Nabídka pro rodiče a děti s odkladem školní docházky
Kurz rozvoje školních dovedností
Na podzim školního roku 2022/2023 budeme opět otevírat program Edukativně stimulační
skupiny pro děti s odkladem povinné školní docházky a jejich rodiče. Jedná se o kurz
rozvoje školních dovedností, se kterým máme velmi dobrou zkušenost.
Edukativně stimulační skupiny (ESS) jsou programem, který si klade za cíl celkový rozvoj
předškolních dětí a jejich pečlivou přípravu na nástup do 1. ročníku základní školy.
Hravou formou podněcuje schopnosti, dovednosti a funkce důležité pro úspěšné zvládání trivia
(budoucí čtení, psaní, počítání). Probouzí v dětech zvídavost, pomáhá jim postupně si zvykat
na cílenou práci a soustředit se na činnosti úkolového typu.
Kromě poznávacích kompetencí v programu rozvíjíme i další neméně důležité předpoklady pro
školní práci. Nenásilným způsobem pomáháme dítěti osvojovat si pracovní návyky, ke
kterým patří záměrná koncentrace pozornosti, důslednost a smysl pro povinnost. Zároveň
si dítě procvičuje svoje sociální a komunikační dovednosti.
Pro děti je také velkou výhodou seznámení se s prostředím školy v přítomnosti svého
rodiče. Je to taková škola na zkoušku.
Program je rozvržen do 10 lekcí. Každá lekce má svoji pravidelnou strukturu, jednotlivé
činnosti se střídají a navazují na sebe. Jednotlivé lekce trvají 60 minut a konají se pravidelně
po 14 dnech. Vše probíhá jednoduchou a zábavnou formou hry.
Ve skupině pracuje 6 – 8 dětí, každý se svým rodičem.
Skupiny povede školní speciální pedagožka.
Tento program je sestaven speciální pedagožkou a dětskou psycholožkou, které si kladly za cíl
všestrannou přípravu budoucího prvňáčka na jeho pohodový nástup do školy.
Pracuje se s pracovními listy pro rozvoj jemné motoriky, grafomotoriky, zrakového vnímání,
prostorové orientace, sluchového vnímání, matematických představ, myšlení a řeči. Tyto
materiály a další potřebné pomůcky jsou zpoplatněné (částka cca 650,- Kč). Ostatní
služby poskytujeme zdarma.

Pokud Vás tato nabídka zaujala nebo byste chtěli vědět nějaké doplňující informace, pište na
emailovou adresu: specped@zsslovan.cz
Případně je Vám k dispozici telefonní číslo na školní speciální pedagožku 573 509 637

Těšíme se na kontakt s Vámi a Vašimi dětmi.
Kolektiv vyučujících ZŠ Slovan

