1. kladenská soukromá střední škola a základní škola (1.KŠPA), s.r.o.
škola s tradicí od roku 1992
Holandská 2531, 272 01 Kladno | IČ: 25108492 | SŠ IZO: 043784054 | ZŠ IZO: 181044510 | REDIZO: 600006930 |
zapsáno do obchodního rejstříku dne 24. 2. 1997, oddíl C, vložka č. 50301| bank. spojení Komerční banka, a. s., č. účtu:
51-5217730277/0100| www.1kspa.cz | kladno@1kspa.cz | tel.: 312 249 354, tel./fax: 312 687 800, GSM: 733 123 587

Rodičům budoucích prvňáčků
Vážení rodiče,
v pondělí 4. září 2017 se z Vaší malé holčičky či chlapečka stane žák základní školy –
prvňáček. Půjde o velký zásah do jeho doposud bezstarostného života. Prvňáček se musí
vyrovnat s mnoha nelehkými úkoly – sžití s novým kolektivem, vyhledání nových kamarádů,
zvykání na nové prostředí a systém práce. Zvyšují se nároky na zodpovědnost, pozornost,
paměť, ale i na jemnou motoriku. Věříme, že se mu to za naší společné podpory a spolupráce
podaří co nejlépe a že v dobrém bude vzpomínat na období prožité v první třídě. K usnadnění
vstupu do školy a bezproblémovému zvládnutí prvních školních dní Vám chceme poskytnout
několik
důležitých informací a rad:
-

často o škole pozitivně mluvte a radostně dítě motivujte tím, co škola přinese do
dalších let dobrého

-

nikdy své dítě školou nestrašte!

POKUD CHCETE ŠKOLE A HLAVNĚ DÍTĚTI POMOCI, ZAMĚŘTE SE NA TYTO ČINNOSTI
-

uvolňování ruky – grafomotorické činnosti (uvolňovací cviky na velké papíry)

-

stříhání, skládání papíru nebo puzzle, uklízení věcí po práci, úklid pomůcek a svého
pracovního místa

-

nácvik oblékání, svlékání, zavazování obuvi, rovnání věcí, mytí rukou…..samoobslužné
činnosti

-

společenské chování – umět půjčit si a půjčovat druhým, vyčkat, až na něj přijde řada,
umět pozdravit, požádat a poděkovat, stravovat se….

V prvních měsících školy budeme s Vašimi dětmi cvičit mluvení v celých větách, rozlišovat
hlásky, hrát různé hry, trénovat pravolevou orientaci a orientaci v prostoru. Je důležité dbát
na to, že soustředění takto malého dítěte na jednu činnost je kolem 10-15 minut. Proto se
budeme snažit pestře provázet jednotlivé činnosti, aby výuka byla patřičně efektivní.
Prosíme Vás o spolupráci v domácí přípravě na vyučování. Pro Vaše dítě je velmi důležité
každodenně si povídat o nejrůznějších aktivitách a zážitcích, listujte s ním společně
v učebnicích, kam jsme ve škole došli, povídejte si s ním se zájmem, patřičně chvalte,
připravujte zpočátku věci do aktovky společně.
Dítě je spokojené a klidné, má-li svoje věci v pořádku tak, jak to řekla “jeho“ paní učitelka.
Asociované školy:

1. KŠPA Praha, s. r. o.
1. KŠPA Litoměřice, s. r. o.

Pernerova 29/383
Máchovy schody 4/13

186 00 Praha 8
412 01 Litoměřice

tel.: 281 863 044
tel.: 416 733 678

1. kladenská soukromá střední škola a základní škola (1.KŠPA), s.r.o.
škola s tradicí od roku 1992
Holandská 2531, 272 01 Kladno | IČ: 25108492 | SŠ IZO: 043784054 | ZŠ IZO: 181044510 | REDIZO: 600006930 |
zapsáno do obchodního rejstříku dne 24. 2. 1997, oddíl C, vložka č. 50301| bank. spojení Komerční banka, a. s., č. účtu:
51-5217730277/0100| www.1kspa.cz | kladno@1kspa.cz | tel.: 312 249 354, tel./fax: 312 687 800, GSM: 733 123 587

Vše je nutno dítěti podepisovat.
-

školní potřeby, které zakoupíte –penál, aktovku, bačkory, věci potřebné na tělocvik
(sportovní boty na suchý zip do tělocvičny se světlou podrážkou, šortky, triko, spodní
prádlo, ponožky) a na výtvarnou výchovu (zástěrku, staré triko)

-

školní potřeby a pomůcky, které zakoupí škola hromadně z Vašich vybraných peněz
prosíme, nahlásit leváky
Tyto pomůcky jsou součástí penálu, které si každé dítě odnese 4. září domů.
Srovnejte je společně do Vašeho penálu a průběžně už sami doplňujte.
Jsme přesvědčeni, že společně s Vámi provedeme Vaše dítě prvním rokem na naší
škole s úsměvem na tváři.

Vaše paní učitelky
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