
 
 
Vážení rodiče, 
 Od 1.9.2019 opět připravujeme otevření  přípravného ročníku, který povede kvalifikovaná učitelka s bohatými 
pedagogickými zkušenostmi a laskavým přístupem k dětem. Přípravná třída je určena pro děti s odkladem 
školní docházky především těch rodičů, kteří si přejí, aby se jejich dítě bezproblémově začlenilo do školní práce 
v první třídě a předešlo tak případným neúspěšným začátkům ve školní docházce.  

 
CO NABÍZÍ PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA?  

• provoz probíhá denně od 7.50 do 11:25 hodin 
• dětem je k dispozici stravování v naší školní jídelně, pobyt ve školní družině, která je otevřena v době 

od 6:15 do 16:30 hodin,  
• docházka do přípravné třídy i školní družiny je bezplatná a započítává se do povinné předškolní 

docházky. 
• velkou výhodou je snížený počet dětí v kolektivu (max. 15 dětí), což umožňuje pracovat s žáky 

individuálně a plnit tak jejich osobní plány sestavené na základě vyšetření školského poradenského 
zařízení,  

• děti mají k dispozici vybavenou učebnu s interaktivní tabulí, tělocvičnu a hřiště, relaxační místnost, 
hudebnu i další prostory školy 

• společně s žáky prvního stupně se účastní kulturních a sportovních akcí, výletů atd.  

 stejně jako v MŠ třída pořádá besídky a společná setkávání s rodiči 

 dětem zakoupíme balíček pomůcek pro výtvarnou výchovu a grafomotoriku 

 zajistíme společné ranní svačinky ve školní jídelně 

 v malém kolektivu navodíme příjemné prostředí ke hře, individuálnímu rozvoji dětí i vzdělávacím 
aktivitám  

 
CO JE TŘEBA UDĚLAT PRO PŘIHLÁŠENÍ DÍTĚTE DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY? 
• odevzdat v ZŠ všechny dokumenty potřebné k odkladu školní docházky a přihlášku do přípravné třídy 
• informovat se o tomto typu vzdělávání u zápisu dítěte do ZŠ 
 
JAKÝ JE VÝCHOVNÝ A VZDĚLÁVACÍ OBSAH PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY?  
• vytváření kulturně sociálních a hygienických návyků,  
• rozumová výchova (rozdělená na oblast jazykovou a komunikativní, oblast matematických představ a oblast 
rozvoje poznání),  
• hudební výchova,  
• výtvarná výchova,  
• pracovní výchova,  
• tělesná výchova.  

 
DEN V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ 

 
7.40 – 7.45 předávání dětí a komunikace s rodiči, pokud nejsou děti v ranní družině 

7.50 – 9. 15 komunikační kruh, volné hry, spontánní a řízené činnosti, práce ve skupinkách, 

individuální práce s dětmi, pohybová aktivita 

9.15 – 9.40 hygiena, přesnídávka, volné hry dětí 

9.45 – 10.40 individuální práce s dětmi, práce ve skupinkách, příprava na pobyt venku 

10.40 – 

11.25 

pobyt venku – volné hry, pohybové aktivity, řízené činnosti 

11.25 - hygiena, předání dětí vychovatelkám nebo rodičům, oběd 

Odchod ze ŠD v doprovodu rodičů podle pravidel vnitřního řádu školní družiny. 
 
 

Zveme všechny zájemce k návštěvě naší současné přípravné třídy.     


