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Zařízení pro další vzdělávání  
pedagogických pracovníků Obrataň nabízí:

(Dokončení ze str. 17)
Je zapotřebí si uvědomit, že čas 

strávený se svým dítětem v tomto 
období, do vstupu do 1. třídy, je vž-
dy neopakovatelným zážitkem pro 
rodiče. V tomto období dítě dělá 
obrovské a viditelné pokroky, a bylo 
by škoda se na nich nepodílet, nepo-
máhat a neúčastnit se. 

Tvoří se zde silné citové a sociální 
vazby, které v pozdějším věku dítě-
te jsou velmi nutné k tomu, aby se 
zdárně vyvíjelo ve slušného, pocti-
vého a zdravého jedince.

Letos druhým rokem proběh-
nou zápisy dětí do prvních tříd 
až v dubnu. Odrazila se dle vašich 
zkušeností změna na větší školní 
zralosti předškoláků?

Každé dítě má jinou startovní čáru. 
Naprostá většina dětí má schopnost 
nastoupit do školy v šesti letech. 
Vstup do školy je pro rodinu veliká 
změna v jejím dosavadním režimu, a 
v nových povinnostech dítěte.

Během několika málo týdnů se 
to dá lehce zvládnout. Než hovořit 
o odkladech, spíše bych zdůraznil 
takové malé „desatero“ pro předško-
láka. 

Dítě by mělo být dostatečně fyzic-
ky zdatné a pohybově vyspělé, samo-
statné v sebeobsluze, vyspělé v jazy-
kových a řečových dovednostech, 
mělo by zvládat koordinaci ruky a 
oka, jemnou motoriku, pravolevou 

orientaci, rozlišovat zrakové a slu-
chové vjemy, zvládat jednoduché 
logické, myšlenkové a početní ope-
race, mělo by mít dostatečně rozvi-
nutou záměrnou pozornost a paměť, 
mělo by být citově a sociálně vyspě-
lé, projevovat se v tvořivých činnos-
tech, a v neposlední řadě přiměřeně 
se orientovat ve svém prostředí.

V čem spatřujete největší pří-
nos posunu původně lednového 
termínu? A jak lze v práci s dětmi 
využít získaný časový prostor?

Posunutím zápisu do prvních tříd 
někteří jedinci velmi rychle využijí 
tohoto času, aby některé výše jme-
nované činnosti ovládli. Je to vždy 
ale ryze individuální, tak jako každý 
z nás je individualita, natož naše dí-
tě.

Závěrem bych chtěl vyzvednout 
asi to, co já osobně považuji za vyso-
ce důležité. Naše dítě potřebuje cítit 
lásku rodiče, každodenní péči, cit, 
vedení, pomoc a také přiměřené 
ocenění a pochvalu. 

Možná je to naposledy, kdy je dí-
tě chváleno, protože v dospělosti 
mezi námi těch pochval jaksi ubý-
vá, a přitom je to velice důležité, aby 
nás blízký člověk dokázal pochopit a 
poděkovat, pohladit a pochválit.

Přeji našim dětem hodně sil do 
zvládnutí školní docházky a hodně 
sil v dospělosti.

Odborník radí „desatero“
předškoláka

Pokud se chcete pro zajímavost podívat, do jakého spádového obvodu kte-
ré základní školy váš budoucí prvňáček patří, zde je orientační přehled.

Čerpáme z Obecně závazné vyhlášky města z roku 2017, ke stanovení škol-
ských obvodů, schválené loni zastupiteli města. 

� ZŠ Komenského 2: Žďár 3 - dolní část, ul. Brodská (sudá čísla), ul. 
Okružní (od čísla 49 výše), ul. Revoluční (čísla 1-28), ul. Kopečná, Malá, 
Strojírenská, ul. U Jezu, V Zahrádkách, 1. Máje, Žďár 1 - ul. Libušínská (do 
čísla 39), ul. Dr. Drože a Kovářova.

� ZŠ Komenského 6: Žďár 3 - horní část, ul. Brodská (lichá čísla), ul. 
Okružní (čísla 1-45), ul. Revoluční (od čísla 29 výše), ul. Komenského, U 
Klafárku, ul. Hrnčířská, Kamenická, Kupecká, Libická, ul. K Milířům, Povoz-
nická, Rytecká, Sázavská, ul. Trhová, U Křížku, Uhlířská, Vápenická, Žďár 1 
- ul. Libušínská (od čísla 40 výše), Žižkova, Žďár 5.

� ZŠ Švermova 4: Žďár 2, Žďár 4, Žďár 7, Stržanov 
� ZŠ Palachova 2189/35:
Žďár 1 – (mimo ulice Dr. Drože, Kovářova, Libušínská a Žižkova),
Žďár 6, Mělkovice, Radonín, Veselíčko. -lko-

Spádové obvody škol

Kontakty: Vysoká škola polytechnická Jihlava, Tolstého 16, 586 01 Jihlava 
email: studijni@vspj.cz, www.vspj.cz      facebook.com/vsp.jihlava

Technika, ekonomika, cestovní ruch, 
zdravotnictví, nebo sociální práce?

Přihlášky ke studiu přijímáme právě 
teď na www.vspj.cz

Zahraniční stáže, individuální přístup  
i dlouhodobá praxe během studia. 
To vše je VŠPJ!

BOJÍTE SE VEJŠKY?
S NÁMI SE BÁT NEMUSÍTE!


