
MZŠ Kamenačky vám nabízí 

Edukativně stimulační skupiny pro předškolní děti 
 

V těchto skupinkách budeme hravou formou rozvíjet schopnosti a dovednosti 

důležité pro zvládnutí nároků 1. ročníku . 

Do jedné skupinky bude zařazeno přibližně 8 – 10 dětí. Dítě je nenásilnou 

formou  seznámeno s prostředím budoucí ZŠ. S dítětem je vždy přítomen jeden 

z rodičů. Tím se můžete i Vy podílet na tom, že školní začátek Vašeho dítěte 

bude radostný a úspěšný. 

 

Kde :  MZŠ Kamenačky 3591/4, Brno Židenice 

S kým : S pedagogy MZŠ Kamenačky, kteří mají akreditaci MŠMT na odborné vedení 

Kdy : Od  2. března každou středu od 14:45-15:45hod.  

V případě většího zájmu mohou být otevřeny dvě skupinky. Další skupinka by byla od 16:00-17:00hod ve stejný den. 

Omlouváme se, ale vzhledem k nynější epidemiologické situaci budeme skupinky realizovat s rodiči, kteří se prokáží platným 

očkováním nebo dokladem o negativním výsledku testu. Po celou dobu skupinek budou mít rodiče nasazen respirátor.  

 

Informativní schůzka se koná v pondělí 7. února v 16 hod v MZŠ Kamenačky. Vstup hlavním vchodem  10 minut před 

začátkem, třída 2.B 

Cena : 1600 Kč, v ceně jsou výukové materiály a pomůcky. Platba proběhne při informativní schůzce.  

Kontakt : Mgr. Dagmar Divišová,  tel. 604 964 090 , ddivisova@mzskamenacky.cz, MZŠ Kamenačky tel. 548 426 012 

Přihlášku doručte na sekretariát Masarykovy základní školy Kamenačky 3591/4 nejpozději do 4.2. 2022.  

Přihlášku také najdete na www.zskamenacky.cz . 

 

Co budeme na jednotlivých lekcích procvičovat? 

V hodinách EDUKATIVNĚ-STIMULAČNÍCH SKUPIN si klademe za cíl komplexně a systematicky rozvíjet předškolní 

děti. Hravou formou podněcovat jejich schopnosti, dovednosti a funkce důležité pro zvládání čtení, psaní a počítání. 

V lekcích procvičujeme jemnou a hrubou motoriku, grafomotoriku (držení pera, uvolňovací cviky), zrakové vnímání (shody, 

rozdíly, puzzle, tangramy), prostorovou orientaci a orientaci v čase (nahoře, dole, pravá, levá strana), základní matematické 

představy (logické myšlení, představu množství), řeč, myšlení, paměť, sluchové vnímání (učíme děti pozorně vnímat, 

rozlišovat počet slabik ve slovech). 

Snažíme se v dětech probouzet zvídavost, pomáháme jim postupně si zvykat na cílenou práci, soustředit se na činnosti 

úkolového typu, pracovat a komunikovat v kolektivu, dodržovat pravidla. 

Děti si nenásilným způsobem osvojí pracovní návyky, ke kterým patří záměrná koncentrace pozornosti, smysl pro povinnost. 

Rodičům nabízíme praktické ukázky jak rozvíjet potřebné schopnosti. 

Náplň lekcí je radou, inspirací, motivací. 

Mnoho úspěchů a radosti s Vašimi dětmi Vám přeje za kolektiv učitelů Dagmar Divišová  
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