Příloha č. 3

Závěrečná zpráva o využití poskytnutých finančních prostředků
Vyhodnocení rozvojového programu za rok 2017
24632-2/2016-36
Česká republika – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,
Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1, IČ 00022985

Číslo rozhodnutí
Poskytovatel dotace

Rozvojový program MŠMT „Podpora vzdělávání cizinců ve školách“

Program

A – Bezplatná výuka přizpůsobená potřebám dětí a žáků-cizinců z třetích zemí

Modul

Mateřská škola Vestec, příspěvková organizace

Název organizace
Adresa organizace,
email, web

U Hřiště 576, Vestec, 252 50, msvestec@seznam.cz, www.msvestec.cz
Mgr. Daniela Pořízková

Statutární orgán

118 028,- Kč

Poskytnutá dotace

Vyhodnocení programu
Děti nastupující do mateřské školy mají úplnou absenci znalosti českého jazyka, pocházejí z uzavřených
především vietnamských a čínských komunit, rodiny nejsou schopny dostatečně podpořit dítě v přípravě na
vzdělání (v domácím prostředí užívají mateřský jazyk- vietnamštinu, čínštinu), mají specifické výchovné
potřeby.
Finanční prostředky byly použity na individuální program pro rozvoj dětí s jiným mateřským jazykem. Každé
dítě se specifickými potřebami má individuální vzdělávací plán rozvoje jazyka, který je průběžně vyhodnocován.
 Využíváme metodický materiál ze sdružení Mety, dále pak metodický materiál pro předškolní děti. Škola
nakoupila učební, metodické a logopedické pomůcky
 Učitelky vytvořily metodické a didaktické materiály, pomůcky na rozvoj porozumění jazyka, výslovnosti,
grafomotoriky, pomůcky dle specifických potřeb dítěte.
 Současně pečujeme o rozvoj komunikačních schopností, napomohla v rozumění řeči, zvýšila se úroveň
řečových dovedností, probíhá program logopedické prevence Mluvení hrou.
 Napomáháme sociální integraci dětí s nedostatečnou komunikační schopností do kolektivu ostatních dětí
 Škola individuálně pracovala s dítětem, zvýšila slovní zásobu a porozumění, podpořila cíleně děti v přípravě na
vzdělání.

Opatření, které škola činila ve prospěch dětí se sociokulturním znevýhodněním:
 škola zařadila děti do věkově smíšených tříd
 každé dítě se specifickými potřebami má individuální vzdělávací plán, který je průběžně vyhodnocován
 navozuje sociální interakce formou společných aktivit
 respektuje styl života a výchovu rodiny
 nakoupila učební a logopedické pomůcky
Cíle, které škola dosáhla:
 pečovala o rozvoj komunikačních schopností, napomohla v rozumění řeči, zvýšila úroveň řečových dovedností
 napomohla sociální integraci dětí s nedostatečnou komunikační schopností do kolektivu ostatních dětí
 individuálně pracovala s dítětem, zvýšila slovní zásobu a porozumění, včetně logopedické intervence
 podpořila cíleně děti v přípravě na vzdělání

Datum:
Jméno a podpis statutárního
orgánu

17.1.2018
Mgr. Daniela Pořízková, řed. MŠ Vestec
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