Vysvětlení k letáčku „Informace pro základní školu“
pro RODIČE

Cílem je individuální doprovázení při vzdělávání a vývoji každého dítěte při přechodu do
školy. Rodina, zařízení institucionální péče (mateřská školka) a škola jsou partneři nesoucí
společnou zodpovědnost za dítě, které má být zaškoleno. Když dobře spolupracují, zvládne
dítě přechod po školy snadněji.
Letáček1) je proveditelný postup za účelem spojení pedagogické kompetence školky a školy.
Usnadňuje spolupráci, zejména v případě, když není možné uskutečnit společné rozhovory se
všemi účastníky (např. v případě velké spádové oblasti mateřské školky a/nebo školy, nebo
když se dítě přestěhuje).


Letáček se zaměřuje především na zvláštní zájmy a silné stránky dítěte.



Zároveň upozorňuje, na co je třeba zejména dbát při dalším doprovázení dítěte.



Letáček obsahuje názor rodičů a materšké školky ohledně „správné“ doby a místa
zaškolení. Padagogičtí odborní pracovníci mohou pozorovat dítě ve školce v jiných
situacích, než rodiče doma, a opačně.

Informace ohledně otázky zaškolení (otázka 5):


O zahájení školní docházky rozhoduje vedení školy. Základ tohoto rozhodnutí činí zaškolovací řízení, přičemž se rovněž přihlíží k přání rodičů a návrhu mateřské školky.



Vašemu dítěti by měla být poskytnuta příležitost se optimálně na přechod připravit.
Pokud mezi Vámi a mateřskou školkou panují různé nározy ohledně správného času
nástupu do školy, pak to může být pro vedení školy podnětem, aby přesněji posoudilo
Vaše dítě a jeho situaci a prohovořilo to s Vámi jako rodiči a s příslušným odborným
pracovníkem.

Vyplnění letáčku je společným úkolem mateřské školky a rodičů. Letáček předají základní
škole (při zápisu) rodiče. Jak vyplnění letáčku rodiči, tak i předání letáčku dál rodiči je
dobrovolné. Pokud jej škola nedostane, může se v 1. třídě stát, že cenný čas pro učení
v ranném dětství nebude využit.
____________
1)

Na přípravě letáčku „Informace pro základní školu“ se mimo jiné podílel Státní ústav pro předškolní vzdělání, pověřenci
pro ochranu údajů Ministerstva sociálních věcí a kultury a Bavorský zemský pověřenec pro ochranu údajů.

