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INFORMACE O PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ  

ZŘÍZENÉ PŘI ZŠ HODONÍN, MÍROVÉ NÁMĚSTÍ 19 

 

 PRO ŠKOLNÍ ROK 2020 - 2021 

 

Ze znění školského zákona vyplývá, že „základní školy můžou zřizovat přípravné třídy pro 
děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že 
zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, a kterým byl povolen odklad povinné školní 
docházky.“ 

 

Přípravná třída 

Přípravná třída je dle novely Školského zákona určena přednostně pro děti, které mají odklad 
povinné školní docházky a na základě vyšetření ve školském poradenském zařízení je jim 
doporučeno zařazení do přípravné třídy, a dále pro děti v posledním roce před zahájením 
povinné školní docházky. 

 

Cíl 

Cílem je systematická příprava dětí na zahájení povinného vzdělávání, usnadnění vstupu       
do 1. třídy a následně tak předcházení budoucím školním neúspěchům. 

 

Specifika přípravné třídy 

- ve třídě 10 – 15 dětí  

- vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 

- individuální přístup 

- slovní hodnocení 

- výuka aprobovaným učitelem, spolupráce se školním speciálním pedagogem - logopedem 

- bezplatný pobyt 

 

Výuka 

Přípravná třída je umístěna ve třídě pro 1. ročník nebo ve třídě školní družiny. Třída je  
speciálně vybavena školním nábytkem, herními a relaxačními prvky.  

Děti při činnostech využívají materiály pro předškolní výuku, zábavné pracovní sešity, 
jednoduché učebnice, didaktické hry, pomůcky, hračky. 

Obsah vzdělávání v přípravné třídě vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro 
předškolní vzdělávání.  V přípravné třídě se vyučuje dle školního vzdělávacího programu pro 
přípravnou třídu naší základní školy „ Učení je hra“.  

http://www.zshodonin.cz/
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„Pružný“ rozvrh tematických bloků je doplněn vycházkami, účastí na školních akcích i 
mimoškolních aktivitách. Délka pobytu se časově shoduje s organizací výuky v 1. třídách, 
výuka probíhá po dobu školního roku v čase od 8.00 do 11.40 hodin. 

Děti se mohou za úplatu stravovat ve školní jídelně (Kč 24,-/oběd) a navštěvovat školní 
družinu (Kč 200,-/ měsíc).  

Provoz školní družiny je ráno od 6.00 hod. do 8.00 hod. a po vyučování od 11.40 hod.          
do 17.00 hod., v pátek do 16.00 hod. 

Do přípravné třídy bude přijato minimálně 10 a maximálně 15 dětí. Pokud nebude dostatečný 
počet přihlášených, nelze přípravnou třídu otevřít. 

 

Přijetí dítěte  

O přijetí dítěte rozhoduje ředitel školy na základě žádosti zákonného zástupce dítěte a 
písemného doporučení školského poradenského zařízení, v němž je výslovně doporučeno 
zařazení do přípravné třídy.  Doporučení dodá zákonný zástupce k žádosti co nejdříve.  

 

Žádost o zařazení do přípravné třídy  - viz dokumenty ke stažení. Žádost podávejte 
osobně v kanceláři školy nebo scan podepsané žádosti zašlete na e-mailovou adresu 
školy. 

 

Termín pro podání žádosti je do 31. 5. 2020. 

 

Dítě po ukončení přípravné třídy může pokračovat ve vzdělávání na naší škole - adaptace na 
školní prostředí je pak již bez potíží. 

Rodiče se mohou rozhodnout, zda bude dítě pokračovat ve vzdělávání na stávající škole nebo 
bude plnit povinnou školní docházku jinde.     

 

 

 

                                                                                          Mgr. Alena Řeháková, ředitelka školy 
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