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INFORMACE K PŘEDŠKOLÁČKU 

 

ZŠ T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, Ivančice pořádá kroužek pro budoucí prvňáčky TĚŠÍME SE DO ŠKOLY.  

• Nabízíme hry a cvičení pro rozvoj:  

o zrakového a sluchového vnímání 

o pravolevé orientace 

o paměti a pozornosti 

o myšlení a řeči 

o jemné motoriky. 

 

• Rodiče mají možnost navštěvovat kroužek společně s dítětem.  

• Získáte nápady pro práci s předškoláky doma. 

• Děti navštěvující předškoláček lépe poznají prostředí školy a adaptují se na práci pod vedením paní učitelky.  

 

• Kroužek je určen pro děti, které potřebují: 

o rozvíjet některou z výše jmenovaných schopností a dovedností 

o pomoc při rozhodování o odkladu školní docházky 

o pro předškoláčky, kteří se už nemohou dočkat školy  

• Co s sebou: 

o přezůvky (děti i rodiče) 

o pouzdro, 12 pastelek (lépe trojhranných), tužka č. 2, nůžky s kulatou špičkou 

o složka s 10 ks euroobalů na ukládání pracovních listů 

Paní učitelka si děti a jejich rodiče vyzvedne před každou schůzkou v prostoru vestibulu školy. Prosíme o příchod nejpozději v 15.20, 

aby se děti stihly převléct a přesunout do třídy. V 15.30 již začíná kroužek. 

Termíny setkání: 21. 2., 28. 2., 7. 3., 21. 3. a 28. 3. vždy od 15.30 do 16.15 

Závaznou přihlášku doručte nejpozději do 3. 2. 2023 do školy (poštou, osobně na vrátnici školy nebo jako naskenovanou či 

vyfocenou přílohu na emailovou adresu zastupce@zstgmivancice.cz). Na přihlášky doručené po tomto datu již nebude brán 

zřetel. Na Vaši emailovou adresu Vám bude doručeno potvrzení přijetí do PŘEDŠKOLÁČKU. 

Děkujeme, že jste projevili zájem přihlásit Vaše dítě na naši školu. Těšíme se na Vás ☺ 

                 kolektiv učitelů 1. stupně 

--------------------------------------------------------  NÁVRATKA – zde odstřihněte  ----------------------------------------------------------------  

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA 

Doručte nejpozději do 3. 2. 2023 do školy (poštou, osobně na vrátnici školy nebo jako naskenovanou či vyfocenou přílohu na 

emailovou adresu zastupce@zstgmivancice.cz).  

Vzhledem k omezenému počtu míst v předškoláčku prosíme, aby se nahlásili pouze Ti, kteří mají skutečně zájem přihlásit dítě do       

1. třídy na naši školu.  

Jméno dítěte: 

Jméno zákonného zástupce: 

Bydliště: 

Telefonní číslo: 

Email: 

 

Svým podpisem stvrzuji, že jsem se seznámil(a) se všemi výše uvedenými informacemi a závazně přihlašuji své dítě do předškoláčku. 

 

                                                                                                                                            ……………………………………………… 

                                                                                                                                                                                  podpis zákonného zástupce 
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