TISKOVÁ ZPRÁVA
Obrnická školka uspěla s projektem logopedické prevence
Mateřská škola v Obrnicích získá v letošním roce od ministerstva školství 42 tisíc korun na
vybavení kvalitními logopedickými pomůckami a literaturou včetně počítače s dotykovou
obrazovkou a speciálním výukovým programem. Školka totiž uspěla se žádostí o dotaci
z rozvojového programu Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2014.
Projekt zaměřený na zkvalitnění práce učitelek v oblasti logopedické prevence školka nazvala
"Čáry, máry, fuk, ať jsem holka nebo kluk, písmenka a slovíčka jsou naše zábavička". Vyžádá si
celkem 50 tisíc korun, zbytek nákladů uhradí školka z vlastních prostředků.
Školku navštěvuje v současné době 72 dětí. Čtyřicet procent z nich pochází z prostředí, které
neposkytuje správný vzor pro rozvoj řeči. "Výrazné narušení komunikačních schopností
evidujeme u patnácti dětí, dalších šest pochází z cizojazyčného prostředí. Proto se chceme
zaměřit na preventivní aktivity, které chlapcům a dívkám předškolního věku umožní podporu
přirozeného rozvoje komunikačních schopností a dovedností," vysvětlila motivaci vypracování
projektu a jeho cíle ředitelka obrnické školky Vladimíra Šustková.
Ve školce se dennodenně setkávají čeští chlapci a dívky s s vrstevníky romské, vietnamské,
africké, ukrajinské nebo kazašské národnosti. Žádná nevraživost či spory tu ale podle Šustkové
nepanují. Do mateřské školy jezdí také děti z blízkého okolí, kromě Mostu například z Korozluk
či Patokryjí.
Kvalifikovaný personál včetně dvou vysokoškolsky vzdělaných odbornic na speciální
pedagogiku umožňuje, aby se učitelky věnovaly dětem individuálně s ohledem na jejich
specifické potřeby. Školka se už čtvrtým rokem zaměřuje na podporu vzdělávání dětí většinové
společnosti, dětí jiného etnika, dětí cizinců, ale i dětí zdravotně postižených společně v jedné
třídě.
Školka se zapojuje do řady nejrůznějších aktivit. Kromě výukových programů pro děti i rodiče
pořádá také osvětové besedy s odborníky na předškolní výchovu. Pochlubit se může i úspěchy v
celostátních, zejména výtvarných soutěžích.
Školku obec postupně modernizuje a zvelebuje. Podařilo se získat dotaci EU na zateplení
obvodového pláště budovy, v letošním roce se v celém objektu vyměnily koberce za krytinu z
PVC a kryty na radiátorech topení. Začátkem ledna obec podala žádost o příspěvek ze Stárního
fondu životního prostředí ČR, tentokrát na zvelebení zahrady školky. Projekt zahrnuje úpravu
terénu, výsadbu stromů a keřů, umístění nových herních prvků z přírodních materiálů,
vybudování altánu jako zázemí pro letní ekologickou výuku či umístění záhonů. Předpokládané
náklady se pohybují kolem 1,1 milionu korun, dotace může dosáhnout až 85 procent této částky.
Více informací:
starostka Drahomíra Miklošová - tel, fax: 476 118 020, mobil: 724 181 155, e-mail:

starostka@ouobrnice.cz
ředitelka MŠ Vladimíra Šustková - tel: 476 118 212, mobil: 608 763 366, e-mail:
msobrnice@volny.cz, web: www.msobrnice.cz
Obec Obrnice se nachází v údolí chráněné krajinné oblasti České středohoří nedaleko
města Mostu. Je správní jednotkou také pro sousední Chanov a České Zlatníky. V obci žije
necelých 2 500 obyvatel, dle takzvané Gabalovy studie tvoří téměř 40 procent z nich muži,
ženy a děti romského etnika. Soužití Čechů s Romy bylo donedávna velkým problémem
Obrnic, současnému vedení se ale podařilo v poměrně krátkém čase situaci změnit. Obec s
ročním rozpočtem zhruba 40 milionů korun získala dosud dotace v celkové výši kolem 132
milionů korun. Právě usilovná příprava projektů se žádostí o granty vedla i k úspěchu v
práci se sociálně slabými občany, kteří jsou v mnoha případech těžce zadluženi. Z
příspěvků ministerstev či EU se například podařiloopravit základní a mateřskou školu,
vybudovat kulturní a společenské centrum, nové náměstí, dětská hřiště, chodníky, veřejné
osvětlení, či zapojit zejména Romy do veřejně prospěšných prací a veřejné služby.

