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Autor projektu:

Základní škola Kozolupy
ve spolupráci s pedagogy Mateřské školy Kozolupy (3.oddělení)

Cíl projektu:
Věková skupina:
Doba trvání:

Části projektu:

Popis projektu:

Příprava „předškoláků“ z Mateřské školy Kozolupy na vstup do Základní
školy Kozolupy
Děti ve věku 5 – 6 let, budoucí žáci 1.třídy Základní školy Kozolupy
(zapsaní při zápisu do naší základní školy)

Školní rok 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018
 Zápis
 Seznamovací – přípravný kurz
 Adaptačně – seznamovací pobyt
 První společná schůzka se zákonnými zástupci
 Mami, tati pojďte s námi do lavic
Jedná se o nadstandardní aktivitu základní školy ve spolupráci
s pedagogy 3.oddělení MŠ.
Projekt je zaměřen na děti, budoucí žáky 1.třídy, kteří nastoupí v září
do Základní školy Kozolupy. Základní škola ve svém projektu využívá
spojení základní a mateřské školy. V roce 2010 bylo vytvořeno
odloučené pracoviště mateřské školy v základní škole s myšlenkou
navýšení kapacity, ale i vytvořením oddělení pro předškoláky, kteří by
se pozvolna připravovali na prostředí, pedagogy a ostatní zaměstnance
základní školy.
Součástí tohoto projektu je i vzájemná komunikace mezi pedagogy
základní školy (převážně 1.+2.třídy) a mateřské školy (3.oddělení) a
společná příprava dětí na bezproblémový vstup do 1.třídy (např.:
dodržování stanovených pravidel, seznámení s pedagogy - prostory
základní školy, školní zahradou, správné držení tužky, prvotní nácvik
genetické metody čtení, využívání PC výukových programů; aj.).
Zápis do 1.třídy Základní školy Kozolupy je součástí projektu“ Mami,
tati, my se školy nebojíme!“, proto má formu formálně – motivační. Při
zápise jsou zákonní zástupci a jejich děti, budoucí prvňáčci, prováděni
po základní škole žáky 5.ročníku, kteří svou školu a jednotlivé místnosti
představují. Starší žáci pro zapisované děti do 1.třídy připravují dárky
v podobě svých výrobků, např. z papíru, upečením sladkosti, atd.
Seznamovací – přípravný kurz je určen pro budoucí žáky 1.třídy ZŠ
Kozolupy. Většinou probíhá po zápise do 1.třídy po dobu dvou měsíců
1x týdně/1vh (většinou i v prostorách budoucí 1.třídy). Seznamovací –
přípravný kurz vede budoucí paní učitelka 1.třídy. Kurz je bezúplatný.
Již z názvu je patrné, že se jedná převážně o seznamovací kurz – děti x
paní učitelka = 1.třída ZŠ. Druhořadou myšlenkou kurzu je poznávání
budoucích prvňáčků, jejich schopností, vlastností, znalostí, popř. prvotní
diagnostika problémových oblastí. V kurzu se děti prvotně „seznamují“
s genetickou metodou čtení , např. určování hlásek na začátku, na konci
slova.
Cena seznamovacího – přípravného kurzu: 0,-Kč
Cena pracovního sešitu: 25,- Kč
Adaptačně – seznamovací pobyt může být vícedenní nebo ve formě
„přespání“ ve škole. Forma adaptačně – seznamovacího pobytu záleží
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na ochotě pedagogů a zájmu zákonných zástupců o vícedenní pobyt
(zákonní zástupci hradí pobyt, stravování a doprava). Vícedenní pobyt je
mimo prostory organizace a většinou se jedná o 3dny. „Přespání“
v základní škole – např. z pátku na sobotu, s využitím prostorů základní
školy, školní zahrady (např. opékání vuřtů). Adaptačně – seznamovací
pobyt je veden pedagogem budoucí 1.třídy a pedagogy z oddělení
předškoláků (3.oddělení MŠ). Během adaptačně – seznamovacího
pobytu se střídají řízené činnosti s činnostmi herními, volnými (činnosti
připravují pedagogové pořádající pobyt). Adaptačně – seznamovací
pobyt je určen pro budoucí žáky 1.třídy naší základní školy. Ostatní děti,
které nenastoupí od září do naší základní školy, mají ve dnech
adaptačního – seznamovacího pobytu (pokud bude v pracovních dnech)
zajištěno předškolní vzdělávání.
První společná schůzka se zákonnými zástupci se většinou koná
začátkem června. Setkání se zákonnými zástupci má informační
charakter. Zákonní zástupci se seznámí s provozem základní školy,
školní družiny, s možností stravování a úplatou za stravování,
s možnostmi zájmových útvarů. Dále jsou informováni o školních
potřebách, které zákonní zástupci pořídí svým dětem, které zakoupí
škola, atd. Seznam potřeb je na www.zskozolupy.cz
Mami, tati pojďte s námi do lavic je volné pokračování projektu
základní školy Mami, tati, my se školy nebojíme. Projekt Mami, tati
pojďte s námi do lavic je určen pro zákonné zástupce (i prarodiče) žáků
1.třídy a je řazen do projektů Den otevřených dveří. Zákonní zástupci po
stanovení termínu projektu a po dohodě s vyučujícím se může zúčastnit
některých vyučovacích hodin či celého vyučovacího dopoledne, popř.
školních akcí (např.: výletu). Cílem projektu je přiblížit rodičům, či
prarodičům nastávající změny v životě jejich dětí související s povinnou
školní docházkou, důležitost domácí přípravy a pomoc zákonných
zástupců při přípravě jejich dítěte – žáčka na vyučování, seznámení se
se školním prostředím a prací pedagoga.
Projektem se i snažíme „vrátit“ rodiče, prarodiče našich žáků do dob
jejich školních let, zavzpomínat si, ale i navázat pozitivní konstruktivní
spolupráci – partnerství s pedagogy naší školy.
Termíny projektu Mami, tati pojďte s námi do lavic: září – říjen nebo
duben – květen, ale mohou být i v jiném měsíci (po dohodě s vyučujícím
pedagogem). Termíny budou dány rozpisem.
Jednotlivé projekty by bylo vhodné, pokud budou mít zúčastnění
zákonní zástupci zájem, vyhodnotit např. na společné třídní schůzce.

Vyhodnocení projektu:

 Na pedagogické radě – závěr školního roku
 Na třídní schůzce se zúčastněnými zákonnými zástupci

