PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA
ZŠ ZEMĚCHY
ve školním roce

2021/2022
KDO?
 děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky
nebo

 děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky

PROČ?
 Záměrem přípravné třídy je individuální přístup ke každému dítěti.
 příprava bezproblémového nástupu do 1. třídy a předcházení
případným neúspěchům v začátku školní docházky.
 Minimální počet dětí v přípravné třídě je 10, maximální je 15.
 Vzdělávání je bezplatné.
 Jde o plynulý přestup a dobrý kompromis mezi školkou a školou.
 Naším hlavním cílem je, aby si děti vytvořily pozitivní vztah a důvěru
ke škole, pedagogům i ke svým spolužákům.
 Mezi další cíle patří odhalení předností, nadání a talentu u dětí, jejich
rozvoj a podpora ve spolupráci s rodiči při školních i mimoškolních
aktivitách.
 Výuka je zaměřena také na kompenzaci nedostatků tak, aby dítě
přicházelo do první třídy připravené.
Více informací na:

www.zsmszemechy.cz

tel.: 773 655 224

PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA, školní rok 2021/2022

Když dítě nastoupí do školy, je to velká změna, která zasáhne celou
rodinu. Zkuste tedy ulehčit vašemu dítěti, ale i sobě. Naučte svého předškoláka
co největší samostatnosti!

Základní informace o přípravné třídě:

*

Malý

kolektiv

dětí

(10-15)

vede

kvalifikovaný

pedagog.

* Výuka probíhá individuálně, hravou formou, bez stresu a přetížení. Aktivity
vyžadující

soustředění

se

střídají

s

relaxačními.

* Vzdělávání probíhá každý všední den, od 7, 45-11, 25 h., řídí se školním
kalendářem (období prázdnin mají děti stejné jako ostatní žáci základní školy).
* Docházka do přípravné třídy je bezplatná. V případě zájmu mohou děti
navštěvovat školní družinu (včetně ranní družiny) a obědvat ve školní jídelně obě služby jsou zpoplatněny stejně jako u žáků 1. stupně naší školy.
* O zařazování do přípravné třídy rozhoduje ředitel školy na žádost zákonného
zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského
zařízení,

které

k

žádosti

přiloží

zákonný

zástupce.

* Přípravná třída se nezapočítává do povinné školní docházky, děti se
neklasifikují.
* Obsah vzdělávání v přípravné třídě vychází z RVP PV.

Průběh zápisu:
Termín zápisu do přípravné třídy pro školní rok 2021/2022 bude
prokazatelným způsobem oznámen zákonným zástupcům dětí.

1. Účast dítěte u zápisu do přípravné třídy není nutná.
2. Zákonný zástupce u zápisu vyplní žádost o přijetí do přípravné třídy.
3. Zákonný zástupce u zápisu předloží:
•

svůj průkaz totožnosti,

•

rodný list dítěte,

•

doporučení školského poradenského zařízení k odkladu školní docházky, pokud
již toto doporučení obdržel, nebo

•

doporučení školského poradenského zařízení k zařazení dítěte do přípravné třídy,
pokud již toto doporučení obdržel.

4. Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí bude oznámeno zákonným zástupcům.
5. Rodiče, kteří obdrží rozhodnutí o přijetí dítěte do přípravné třídy, budou pozváni
na schůzku v červnu 2021, kde se dozví konkrétní informace o přípravné třídě.

Těšíme se na Váš zájem a spolupráci!

