Vážení rodiče,
naše mateřská škola byla v loňském školním roce zařazena jako pilotní
mateřská škola v projektu, ve kterém byla připravována diagnostika pro děti
ISophi. Tento nový diagnostický program jsme již zakoupili na všechny třídy,
zatím však pouze pro děti v posledním roce v mateřské školce. Podařilo se nám
finančně zajistit tuto diagnostiku i pro věkové kategorie 3-4 leté děti a 4-5 leté
děti. Pro tyto dvě mladší kategorie se diagnostiky však teprve dotváří, budeme
mezi prvními mateřskými školami, které budou moci diagnostikovat touto
formou všechny věkové kategorie.
Jde o diagnostiku jak v tištěné podobě, ale i v podobě elektronické.
S diagnostikou pro nejstarší děti jsme již začali pracovat. Jeden z výstupů je i
pro vás, pro rodiče, kterou vám vytiskneme a předáme. Výsledky jsou
znázorněny barevně, je zde podle barev vidět, ve které oblasti se dětem daří a
naopak, ve které méně.
Pokud nouzová opatření dovolí, plánujeme s vámi individuální schůzky, v rámci
kterých můžete dosaženou úroveň s paní učitelkou prokonzultovat. Někteří
rodiče již máte schůzky domluvené v první polovině března a s vámi s ostatními
bychom schůzky rádi uskutečnili do konce března. Je možné se na termínech
domluvit s paní učitelkou ve třídě a zároveň individuální termín zapsat do
tabulky v šatně třídy. Jedná se tedy zatím o nejstarší děti, pro děti mladší
proběhnou konzultace předpokládáme v dubnu do poloviny května.
Vy jako rodiče máte možnost (po vaší registraci přes e-mail) zdarma využít i část
diagnostiky ,,DOTAZNÍK PRO RODIČE“ na www.rozvojdítěte.cz.
Doneste jej do školky vytištěný, abychom vše mohli předem porovnat a
připravit podklady ke schůzce.
V případě, že nemáte možnost provést doma diagnostiku a nebo nemáte
možnost vytisknout, můžeme se indivduálně dohohodnout, že vám ve školce
s tím pomůžeme. Je tedy možné požádat paní učitelku s dohodnout si i v této
věci individuální termín.
Nosit diagnostiku vašeho dítěte nám můžete nejlépe v týdnu od 1.3.
do 5.3.2021 (ale můžete nosit, jakmile si jej doma s dětmi uděláte i dříve). Vám
jako rodičům/ zákonným zástupcům dítěte předškolního věku aplikace iSophi
Rozvoj Ditete.cz po Vašem přihlášení umožní lépe poznat Vaše dítě a
konkrétně:
- Získat po vyplnění e-dotazníku základní přehled o tom. Jak si dítě vede
v jednotlivých oblastech školní připravenosti

- Identifikovat potřebu podpory v těch oblastech, které jsou oslabené
- Orientovat se v tom, jaké oblast školní připravenosti dotazník zjišťuje a
proč jsou pro dítě důležité
- Získat doporučení na aktivity rozvíjející slabší dovednosti
- Podle doporučených aktivit sami jako rodiče rozpoznáte další podobné
činnosti, které mohou dítěti pomoci
- Rodičům výsledky umožní být při práci s dítětem více efektivnější a tím
cílit i na rychlejší rozvoj či dorovnání dovednosti na potřebnou úroveň
- Nabízené aktivity můžete zkoušet s dětmi ,,tady a teď“ doma, aniž byste
museli něco kupovat
Díky dotazníku zjistíte potřeby Vašeho dítěte v oblastech klíčových pro úspěšné
zahájení školní docházky. Zároveň budete schopni Vaši podporu zacílit tak, aby
pro dítě byla přínosná.
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