
 
 

 

 

Pozvánka na vzdělávací seminář pro rodiče předškoláků 
 

Přechod dítěte z MŠ do ZŠ 
 

Kdy:   čtvrtek 10.01.2019 od 15.45, délka semináře cca 4 hodiny 

Kde:   sál MěKS pod kinem, Mlýnská 152, Tišnov  

lektorka:  Mgr. Lenka BÍNOVÁ  
speciální pedagožka Pedagogicko-psychologické poradny Brno  

 
Seminář (beseda) je určen pro všechny rodiče, kteří mají doma budoucího 
prvňáčka nebo dítě s odloženou školní docházkou.  
 
Cílem seminářem je rozvinout interaktivní diskuzi, při které mohou rodiče diskutovat s odborníkem, 
který jim zodpoví dotazy ohledně předškolní zralosti dětí a poskytne jim informace, jak s dětmi doma 
pracovat a další informace z oblasti následujících témat: 

• schopnosti předškoláka před nástupem do školy 

• náprava nedostatků v rozvoji dítěte 

• požadavky na dovednosti a um prvňáčka na začátku školní docházky 

• sociální a pracovní integrace 

 
Anotace: 
Ve školce mi bylo fajn, ale budu školákem – jak nejlépe své dítě připravit na přechod do základní školy – 
připravený předškolák: 
 

• jak mohu jako rodič pomoci svému dítěti k úspěšnému nástupu do ZŠ 

• jaké chování mohu od svého dítěte na počátku docházky do ZŠ očekávat   

• nástup do ZŠ je jako nástup do nového zaměstnání – mnoho změn, vše nové – dopřejme sobě i dítěti čas, 
nechtějme vše hned  

• kdy zvažovat možnost odkladu školní docházky 

• na jaké úrovni v jednotlivých oblastech by mělo dítě být, aby první třída nebyla zatěžkávací zkouškou pro 
něho samotného, ale i pro rodiče 

• jaké úkoly, hry a cvičení může rodič s dítětem doma společně uplatnit, aby rozšířil dítěti schopnosti a 
dovednosti potřebné pro úspěšné zvládnutí požadavků do 1. třídy 

 

 
Zájemci se mohou hlásit do 31.12.2018 na email libuse.beranova@tisnov.cz 

s uvedením jména, kontaktního telefonu a emailu. 
 
Kapacita semináře 25 osob, akce je hrazena z MAP vzdělávání, občerstvení bude zajištěno. 
_____________________________________________________________________________________________________ 
Zpracováváme osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, tituly, telefon a e-mail v oprávněném zájmu pro účely komunikace v organizačních a 
informačních záležitostech. Vzdělávací akce bude fotografována, fotografie budou použity ke zdokumentování v rámci projektu MAP 
vzdělávání Tišnovska II a mohou být zveřejněny na webových stránkách města Tišnova či na Facebooku MAP Tišnovsko. 
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