Kdo jsme
Elipsa je Montessori klub pro děti ve věku 3–6 let. Je to místo, kde dětem umožníme
rozvíjet přirozený potenciál a naplňovat jejich přirozené potřeby plynoucí ze
senzitivních fází (období zvýšené citlivosti na určité podněty). Kapacita klubu
je maximálně 15 dětí. Je určen především pro děti z mateřských školek Mezivrší
a Bezová, potom pro děti s trvalým pobytem ve spádové oblasti ZŠ Školní
a v případě volné kapacity pro děti s trvalým pobytem v MČ Praha 4.
Vytvořili jsme pro vaše děti prostor, kde najdou mnoho atraktivních činností
a pomůcek, které jim umožní rozvíjet se přesně v těch oblastech, které jsou pro ně
důležité. Prostředí je uspořádáno tak, aby bylo podnětné, bezpečné a budovalo
v dětech vnitřní klid a řád i smysl pro pořádek. Každá věc má své přesně dané
místo. Děti vedeme k samostatnosti, k dokončování činností, k péči o sebe i okolí.
Samozřejmou součástí Montessori prostředí jsou i speciální pomůcky, které umožňují
dětem pracovat s čísly a písmeny, která je přirozeně zajímají mnohem dříve než ve
škole. Děti se tak mohou naučit základy čtení, psaní a jednoduchých matematických
operací dříve, než nastoupí školní docházku.
S dětmi pracují zkušené průvodkyně, které s respektem a láskou provedou vaše děti
obdobím, které je pro rozvoj osobnosti i pro jejich další život zásadní.

Co nabízíme
Od 5. března 2019 jsme pro vás připravili několikahodinový dopolední program
pro děti 3,5–6 let. Probíhat bude třikrát týdně (úterý, středa, čtvrtek). Jak již bylo
zmíněno, tento program je určen především pro děti z okolních školek, se kterými je
domluvena potřebná spolupráce. Aby mělo Montessori vzdělání v této formě efekt,
je žádoucí navštěvovat klub alespoň 2× týdně.
Kromě toho otevíráme ještě Montessori pracovnu pro rodiče s dětmi 3–6 let
(po domluvě možno i od 2,5 let), kde si můžete Montessori prostředí, pomůcky
a celý systém zažít spolu s vaším dítětem. Pracovny začínají 4. března 2019.
Probíhat budou vždy v pondělí od 16:45 do 18:00.
V dalších letech plánujeme rozšíření činnosti klubu na více dní. Od školního roku
2019/2020 otevřeme i odpolední přípravný kroužek pro předškolní děti, které by
v dalším školním roce 2020/2021 měly zájem nastoupit do Montessori třídy v ZŠ Školní.

Kde nás najdete
Elipsa sídlí v ZŠ Školní v Budově II.
Má samostatný vchod z přímo z ulice.

Kontaktní osoba
Mgr. Eva Watzková
e-mail: eva.watzkova@zsskolni.cz

Cena klubu a pracoven
Dopolední klub:
3× týdně – 2.000 Kč/měsíc
2× týdně – 1.500 Kč/měsíc
1× týdně – 1.000Kč/měsíc
Platí se vždy každý měsíc předem, a to převodem na účet školy.
Pokud máte o dopolední program v klubu Elipsa zájem,
napište na: eva.watzkova@zsskolni.cz, pošleme vám přihlášku.
Pracovna:
Délka jedné pracovny je 75 minut.
10 pracoven – 1.500 Kč (150 Kč/jedna pracovna)
Platí se předem převodem na účet školy. Obdržíte 10 označených kuponů.
Tyto je možné vyčerpat v následujících 12 týdnech, jsou přenosné,
individuální domluva možná.

Časový harmonogram dopoledního klubu
7:30 – 8:30 příchod dětí do klubu
9:00 – společné setkání na elipse
7:30 – 10:30 práce s pomůckami
8:30 – 10:30 svačina (děti svačí individuálně dle vlastní potřeby)
10:30 – 11:30 pobyt venku
11:30 – 12:00 vyzvedávání dětí
Obědy v tuto chvíli nezajišťujeme.
Program je orientační, přizpůsobuje se individuálním potřebám dětí.

Co děti do klubu potřebují
• Přezůvky
• 2× kompletní náhradní oblečení dovnitř
• Doporučujeme holiny a nepromokavé
oblečení na ven

