
MŠ Brno, Kárníkova 4 nabízí našim rodičům a dětem ve spolupráci se ZŠ Horácké náměstí

STIMULAČNĚ  EDUKATIVNÍ SKUPINY PRO BUDOUCÍ  ŠKOLÁKY
( dále jen „SES“)

Co jsou to SES? Tyto skupiny byly vytvořeny Pedagogicko-psychologickou poradnou Brno jako
program  rozvoje  dětí  v  předškolním  věku  a  jako  příprava  pro  počátek  školního  vzdělávání.
Důležitou součástí je přítomnost rodičů na těchto setkáních.

Komu  jsou  určeny? Jsou  určeny  především  dětem,  které  jsou  ohroženy  případným  školním
neúspěchem, dětem s OŠD a těm, kteří  potřebují  procvičit  následující  oblasti:  jemná motorika  
a grafomotorika, myšlení, řeč, zrakové a sluchové vnímání, prostorová orientace, početní představy.

Jaká je struktura těchto setkávání? Program SES je rozvržen do 10 lekcí. Každá lekce má svou
pravidelnou strukturu, jednotlivé činnosti se střídají a navazují na sebe. Hravou formou budeme
rozvíjet schopnosti,  dovednosti a funkce, které jsou důležité pro zvládnutí základů čtení, psaní  
a počítání. Lekce má trvání přibližně 45 minut. Prosíme rodiče, aby si zařídili případně hlídání pro
mladšího sourozence. Vaše účast na těchto setkáních je pro Vás velmi důležitá. Přezůvky, prosíme,
vezměte s sebou do MŠ i do ZŠ.

Kde se budou lekce konat? Prvních pět lekcí SES se uskuteční v naší MŠ ve třídě Zahrádka, druhá
polovina pak v ZŠ Horácké náměstí  ve třídě 1.A. Navázání na reálné školské prostředí umožní
dětem zažít pocit skutečného „školáka“, seznámí se a bude pracovat s jinou paní učitelkou přesně
tak, jak tomu bude i po prázdninách.

Jaká je cena?  Mateřská škola Kárníkova – zdarma, lekce SES jsou hrazeny z projektu Podpora
předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně.

                     Základní škola Horácké náměstí – 300,- Kč (uhradíte při prvním setkání)

Kdy a kde se setkáme? Každou středu vždy v čase 15:15 – 16:00 hodin.

Mateřská škola Kárníkova – třída Zahrádka: 1. 2., 8. 2., 15. 2., 22. 2., 1. 3.

Základní škola Horácké náměstí – třída 1.A : 22. 3., 29. 3., 5. 4., 12. 4., 19. 4.

 O jarních prázdninách 15. 3. se setkání neuskuteční. Ve středu 8. 3. proběhne v ZŠ tradiční akce 
„Škola na zkoušku“ , na kterou jste všichni zváni (akce není součástí SES).

Máme zájem o účast na SES, co mám dělat? Pokud projevíte zájem o účast na SES, dejte to,
prosíme,  vědět  své  paní  učitelce  ve  třídě  nejpozději  do  23.  ledna  2023.  Případné  další  dotazy
směřujte  k  paní  učitelce  Haně  Nečasové  (třída  Zahrádka)  nebo  na  e-mailovou  adresu
zahradka@mskarnikova.cz.                                                                                                         

Těšíme se na společné setkání s Vámi i Vašimi dětmi!

mailto:zahradka@mskarnikova.cz

