Mateřská škola Rokycany, Školní ulice 642, příspěvková organizace

Rozvojový programu MŠMT „Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v
roce 2014“
Jednou z oblastí, kterou se vzdělávání dětí předškolního věku zabývá, je problematika
rozvoje řeči a komunikačních dovedností. Této problematice je věnovaná zvýšená pozornost
především z důvodů nárůstu počtu dětí, které v průběhu předškolního věku potřebují
odbornou péči logopeda.
Protože se zvyšuje počet dětí s logopedickými obtížemi a tím i následné odklady školní
docházky z důvodu vad řeči, přihlásila se naše škola a uspěla v rozvojovém programu MŠMT
„Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2014“ a na realizaci svého
projektu „Od hlásky k mluvenému slovu“ získala na rok 2014 dotaci ve výši 80.000,- Kč.
Na naší mateřské škole věnujeme rozvoji komunikačních dovedností již několik let zvýšenou
pozornost, a to jak při tvorbě programů pro vlastní vzdělávací práci s dětmi, která je
zaměřena na prevenci logopedických obtíží, tak na spolupráci s logopedy a speciálními
pedagogy odborných pracovišť, které mají děti s narušenou komunikační schopností z
našeho zařízení v péči.
Hlavním cílem projektu „OD HLÁSKY K MLUVENÉMU SLOVU“ bylo a je nastartování realizace
dlouhodobé preventivní péče dětí předškolního věku. Na všech pracovištích máme vyškolené
logopedické asistentky z řad našich učitelek, které poskytují základní logopedickou prevenci
a spolupracují s rodiči ve prospěch především dětí s
komunikačními problémy. Depistáž logopedických
asistentek vede k včasné diagnostice komunikačních
obtíží, větší spolupráci a informovanosti rodičů o
potřebě a možnostech nápravy řeči.
Na třídách, které jsou vybaveny novými pomůckami pro
logopedickou prevenci, zavedly paní učitelky pravidelné
logopedické chvilky do každodenní práce s dětmi. U dětí
předškolního věku se zaměřujeme na komplexní rozvoj
všech složek řeči, rozvoj smyslového vnímání, celkové
obratnosti.
Věříme, že náš projekt pomůže získávat rodiče k aktivnější spolupráci při výchově řeči dětí.
Je třeba připomenout, že logopedická prevence nenahrazuje péči klinického logopeda, který
s dítětem individuálně vyvozuje hlásky.

