Dítě můžete přihlásit do 25. 10. 2017

• odevzdáním / zasláním vyplněné přihlášky na ZŠ Bučovice, Školní 710
• e-mailem: kotrbova@infos.cz (přihláška ke stažení na www.zs710.eu)
• telefonicky: 773 646 212 (informace z přihlášky nutné)

Děkujeme za Vaše rozhodnutí

děti, které absolvovaly předškolní přípravný kurz jsou ve školním
prostředí adaptabilnější. S většinou činností začínajícího prvňáčka
se již seznámily, a proto tvoří pohotověji, rychleji a přesněji.
V kolektivu je jejich náskok opravdu viditelný.

Naše zkušenosti:

způsob jak nejlépe zvládnout pravidla života v kolektivu

Příležitost pracovat ve skupině,

které jsou důležité pro školní úspěšnost

Praktické ukázky a náměty cvičení,

učitelem proškoleným v oblasti výchovy
a vzdělávání dětí předškolního věku
a s praxí výuky v 1. třídě

Správné metodické vedení

které pomáhají úspěšně zvládnout nástup do školy

Aktivity,

nabízí:

EDUKATIVNĚ STIMULAČNÍ SKUPINY

Informační schůzka určená rodičům

22. 10. 2017 ve 14.00

zahajuje

KLUBÍČK

Mgr. Martina Křiváková
Mgr. Martina Berčáková
Mgr. Radka Janegová

Věříme, že po naší schůzce již budete pevně přesvědčeni
o důležitosti předškolního kurzu. Přímo na místě můžete vyplnit přihlášku, abychom mohli objednat materiály nutné
pro práci během přípravného školního roku a rozdělit děti do
pracovních skupin.

Dozvíte se, jaké dovednosti je nutné u dětí v předškolním období posilovat a procvičovat, seznámíte se s pravidly, která
budeme společně dodržovat.

Děti zde zažijí spoustu legrace v hudebních dílničkách
na téma PODZIM a z chladného podzimu se přesunou na
zajímavou návštěvu do teplé AFRIKY. Rodiče se sejdou 14.15
ve třídě 2. B, kde proběhne informační schůzka ke kurzu
Edukativně-stimulačních skupin pro děti předškolního věku.

Na rodiče zde budou čekat dvě zkušené lektorky, učitelky
prvního stupně, které rodičům předškoláků vysvětlí, co je
potřeba udělat, aby nástup do školy byl hladký a co nejméně
bolestivý.

Chcete, aby Vaše dítě bylo schopným, sebevědomým
a ve škole šikovným prvňáčkem? Zúčastněte se tedy určitě
první schůzky edukativně-stimulačních skupin Klubíčko, která je pro Vás připravena jako součást Dne otevřených dveří,
v neděli 22.10. 2017, na Základní škole Bučovice, Školní 710.

VÁŽENÍ RODIČE

Datum:
Podpis zákonného zástupce:

Souhlasím s nákupem pracovních listů
pro přípravu předškoláka za 395 Kč
Zákonný zástupce dítěte
jméno, příjmení:
tel./e-mail:
bydliště:
Předškolní dítě
jméno, příjmení:
datum narození:

Přihláška na předškolní přípravné skupiny Klubíčko

