
 

Základní škola a mateřská škola Na Slovance, Praha 8, Bedřichovská 1 

pracoviště: Mateřská škola, Praha 8, Drahorádova 2 

Vážení rodiče, 

určitě Vás s nástupem Vašeho dítěte do první třídy napadá spousta otázek. Je mé dítě dostatečně připravené na vstup do základní 

školy? Uspěje? Nebude mít problémy? Není lepší žádat o odklad školní docházky? Zvládnu to i já? Jak mám reagovat, když se 

vyskytnou problémy? Jak mohu pomoci? Na tyto i další dotazy se Vám pokusíme odpovědět. 

Srdečně Vás tímto zveme na odborně zaměřená tematická setkávání pro rodiče budoucích prvňáčků: 

„Máme doma předškoláka“ 
Tato setkání budou probíhat ve školce vždy ve čtvrtek v odpoledních hodinách. 

První tři setkání budou rozdělena na dvě poloviny: od 16:00 do 17:00 hodin bude seminář pro rodiče (děti budou v jiné třídě). Od 17:00 

do 18:00 hodin budou na programu společné aktivity pro rodiče a předškoláky. Další tři setkání budou koncipována jen pro rodiče, a 

to v čase od 17:00 do 19:00 hodin. 

1. setkání:  14. 2. 2019 v čase 16:00 – 18:00 hodin: „Zraková a sluchová připravenost“ 

Správně vnímat zrakem i sluchem je velmi důležitá oblast rozvoje dítěte – je potřebná pro učení, psaní, počítání, čtení, porozumění 
textům, diktátům… 

přednášející: PaedDr. Milada Fleková 

2. setkání: 28. 2. 2019 v čase 16:00 – 18:00 hodin: „Grafomotorika“  

Jak správně sedět, držet tužku, uvolnit ruku a mnoho dalšího – důležité pro nácvik psaní… 
přednášející: Mgr. Zuzana Nováková 

3. setkání: 7. 3. 2019 v čase 16:00 – 18:00 hodin: „Rozvoj matematických představ a pojmů“ 

Matematika nás provází celým životem, zjistěte, co musí zvládnout předškolák… 
přednášející: PaedDr. Milada Fleková 

4. setkání: 4. 4. 2019 v čase 17:00 – 19:00 hodin: „Vývoj řeči s důrazem na předškolní dítě“ 

Proč je správná výslovnost u předškolních dětí tak důležitá Vám osvětlí setkání se speciálním pedagogem a logopedem. 
přednášející: PhDr. Alena Štěpaníková 

5. setkání: 25. 4. 2019 v čase 17:00 – 19:00 hodin: „Co ovlivňuje školní úspěšnost?“ 

Vnější a vnitřní podmínky ovlivňující školní úspěšnost a jak postupovat, nebude-li dítě ve škole úspěšné (základní legislativa, integrace 
a podpůrná opatření). 

přednášející: PhDr. Alena Štěpaníková 

6. setkání: 9. 5. 2019 v čase 17:00 – 19:00 hodin: „Povolit či zakázat“ 

O správném nastavení hranic ve výchově. 
přednášející: Mgr. Hana Imlaufová 

 

Těšíme se na Vás a doufáme, že společně prožijeme velmi příjemná, zábavná a přínosná setkání. 

 

Všechna setkání jsou zdarma, občerstvení zajištěno… Máte jediný úkol, přijít s dobrou náladou. 


