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                                         Skupina pro předškolní děti

   Už mnoho let   na  naší  škole mají  rodiče  společně  s budoucími  prvňáčky možnost 
navštěvovat stimulačně - edukativní skupiny -  přípravku na 1. třídu.

Práce ve skupinkách je určena předškolním dětem a jejich rodičům, jejím cílem je 
předejít případnému počátečnímu školnímu neúspěchu a hravou formou rozvíjet schopnosti a 
dovednosti důležité pro zvládnutí nároků 1. třídy. Jedná se o 10 lekcí (v období od února do 
dubna),  které  vedou  zkušené  učitelky  prvního  stupně.  Do  lekcí  přichází  dítě  s rodiči  a 
v kolektivu  max.  10  dětí  se  zapojí  do  činností.  Obsah  hodin  je  velmi  pestrý,  zaměřený 
především na rozvoj smyslového vnímání (zrak, sluch, hmat), orientaci v prostoru (vpravo, 
vlevo, vpřed, vzad), uvolňování ruky (příprava na psaní), rozvoj řeči a slovní zásoby apod. 
Nenásilnou hravou formou poznávají počátky školní práce. Důležitou a nezbytnou součástí je 
úzká spolupráce rodičů a dětí. Rodiče nejen sledují projevy dítěte, ale účastní se i her, plnění 
úkolů a mohou i doma některé náměty využít. Přítomnost rodičů je důležitá. Bojácným dětem 
usnadní vstup do nového prostředí, zajistí pocit bezpečí. Rodič vidí své dítě v nové roli.

   Kurz bude probíhat v úterý vždy od 13:15 do 14:00 hod. nebo ve čtvrtek od 15:15 
do 16:00 hod..  První lekce začínají v prvním únorovém týdnu (viz rozpis). Cena kurzu je 
400,-  Kč  (v ceně  jsou zahrnuty  pracovní  listy   „Kreslení  před psaním“,  trojhranná tužka, 
pastelky  a   papíry). Zaplatíte  v hotovosti  v kanceláři  školy při  první  lekci  (vždy před 
začátkem lekce).

Termíny lekcí: úterý – 14/2, 21/2, 28/2, 6/3, 13/3, 20/3, 27/3, 3/4, 10/4, 17/4
čtvrtek – 16/2, 23/2, 1/3, 8/3, 15/3, 22/3, 29/3, 12/4, 19/4, 26/4 

V případě zájmu pošlete přihlášku nebo kontaktujte Mgr. Alena Fialová, ZŘ 
tel.: 546 220 539, 602 292 106, fialova  @zseyrovskeho32brno  .cz  
……………………………………………………………………………………………………………………

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

Skupina pro předškolní děti

Přihlášku odstřihněte a vyplněnou odevzdejte přímo u zápisu nebo zašlete na adresu ZŠ 
Heyrovského 32, 635 00 Brno p. uč. Mgr. Alena Fialová,  nejpozději do 3. 2. 2012.  

Příjmení a jméno: ............................................................................

Bydliště: ............................................................................................

Datum narození: ..............................................................................

Máme zájem o termín: úterý od 13:15 do 14:00

čtvrtek od 15:15 do 16:00

                                                                                                          ...........................................  
                                                                                               podpis rodičů
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