Kalendář vybraných akcí
pro rodiče nejen předškoláčků
Hrajeme si na školáky (Projekt „Na skok do školy“)
24. ledna 2019

29. ledna 2019

Pro předškoláčky MŠ Bosonožská a MŠ Kosmonautů si připravili žáci
5. a 8. R zábavné herní dopoledne v tělocvičnách ZŠ – děti budou
zdolávat různé úkoly pohybové i vědomostní.

Schůzka s rodiči předškoláčků MŠ Kosmonautů

od 15:30 hodin

v budově MŠ Kosmonautů pro získání důležitých informací před zápisem do
první třídy a zahájením povinné školní docházky.

30. ledna 2019

Schůzka s rodiči předškoláčků MŠ Bosonožská

od 15:30 hodin

28. února 2019
27. března 2019

v budově naší ZŠ (v učebně Př) pro získání důležitých informací před zápisem
do první třídy a zahájením povinné školní docházky.

Počítače, to je naše (Projekt „Na skok do školy“)
Předškoláci MŠ Bosonožská plní úkoly za pomoci žáků 5. R.

Ukázková hodina v dyslektické třídě
Pro všechny zájemce z řad odborné i rodičovské veřejnosti, kteří budou mít
možnost vidět práci speciálních pedagogů se žáky s poruchami učení.

Společně v lavicích (Projekt „Na skok do školy“)
28. března 2019

Děti z MŠ tradičně navštíví dopolední výuku žáků prvních tříd s cílem nejen
poznat, jak to v první třídě chodí, ale především s možností se do
vzdělávacích aktivit také zapojit.

4. + 5. dubna

Zápis do první třídy

od 14 – 18 hodin

od 4. dubna
11. dubna
v 15:30 hodin
17. dubna 2019
15. května 2019

… jen se projdeme pohádkovou cestou.

Příjem žádostí o přípravnou třídu
Pro děti s odkladem povinné školní docházky.

Zahájení edukativně stimulačních skupinek
Skupinky předškoláčků a jejich rodiče se budou scházet 1x týdně s cílem
zábavně připravit dítě na vstup do první třídy. Dostane se jim odborných
rad od školní psycholožky a speciálních pedagožek….

Speciální olympiáda
Soutěž pro žáky s poruchami učení z brněnských škol.

Učíme se společně
Společná výuka našich páťáků se žáky 5. ročníku ze ZŠ Bosonohy (adaptace
na nové školní prostředí spádové školy)

Pro podrobnější informace:
 navštivte po domluvě naši školu, rádi se Vám budeme individuálně věnovat;
 navštivte naše stránky: www.zsbos9.cz
 zavolejte: tel. 547 218 242 / mob. 737 073 387

