návrhy, nápady v oblasti logopedické prevence, odkazy na pomůcky, programy, říkadla, příklady
říkadel zaznamenáváme do brožury, která bude výstupem z celého projektu.
Plánujeme v jarních měsících navštívit logopedickou třídu na Mateřské škole Holice, Pardubická, kde proběhne vzájemná výměna
názorů, odkazů na pomůcky…Poté pozveme kamarády k nám a ukážeme jim, jak pracujeme na interaktivní tabuli.
Další setkání bude s rodiči, kdy na školní zahradě uspořádáme setkání plné her – logopedických a odnesou si do svých domovů
brožuru, kde bude průběh jednotlivých částí projektu zaznamenán.

Adresa webové stránky, na které je projekt zveřejněn: www.msholubova.cz
Přehled o čerpání dotace v roce 2013 (v Kč) Dotace
Neinvestiční výdaje celkem:

skutečné čerpání
88 750,-

109965,-

z toho platy

25 000,-

25 000,-

z toho OON

5 000,-

5 000,-

z toho odvody

8 500,-

8 500,-

z toho FKSP

250

z toho OBV celkem

50 000,-

Datum: 14.1.2014
Jméno a podpis ředitelky/ředitele školy
otisk razítka školy

Bc.Lenka Chotěnovská

250,71215,-

