
Příloha č. 1 
Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2013 

 
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 2013 

1. Identifikační údaje o předkládající právnické osobě 

Název právnické 
osoby 

Mateřská škola Velké Bílovice, příspěvková organizace 

Obec Velké Bílovice 

PSČ 691 02 Kraj Jihomoravský 

Ulice Fabian 

Č.p. 1215 Č.o.  

Telefon 519346240 Fax xx 

E-mail msvb@seznam.cz 

Prezentace na 
Internetu 

http://www.mskamaradi.cz 

 

IČ 70941777 IZO 600111733 

Číslo účtu 256219620/0300 

u peněžního ústavu ČSOB, a.s. 

Adresa příslušného 
finančního úřadu 

Břeclav, Sladová 1,  

Zřizovatel právnické 
osoby 

Město Velké Bílovice 

Adresa zřizovatele 
školy 

nám.Osvoboditelů 570, 691 02 Velké Bílovice 

2. Ředitel/ka školy 

Jméno 
ředitelky/ředitele školy 

Anna Kropáčová 

Telefon 733339057 

Email msvb@seznam.cz 

3. Podrobný popis projektu 

Název projektu 
(max. 140 znaků) 

Na slovíčko s kamarády 

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

Náš ŠVP Kamarádi podporuje aktivity dětí potřebné pro rozvoj všech oblastí jejich osobnosti (biologická, 
psychologická, interpersonální, sociálně-kulturní a environmentální). Vedeme děti ke kamarádství, režim 
dne respektuje právo dětí na vlastní spontánní aktivity. V posledních letech přibývá dětí, které mají 
problémy s komunikací, výslovností a nedostatečnou slovní zásobou. Na slovíčko s kamarády je projekt, 
který se zaměřuje na tuto cílovou skupinu dětí a prostřednictvím nových moderních pomůcek pod vedením 
pedagoga zavádí hravou formou trvalou logopedickou prevenci ve škole. 

http://www.mskamaradi.cz/


3.1 Cíl / cíle projektu a jeho zdůvodnění, analýza potřeb 

Mateřská škola Velké Bílovice má 6 heterogenních tříd s celkovým počtem 144 dětí. Z analýzy vývoje úrovně jazykových a řečových 
schopností u dětí předškolního věku zjišťujeme, že počet dětí se špatnou výslovností každým rokem narůstá. Logopedickou prevenci 
v mateřské škole provádí kvalifikovaný logoped, který pro řečovou výchovu nemá odpovídající moderní učební pomůcky podpořené 
ICT. Cílová skupina dětí s vadou řeči se zvětšuje a současný kvalifikovaný pedagog potřeby školy nepokryje. V rámci projektu se 
bude dále nejméně jeden pedagogický pracovník vzdělávat v oblasti logopedické prevence. Zakoupením moderních pomůcek pro 
řečovou komunikaci (multimediální počítač, výukový software a logopedické pomůcky) bude stávající logoped a další pedagogičtí 
pracovníci motivovat a podporovat správný a přirozený vývoj dětské řeči. Tato technika je dneska již běžnou součástí domácností a 
škola ji k dispozici nemá. Jejím pořízením a používáním se tak stane běžnou součástí při rozvíjení řečových dovedností dětí při 
vzdělávacích činnostech. 

3.2 Stručný popis současného stavu problematiky, kterou projekt řeší; souvislost projektu s ostatní činností 
školy nebo s projekty, které škola realizuje 

Logopedická prevence je součástí ŠVP Kamarádi. Předložený projekt podporuje jednu aktivitu v oblasti DVPP v oblasti logopedické 
prevence. K provádění logopedické prevence a k řečové výchově jsou nezbytné moderní učební pomůcky, které se v rámci projektu 
pro mateřskou školu pořídí a tím se vybaví pracoviště pro kvalifikované logopedy. Předškolní pedagogové budou pomůcky využívat 
při denně organizovaných činnostech.   

3.3 Vymezení aktivit, které bude projekt realizovat 

V rámci projektu bude realizováno proškolení pedagoga v rámci DVPP. Projekt bude naplňován zejména 

prostřednictvím nových pomůcek (vybavení pracoviště) následující dílčí cíle týkající se dětí: rozvoj komunikativních 
dovedností, rozvoj dovedností, které předcházejí čtení a psaní, rozšiřování slovní zásoby a její aktivní používání, rozvoj 

dovedností vyjadřovat své pocity, prožitky a nálady, rozvoj komunikace s dětmi i dospělými.   

