Vážení rodiče, zákonní zástupci dětí,
připravili jsme i v letošním školním roce pro předškolní děti “Předškoláčka JEDNA
RADOST”.
Jedná se o hravou přípravku pro budoucí prvňáčky 2021/2022. Budeme si společně
hrát, cvičit, tvořit, zpívat a hodně si povídat. Zároveň tak procvičíme všechny důležité
schopnosti, dovednosti a znalosti důležité pro bezproblémový vstup do školy.
Na začátku si dítě vytvoří vlastní desky - portfolium, kam si bude zakládat své výtvory
a pracovní listy. Díky tomuto portfoliu mohou i rodiče sledovat, nejen co jsme na
Předškoláčkovi dělali, ale i pokroky svého dítěte. Malý kolektiv a zkušení průvodci,
umožňují pestrou paletu skupinových aktivit a zároveň dostatečně individuální přístup
k potřebám každého dítěte.

Základní informace:
Předškoláček určen pro:děti chystající se v roce 2021 k zápisu do ZŠ
Termín zápisu ZŠ a SŠ JEDNA RADOST:duben 2021
Průvodci lekcemi Předškoláčka:
Marcela Fárková, Pavel Heřmann, Vladimír Privulovič
Místo konání:ZŠ a SŠ JEDNA RADOST Pňov - Předhradí
Délka Předškoláčka:celkem 10 lekcí od 22.01. 2021
Cena: 
1.200,- Kč + specifický symbol 26, platbu uhradit do 09.01. 2021
Platba:b.ú. školy 2901549390/2010 nebo hotově v kanceláři školy (po-čt 9-12)
Termíny lekcí: 22.1., 29.1., 5.2., 12.2.,19.2., 26.2., 5.3., 12.3.,19.3., 26.3. 2021
Kdy se budeme scházet: pátek od 9:00 do 12:00
Obsah lekcí Předškoláčka:seznámení se s prostředím školy JEDNA RADOST
pomocí hravých aktivit, jemná a hrubá motorika, zrakové vnímání, sluchové vnímání,
předmatematické představy a logické myšlení, grafomotorika, řeč a jazykové
schopnosti, výtvarná činnost
Strava: 
pitný režim zajištěn po celou dobu, svačinu s sebou
Přihláška: termín odevzdání do 09. 01. 2021, vyplněnou přihlášku zašlete na e-mail
info@skola1radost.cznebo jí můžete přinést k nám do školy (vše v závislosti na
mimořádných opatřeních vlády ČR)

Přihláška na Předškoláčka JEDNA RADOST
Jméno a příjmení dítěte: ____________________________________________________
Adresa: _________________________________________________________________
Jméno a příjmení zákonného zástupce č.1: _____________________________________
Kontaktní telefon na zákonného zástupce č.1: ___________________________________
E-mail zákonného zástupce č.1: ______________________________________________
Jméno a příjmení zákonného zástupce č. 2: _____________________________________
Kontaktní telefon na zákonného zástupce č. 2: ___________________________________
E-mail zákonného zástupce č. 2: ______________________________________________

Důležité informace o dítěti (alergie, levák, návštěva logopedie apod.):
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Kdo bude dítě v pátek z Předškoláčka JEDNA RADOST ve 12:00 vyzvedávat:
_________________________________________________________________________
Pravidelná návštěva předškoláčka:

ANO

NE

Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro Základní školu a Střední školu Jedna Radost
Pňov - Předhradí dle GDPR.
Souhlasím / nesouhlasím s uveřejňováním fotografií mého dítěte pořízených na
předškoláčkovi, a to na facebooku školy a webových stránek školy.
Dne:
Podpis zákonného zástupce: ____________________________________

