Na školní rok 2022/2023 opět otvíráme

Případní zájemci prosím vyplňte on-line dotazník na našich webových stránkách
směrovka.eu, kde je odkaz na žádost v záložce zápisy.
Dotazník bude otevřen od 21.3. do 30.4.2022
Těšíme se na Vás
Adresa: Husova ZŠ a MŠ SMĚROVKA, K Nádraží 104 vchod za optikou (fakticky Čsl. Armády 19)
Kontakt na paní ředitelku Mgr. Olgu Kühnlovou 773 782 535,
e-mail: smerovka-hostivice@seznam.cz, web: smerovka.eu

Přípravná třída základní školy
Přípravná třída je určena pro děti NEJEN s odkladem povinné školní docházky v posledním roce před
zahájením povinné školní docházky, ale i děti v předškolním věku od 5 let. Cílem přípravné třídy je pomocí
různých aktivit a činností systematicky připravovat děti na zahájení vzdělávání v základní škole. Během
docházky do přípravné třídy si děti osvojí dovednosti a návyky, které jim usnadní přechod z předškolního
vzdělávání do základní školy a pomohou jim být úspěšní. Aktivity a program přípravné třídy se řídí Školním
vzdělávacím programem pro přípravný ročník, přičemž jeho plnění se řídí aktuálními možnostmi a stupněm
vývoje dětí v přípravné třídě.
Základem přípravné třídy je organizovaná činnost pomocí různých didaktických her, pracovních listů, obrázků
a různých pohybových, hudebních, pracovních a výtvarných činností, které u dětí rozvíjí nejrůznější oblasti
jejich osobnosti – sluchové, zrakové vnímání, prostorovou a časovou orientaci, matematické představy,
sebeobslužné a sociální dovednosti, hrubou a jemnou motoriku.
Naším hlavním cílem je, aby si děti vytvořily pozitivní vztah a důvěru ke škole, pedagogům i ke svým
spolužákům. Působení a pokroky dětí v přípravné třídě konzultujeme s rodiči formou osobních konzultací či
hromadných třídních schůzek, ukázkových prací dětí, formou besídek či společných dílen.
Spolupracujeme také s kolegy z pedagogicko-psychologické poradny, kteří nám pomáhají ve správném
působení na děti.
V rámci přípravné třídy také nabízíme kroužek „Hláskář“, jehož obsahem je Trénink jazykových schopností
dle metody D.B. Elkonina. Tato metoda rozvíjí jazykové schopnosti a díky tomu umožňuje předcházet vzniku
poruch učení ve školním věku a působí preventivně proti školní neúspěšnosti v oblasti čtení a psaní. Děti se
během lekcí pomocí loutek přenesou do kouzelné krajiny hlásek a slov, v níž se seznamují hravou formou se
strukturou a stavbou slov.

