Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce
2016
Evidenční číslo:……………………………………………………
(doplní MŠMT)
Název poskytovatele
dotace

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Název rozvojového
programu

Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2016

1. Identifikační údaje o předkládající právnické osobě
Název právnické osoby školy

Základní škola a Mateřská škola Děčín IX, Na Pěšině 330, příspěvková organizace

Právnická forma

Příspěvková organizace

Obec

Děčín IX - Bynov

PSČ

40505

Ulice

Na Pěšině

Č. p.

330

Č. o.

Telefon

412544271

Počet dětí v PV*

E-mail

zsbynov@seznam.cz

Číslo účtu

107-3069910217/0100

u peněžního ústavu

KB Děčín

Adresa příslušného
finančního úřadu

Finanční úřad pro Ústecký kraj – územní pracoviště v Děčíně

Zřizovatel právnické
osoby

Statutární město Děčín

Adresa zřizovatele školy

Mírové náměstí 1175/5

IČ

Kraj

72744057

Ústecký

42

Řetězová 1369/2a, 405 39 Děčín

405 38 Děčín IV - Podmokly

2. Ředitel/ka školy
Jméno ředitelky/ředitele PaedDr. Ing. Michal Slavík, PhD.
školy
Telefon

608373365

Email

zsbynov@seznam.cz

3. Podrobný popis projektu
Název projektu
(max. 140 znaků)

Kdo chce poznat celý svět, musí slovům rozumět.

Anotace projektu (max.
600 znaků, může být
zveřejněna)

Projekt je zaměřen na proškolení pedagogů v logopedické prevenci, spolupráci s klinickým
logopedem a aktivní zapojení rodičů do rozvoje komunikačních dovedností dětí. V rámci
projektu dojde k vybavení odloučeného pracoviště MŠ Rudolfova 76, Děčín IX moderními
pomůckami k logopedické prevenci – tablety s rozvojovými programy, logopedické karty a
zrcadla.

3.1 Cíl / cíle projektu a jeho zdůvodnění, analýza potřeb
Cílem projektu je zlepšení řečových dovedností dětí, rozvíjení slovní zásoby, vhodnou prevencí snižovat
odklady školní docházky z důvodu logopedických vad pomocí moderních logopedických pomůcek a výukových metod,
zkvalitnění pedagogické práce učitelek v uceleném programu zaměřeného na logopedickou prevenci.

3.2 Stručný popis současného stavu problematiky, kterou projekt řeší; souvislost projektu s ostatní
činností školy nebo s projekty, které škola realizuje
Mateřská škola Rudolfova je dvoutřídní, navštěvuje ji 42 dětí. Stav vývoje řeči dětí se stále zhoršuje, v každé třídě je
více než třetina dětí s logopedickou vadou a děti se špatnou výslovností, které mají odklad školní docházky. Na tomto
pracovišti chybí dostatečné vybavení pro účely logopedické prevence. V současné době má 1učitelka logopedický kurz
a 25 let praxe v tomto oboru. V souvislosti s tímto projektem chceme spolupracovat s klinickou logopedkou PaedDr.
Ladislavou Laušmanovou z SPC a prohloubit spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou Děčín.

3.3 Vymezení aktivit, které bude projekt realizovat
-

depistáž logopedických nedostatků u dětí klinickým logopedem

-

osvěta mezi rodiči, spolupráce s rodiči a klinickým logopedem

-

nákup moderních logopedických pomůcek

-

proškolení učitelky v oblasti logopedické prevence

-

denní aktivity – skupinová a individuální práce s dětmi

3.4 Rozsah záměru (počet zapojených dětí, žáků a učitelů školy – v %; přibližný počet osob, na který bude
mít projekt dopad; jiné údaje)
Rozsah záměru se bude zpočátku týkat všech 42 dětí, poté bude pozornost zaměřena na děti s logopedickými vadami
– 30%. Účast pedagogických pracovníků – 4 učitelky.

