Základní škola Praha 7, Korunovační 8
SETKÁVÁNÍ PŘEDŠKOLÁČKŮ
termíny ve školním roce 2019/20
13.11.
4.12.
8.1.
5.2.
4.3.
1.- 2.4.
6.5.
3.6.

– NÁHRADNÍ TERMÍN program Montessori
– pracovní činnosti
– český jazyk
– matematika
– Velká hra – setkání se všemi p. učitelkami
– zápis – předpokládáme (změna možná)
– grafomotorika + hry ve školní družině
– hry ve školní družině či na školním hřišti

vždy 16 – 18 hod.
S sebou: přezůvky, malou svačinku, dobrou náladu.
Informace pro rodiče:
Již DVANÁCTÝM rokem a to s velkým ohlasem a zájmem rodičů i dětí pořádáme setkávání
předškoláků. Cílem těchto schůzek je usnadnit předškolákům vstup do základní školy a umožnit
jim sblížit se s učiteli a poznat prostředí školy. V průběhu školního roku se pravidelně uskuteční
celkem devět dvouhodinových odpoledních setkání. Každé setkání vedou dvě/tři jiné paní učitelky z 1.
stupně, takže děti i rodiče poznají postupně všechny vyučující na 1. stupni. Během středečních školních
aktivit dětí se mohou rodiče setkat s panem ředitel a diskutovat s ním o zaměření školy, školním
vzdělávacím programu, provozu školy, přístupu k dětem …
• Ve středu 4. března 2020 uspořádáme tradičně Velkou hru pro děti, kdy Vaše děti projdou společně se
staršími spolužáky celou školu a poznají tak třídy, odborné pracovny, herny školní družiny, počítače,
tělocvičnu, keramickou dílnu, žákovskou kuchyňku a další prostory. Rodiče zveme na poslední setkání
s ředitelem školy Mgr. Tomášem Komrskou před zápisem, který tradičně bývá v dubnu. Setkání dětí
pokračují i po zápisu do 1. tříd a to až do června a to pouze pro žáky zapsané do naší školy.
• Obsahovou náplň setkání tvoří vždy témata a činnosti některého vyučovacího předmětu. Zaměřujeme
se především na rozvoj základních dovedností, které budou děti potřebovat pro vstup do 1. či
předškolní třídy. Navazujeme při tom na práci mateřských školek – rozvíjíme prostorou orientaci,
jemnou motoriku potřebnou pro správné psaní, jazykové vyjadřovací dovednosti, ale dáváme
prostor i výtvarnému, hudebnímu a pohybovému vyjádření. Pro učitele naší školy je skvělé, že
v předstihu poznají schopnosti, dovednosti a připravenost budoucích prvňáčků a především je
samotné.
• Možnost strávit opakovaně značný počet hodin v budoucí škole usnadní podle dosavadních zkušeností
vstup prvňáčků v mnoha ohledech. Do důvěrně známého, bezpečného a přátelského prostředí
přicházejí v září bez zbytečných obav a stresů především rodiče, pro které je začátek školní docházky
také mimořádnou zátěž.
•

•

Naše setkání jsou zdarma a rodiče společně s dětmi je mohou navštěvovat zcela nezávazně
bez ohledu na budoucí výběr školy. Rodiče nemusí být v době setkání přítomni ve škole.

