Vážení rodiče,
v letošním školním roce jsme se jako každoročně rozhodli, i přes nepříznivou
epidemiologickou situaci v ČR, pořádat program pro budoucí prvňáčky nazvaný
Předškolička. Program se uskuteční v 1. třídě ZŠ Hořiněves za dodržení hygienických
opatření stanovených vládou ČR. Děti si hravou formou osvojí nové znalosti
a dovednosti, zvyknou si na prostředí školy a paní učitelku, která je bude učit v 1. třídě. Bližší informace naleznete na přiloženém
letáku. Vaše děti bude doprovázet na Předškoličku paní učitelka z mateřské školy. Z jednotlivých lekcí budeme pořizovat krátké
videonahrávky nebo fotografie, abychom i rodičům mohli přiblížit předškolní přípravu a prostředí školy. Pořízené videonahrávky či
fotografie naleznete na webových stránkách školy.
Program Předškolička je pro děti zdarma. V případě zájmu prosíme o vyplnění přiložené přihlášky.
Mgr. S. Kropáčková Hvězdová, ředitelka školy, třídní učitelka 1. třídy

PŘIHLÁŠKA NA PROGRAM PŘEDŠKOLIČKA
Jméno a příjmení dítěte: ____________________________________
Datum narození: ______________________
Mám zájem o nahrání videí a fotografií na vlastní flash disk: ano – ne

V Hořiněvsi dne: _________________

Podpis zákonného zástupce: _____________________________
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