
 

 

 

 

Milé maminky a tatínci, 

přejete si, aby Vaše děti byly připraveny lépe nejen na vstup  

do školy, ale už i při zápisu věděly, co je přibližně čeká? 

V pondělí 21. ledna 2019 v 16:15  Vás zveme do 2. třídy MŠ 

v Neslovicích, Školní 93 (nad tělocvičnou) 

na zahájení pravidelné přípravy dětí k zápisu do 1. třídy. 

Budeme rádi, pokud nás v případě Vašeho zájmu  

budete předem kontaktovat na tel. čísle 739 575 938. 

Cena za 10 lekcí činí 500 Kč- obsahuje 5 sad pracovních listů  

pro děti na rozvoj jednotlivých oblastí: 

 
 

 

 

 

Sluchové vnímání

Zrakové vnímání

Předčíselné představy

Kreslení před psaním

Grafomotorika jedním tahem

+ další učební pomůcky pro děti

 

Těšíme se na Vás a Vaše děti. 
www.zsneslovice.cz 

ZŠ a MŠ Neslovice, okres Brno- venkov, příspěvková organizace 

Hlavní 71, 664 91 Neslovice 

Termíny: 21. 1., 28. 1., 4. 2., 18. 2., 

25. 2., 4. 3., 11.3., 18. 3., 25. 3. a 1. 4. 2019 



 

Vážení a milí rodiče, 
možná si i vy kladete otázku, zda je vaše dítě zralé a připravené na vstup do školy. 
Dovolujeme si Vás pozvat na setkání se speciálním pedagogem PPP Brno Mgr. Janou 
Trojanovou (17. 1. 2019 v 16:00 hod, ve 2. třídě MŠ v Neslovicích, Školní 93), kde 
získáte konkrétní informace o tom, co by mělo dítě zvládnout při nástupu do 1. třídy 
základní školy. 
 

V návaznosti na toto setkání si vám pak dovolujeme nabídnout program Edukativně 
stimulační skupiny od 21. ledna 2019 v 16.15 hodin ve 2. třídě MŠ v Neslovicích, 
Školní 93. 
Cílem programu je připravit budoucí prvňáčky na úspěšný vstup do školy.  
Ve skupinách budeme u dětí hravou formou rozvíjet schopnosti, dovednosti a funkce 
potřebné pro osvojení a úspěšné zvládnutí počátečního čtení, psaní a počítání. 
 
Zaměřujeme se zejména na tyto oblasti rozvoje: 

 jemná motorika a grafomotorika 

 řeč a myšlení 

 sluchové vnímání 

 zrakové vnímání 

 prostorová orientace 

 početní představy 

Těmto oblastem se kurz věnuje v 10 navazujících  lekcích. Každá lekce trvá přibližně 

60 minut. Společně s dítětem se lekce účastní rodič, aby získal dovednosti k následné 

domácí přípravě. Má také možnost získat ucelené informace  o pokrocích svého dítěte 

a návody pro další práci a zlepšení. 

Cena za 10 lekcí činí 500 Kč. Tato cena zahrnuje pracovní listy, psací potřeby a 

další učební pomůcky. 

Termíny: 21. 1., 28. 1., 4. 2., 18. 2., 25. 2., 4. 3., 11.3., 18. 3., 25. 3. a 1. 4. 2019 

 

 

 


