Předškoláček
Školní poradenské pracoviště ZŠ a MŠ Křtiny připravilo program edukativně – stimulačních skupinek
„Předškoláček“ pro všechny děti, které v příštím školním roce nastoupí do prvních tříd.
Program je určen všem dětem, protože jim může před nástupem do školy pomoci:

seznámit se s prostředím školy ještě dříve, než se stanou prvňáky

vyzkoušet si způsob práce, který je velmi podobný tomu školnímu

docvičit a dotrénovat vše, co je potřeba k dobrému zvládnutí nároků první třídy (zrakové
a sluchové vnímání, uvolnění ruky a správné držení tužky, pravolevou orientaci, početní
představy, řeč a mnoho dalšího)

naučit se pracovat samostatně - pod vedením paní učitelky- na zadaných úkolech
Program je určen také všem rodičům, protože jim může pomoci:

porovnat schopnosti a způsob práce svého dítěte s vrstevníky

naučit se pracovat společně se svým dítětem na školních úkolech

dozvědět se, jak procvičovat potřebné dovednosti

seznámit se se školním prostředím a učiteli

Organizace „Předškoláčka“:
Celý program je složen z 10 lekcí, které budou probíhat vždy ve středu od 15.00 hodin do 16.00
hodin a od 16.05 do 17.05 hodin. „Předškoláček“ bude zahájen ve středu 20. února 2019.
O rozdělení dětí do skupin a zahájení programu se dozvíte z letáku v mateřské škole nebo na
školním webu www.zskrtiny.cz.
Cena:

350,- Kč – zahrnuje pracovní sešity, pomůcky
- platí se na první schůzce

Přihlášky do programu:
Vyplněné přihlášky odevzdejte nejpozději do 31. ledna 2019 v mateřské škole.
Později odevzdané přihlášky nemusí být akceptovány. Můžete je odevzdat i řediteli
nebo zástupkyni ředitele školy na Dni předškoláka 11. 1. 2019. Vyplněnou
přihlášku je rovněž možné zaslat emailem na adresu zskrtiny@zskrtiny.cz.
Jakékoliv dotazy směřujte na vedoucí „Předškoláčka“ paní učitelku Mgr. Zdeňku
Kučerovou, tel. 516 349 151 kl. 227 nebo email: zdenka.kucerova@zskrtiny.cz

--------------------------------------------------------------------------------------------Přihláška do programu „Předškoláček“
Jméno dítěte, datum narození……………………………………………………………………
Kterou MŠ dítě navštěvuje?……………………………………………………………………..
Jméno zákonného zástupce dítěte ………………………………………....
mobilní telefonický nebo emailový kontakt………………………………………………..........
Prosím označte křížkem termín, který vám vyhovuje:

□ středa od 15.00 do 16.00 hodin
□ středa od 16.05 do 17.05 hodin
Podpis rodiče…………………………………………………………………………………….

