Přípravná třída
Přípravná třída je zřizována přednostně pro děti s odkladem školní docházky. Jejím úkolem je
vyrovnat nerovnoměrný vývoj dítěte. Obsahem vzdělávání je prohlubování návyků
sebeobsluhy a hygieny, rozvoj sociálních a komunikačních dovedností, utváření hrubé i jemné
motoriky, cvičení soustředění a naslouchání, utváření základních matematických představ,
orientace v čase a v prostoru, podpora hudebního a výtvarného projevu.
Ke každému dítěti je přistupováno individuálně, speciálně pedagogické metody a formy práce
jsou učitelkou přizpůsobeny specifickým potřebám. Výuka v přípravné třídě je zaměřena na
posilování těch nedostatků u konkrétních dětí, které byly příčinou jejich odkladu školní
docházky, a tak, aby se děti mohly bezproblémově začlenit do vzdělávání od 1. třídy a
předešlo se případným neúspěšným začátkům ve školní docházce.

Záměrem přípravné třídy je
•
•
o
o
o
o
o
o

přistupovat individuálně ke každému dítěti, zaměřit výuku na odstraňování těch nedostatků,
které byly příčinou odkladu školní docházky
připravit k bezproblémovému nástupu do 1. třídy děti:
se sociálním nebo jazykovým znevýhodněním
se sníženou koncentrací pozornosti
se sníženou koordinací pohybu
s vadou řeči
s grafomotorickými obtížemi
se zdravotním oslabením
Vzdělávání v přípravné třídě je bezplatné.
Výuka probíhá dopoledne, děti mají možnost navštěvovat školní jídelnu, školní družinu,
účastnit se všech výchovně vzdělávacích akcí pořádaných školou vhodných pro daný věk
dítěte.
Přípravná třída se nezapočítává do povinné školní docházky, děti se neklasifikují. Na konci
školního roku se stručně slovně zhodnotí, s jakým výsledkem dítě přípravnou třídu
absolvovalo.
Po přijetí dítěte do přípravné třídy je jeho docházka povinná, bude vedena v třídní knize,
nepřítomnost dítěte je třeba omlouvat dle školního řádu.

O zařazení do přípravné třídy rozhoduje ředitel školy (viz. kriteria pro přijetí dítěte). Třída se
otevírá při minimálním počtu 10 dětí, maximální počet dětí ve třídě je 15.

PŘIHLÁŠENÍ DÍTĚTE DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY
PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020
•
•

Přípravná třída je určena přednostně dětem s odkladem školní docházky
Minimální počet dětí v přípravné třídě je 10, maximální počet je 15

Kritéria přijetí do přípravné třídy
•
•
•
•

přednostně dítě s doporučením odkladu školní docházky
trvalé bydliště ve spádové oblasti Bor
dítě má na naší škole sourozence
dítě prošlo zápisem, byl mu školou udělen odklad

VEDENÍ K SAMOSTATNOSTI
Když dítě nastoupí do školy, je to velká změna, která zasáhne celou rodinu. Protože vše bude
nové, každý den získá řadu nových informací, instrukcí, povinností a kdo ví, čeho ještě – bude
velice unavené.
Zkuste tedy ulehčit vašemu dítěti, ale i sobě. Naučte svého předškoláka co největší
samostatnosti. Nedělejte vše za něj, však ono to zvládne!

PŘIHLÁŠKU DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY SI STAHNETE ZE STRÁNEK ŠKOLY Z ÚVODNÍ STRÁNKY „ŽÁDOST
O PŘIJETÍ DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY „ , NEBO „PRO RODIČE A ŽÁKY, FORMULÁŘE KE STAŽENÍ; ŽÁDOST
O PŘIJETÍ DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY“, NEBO V SEKRETARIÁTU ŠKOLY

Přihlášky podávejte do 20. května 2019
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