3.4 Rozsah záměru (počet zapojených dětí, žáků a učitelů školy – v %; přibližný počet osob, na který bude mít 
projekt dopad; jiné údaje) 

Mateřskou školu navštěvuje 144 dětí o které pečuje 11 pedagogů. Počet dětí s nutnou potřebou logopedické prevence je 20 % dětí. 
V rámci projektu budou přednostně podpořeny děti s potřebou logopedické péče. V rámci běžných aktivit budou individuálně 
pracovat s dětmi i ostatní pedagogové. Předpokládáme, že na 65 % dětí bude mít projekt přímý dopad. S pomůckami bude pracovat 
100 %pedagogů a dva logopedičtí preventisté. 

3.5 Podrobný časový a pracovní harmonogram realizace projektu a jeho částí 

Období realizace projektu: 

Září – příprava na realizaci projektu, pořízení pomůcek, zahájení logopedického kurzu v rámci DVPP, vytvoření logopedických 
skupin dětí, seznámení s projektem rodiče dětí, logopedická diagnostika 

Říjen – proškolení pedagogických pracovníků s obsluhou ICT, výukové programy pro logopedickou péči a práce s nimi, pokračování 
kurzu pro logopedy, práce v logopedických skupinách  

Listopad – doporučené postupy a metody nápravy řeči (práce preventistek), práce ve skupinách a v běžných třídách, rozvoj 
komunikativních dovedností 

Prosinec – kontrola plnění logopedických chvilek ve třídě, využití pomůcek v průběhu celého dne, věcné vyhodnocení projektu. 

3.6 Materiální a personální zabezpečení projektu, včetně organizace a řízení projektu a mechanismů průběžné 
kontroly realizace projektu 

Pro řízení projektu bude sestaven realizační tým, který pod vedením ředitelky bude průběžně vyhodnocovat plnění stanovených cílů 
v jednotlivých oblastech. Zodpovědnou osobou a garantem projektu bude již proškolený pedagog v oblasti logopedické prevence, 
který bude garantovat zařazování moderních pomůcek v rámci logo prevence v činnosti MŠ. 

3.7 Definice konkrétních a měřitelných výstupů, které budou výsledkem projektu 

Měřitelným výstupem projektu bude počet dětí zapojených do logopedických skupin (nejméně 20 %). Počet nově proškolených 
logopedických preventistů v rámci DVPP. Proškolíme další dva pedagogické pracovníky v logopedické prevenci. Toto proškolení 
budeme hradit z vlastních prostředků organizace.  

ICT a další pomůcky pro řečovou výchovu. Měřitelným výstupem projektu dostupnost pomůcek pro většinu dětí mateřské školy a 
dále skutečnost, že v oblasti řeči dosažení toho, že dítě jasně, zřetelně vyslovuje všechny hlásky, mluví plynule; přiměřeně a živě 
komunikuje s dětmi i dospělými; dokáže vyprávět podstatné části obsahu pohádky; má dobrou slovní zásobu, přiměřeně stylizuje 
věty.  



3.8 Veškeré další podstatné údaje o projektu, zejména informace o tom, jakým způsobem bude prezentována 
dotace ministerstva ve výstupech projektu 

Poskytnutá dotace z MŠMT bude prezentována na webových stránkách školy www.mskamardi.cz , v místním tisku a informační 
zprávou s logem MŠMT ve vstupních prostorech MŠ. 

3.9 Celkový rozpočet na realizaci projektu a podrobný rozpočet požadované dotace rozpracovaný v položkovém 
členění rozpočtové skladby 

Celkový rozpočet projektu zahrnuje vlastní vklad žadatele projektu a dotaci od ministerstva.  

Celkový rozpočet projektu je 79 000,-Kč. Vklad žadatele je ve výši 15 %,tj. 11 850,- Kč. 

Rozpočet projektu se zdůvodněním položek je uveden v příloze č.1. 

3.10 Zdůvodnění jednotlivých položek rozpočtu, zejména podrobné zdůvodnění osobních nákladů 

Mzdové prostředky musí odpovídat nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a 
správě. 

Vzhledem k tomu, že realizace projektu nevyžaduje zvýšené nároky na mzdové prostředky, není tato položka dále zdůvodňována. 
V projektu požadujeme zejména prostředky na ostatní běžné výdaje, které jsou podrobně rozepsány v příloze. Realizace projektu se 
bude uskutečňovat vlastními pedagogickými pracovníky v rámci běžné pracovní náplně. 