3.5 Podrobný časový a pracovní harmonogram realizace projektu a jeho částí
Leden – březen 2016 - depistáž všech dětí logopedem a zjištění vad, zahájení spolupráce s rodiči, klinickým logopedem
a SPC Děčín, intenzivní práce s dětmi.
Únor 2016 – zahájení školení jedné učitelky v oblasti logopedické prevence
Březen – srpen 2016 – nákup moderních logopedických pomůcek a techniky, intenzivní práce s dětmi za pomoci
nových výukových pomůcek a metod práce.

3.6 Materiální a personální zabezpečení projektu, včetně organizace a řízení projektu a mechanismů
průběžné kontroly realizace projektu
Materiální zabezpečení – tablety, výukové programy, logopedické obrázkové karty, zrcadla.
Personální zabezpečení – 4 pedagogové, z toho 2 logopedičtí preventisté. Řízení projektu bude provádět a průběžně
kontrolovat Marcela Šenfeldová.

3.7 Definice konkrétních a měřitelných výstupů, které budou výsledkem projektu
Výsledky projektu jsou měřitelné podle získaného osvědčení z logopedického kurzu, dokumentace každého dítěte na
základě diagnostiky – pravidelná pedagogická činnost s novými pomůckami pro logopedickou prevenci, docházky ke
klinickému logopedovi.

3.8 Veškeré další podstatné údaje o projektu, zejména informace o tom, jakým způsobem bude
prezentována dotace ministerstva ve výstupech projektu
Veškerá činnost bude dokumentována prostřednictvím portfolia dětí, fotografií.
Dotace MŠMT bude prezentována na schůzkách s rodiči, v prostorách MŠ i ZŠ a na webových stránkách.

3.9 Celkový rozpočet na realizaci projektu a podrobný rozpočet požadované dotace rozpracovaný
v položkovém členění
Celkový rozpočet projektu zahrnuje vlastní vklad žadatele projektu a dotaci od ministerstva. Mzdy a odvody budou
hrazeny z rozpočtu mateřské školy, převážná část prostředků bude použitá na ONIV.
Celkový rozpočet: 30000,- Kč
ONIV:
Akreditovaný kurz v rozsahu 60 hodin:

6000,- Kč

Tablety včetně výukových programů:

15000,- Kč

Logopedické karty, didaktické hry a ostatní materiál: 7000,- Kč
Odborná a dětská literatura, pracovní listy:

2000,- Kč

3.10. Odpovědný řešitel projektu (jméno, kvalifikace, odborné zaměření, délka pedagogické praxe)
Marcela Šenfeldová, pedagog, vedoucí mateřské školy, 35 let pedagogické praxe, 25 let logopedické praxe.

4. Celková výše dotace požadovaná od ministerstva v roce 2016 (v Kč)
Druh výdajů:

požadovaná dotace: 15000,-

Ostatní neinvestiční výdaje celkem:

30000,-

5. Potvrzení žádosti
Právnická osoba je povinna v žádosti vyplnit všechny údaje, a to i v případě, že dle potřeby rozvede kterýkoliv bod ve
zvláštní příloze.
Ředitel/ka školy svým podpisem potvrzuje správnost uvedených údajů a prohlašuje, že právnická osoba vykonávající
činnost školy není v prodlení s plněním svých povinností vůči státu.
Ředitel/ka školy svým podpisem potvrzuje, že aktivity, na které je žádána dotace v tomto programu, nejsou v rozsahu
požadované dotace zároveň financovány z jiných zdrojů.
Datum:

7. 9. 2015

Jméno a podpis
PaedDr. Ing. Michal Slavík, PhD.
ředitelky/ředitele školy
otisk razítka školy
*Celkový počet zapsaných dětí ke dni podání žádosti, kterým je poskytováno předškolní vzdělávání v MŠ a
přípravné třídě ZŠ.