3.11. Odpovědný řešitel projektu (jméno, odborné zaměření, délka pedagogické praxe) 

Bc. Florianová Kateřina, logopedický preventista, 11 roků 

4. Celkový rozpočet projektu a celkový rozpočet dotace požadované od ministerstva v roce 2013 (v Kč) 

Druh výdajů celkem (včetně vlastního vkladu žadatele) z toho požadovaná dotace 

Neinvestiční výdaje 
celkem 

79 000,- 67 150,- 

     z toho platy 0,- 0,- 

    z toho OON 0,- 0,- 

    z toho odvody 0,- 0,- 

    z toho FKSP 0,- 0,- 

    z toho ostatní běžné 
výdaje celkem 

79 000,- 67 150,- 

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: 12.6.2013 

Jméno a podpis 
ředitelky/ředitele školy 
otisk razítka školy 

Anna Kropáčová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mskamardi.cz/


Příloha č. 2 
Věcné vyhodnocení projektu  

Číslo rozhodnutí Čj. MŠMT 31421/2013 – 1, ÚZ 33044 

Poskytovatel dotace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

Název programu Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2013 

Název projektu Na slovíčko s kamarády 

Název právnické osoby Mateřská škola Velké Bílovice, příspěvková organizace 

IZO školy 600111733 

 

Věcné vyhodnocení projektu: 

(Právnická osoba doplní řádky/stránky dle potřeby.) 

Uskutečněný rozvojový projekt „Na slovíčko s kamarády“ jsme zaměřili na cílovou skupinu dětí, které mají problémy 
s komunikací, výslovností a nedostatečnou slovní zásobou. Zakoupením nových moderních pomůcek pod vedením proškoleného 
pedagoga jsme zavedli hravou formou trvalou logopedickou prevenci ve škole, neboť náš ŠVP Kamarádi podporuje aktivity dětí 
potřebné pro rozvoj všech oblastí jejich osobnosti (biologická, psychologická, interpersonální, sociálně-kulturní a environmentální). 
Získáním finančních prostředků na logopedickou prevenci v mateřské škole, kterou provádí kvalifikovaný logoped, který má pro 
řečovou výchovu odpovídající moderní učební pomůcky podpořené prvky ICT. Pro cílovou skupinu dětí s vadou řeči jsme 
proškolili další dva kvalifikované pedagogy. V rámci projektu se jeden pedagogický pracovník vzdělával v oblasti logopedické 
prevence. Zakoupením moderních pomůcek pro řečovou komunikaci (multimediální počítač, výukový software a logopedické 
pomůcky – dle přílohy projektu) mají logopedi a pedagogičtí pracovníci školy možnost motivovat a podporovat správný a přirozený 
vývoj dětské řeči. Tato technika je dneska již běžnou součástí domácností. Moderní logopedické pomůcky, která škola získala a 
jejich používáním se tak staly běžnou součástí při rozvíjení řečových dovedností dětí při vzdělávacích činnostech. Měřitelným 
výstupem projektu je dostupnost pomůcek pro většinu dětí v mateřské školy a dále skutečnost, že v oblasti řeči dosažení toho, že 
dítě jasně, zřetelně vyslovuje všechny hlásky, mluví plynule; přiměřeně a živě komunikuje s dětmi i dospělými; dokáže vyprávět 
podstatné části obsahu pohádky; má dobrou slovní zásobu, přiměřeně stylizuje věty. Nejméně 20 % dětí je zapojeno do 
logopedických skupin. Proškolili jsme další dva pedagogické pracovníky v logopedické prevenci. Toto proškolení jsme hradili 
z vlastních prostředků organizace. Poskytnutá dotace ve výši 67 150,- Kč byla použita na vybavení pracoviště mateřské školy 
moderními logopedickými pomůckami.    

 

 

 

Adresa webové stránky, na které je projekt zveřejněn: www.mskamaradi.cz 

 

Přehled o čerpání dotace v roce 2013 (v Kč) Dotace skutečné čerpání 

Neinvestiční výdaje celkem: 67 150,- 67 150,- 

 z toho platy 0,- 0,- 

 z toho OON 0,- 0,- 

 z toho odvody 0,- 0,- 

 z toho FKSP 0,- 0,- 

 z toho OBV celkem 67 150,- 67 150,- 

Datum: 2. ledna 2014 

Jméno a podpis ředitelky/ředitele školy 
otisk razítka školy 

Anna Kropáčová 

 

 

 

 

 

http://www.mskamaradi.cz/


 

 

 


