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ZÁPIS DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY ZŠ  
Vážení rodiče, 
zápis dětí do 1. ročníku základního vzdělávání je před námi a s tím souvisí i zápis dětí do přípravné třídy 
základní školy. Připravili jsme proto pro zájemce o přijetí a zařazení dětí do přípravné třídy Den 
otevřených dveří. Využijte této možnosti a přijďte se do přípravné třídy podívat a seznámit se s 
ukázkami vzdělávacího programu předškolního vzdělávání v přípravné třídě ZŠ a zeptat na vše, co Vás 
o přípravné třídě zajímá. 
Činnost pedagoga v přípravné třídě je zaměřena na systematickou přípravu dětí na zahájení povinného 
vzdělávání v základní škole. Cílem je vybavit dítě odpovídajícími dovednostmi a návyky (rozvoj řečových 
dovedností, samostatnosti, sociálních dovedností apod.). 
Vzdělávací program je upraven takovým způsobem, aby umožnil snadnější začlenění do vyučovacího 
procesu v 1. třídě, čímž se v důsledku předchází budoucím školním neúspěchům. Právě školní neúspěch 
může v řadě případů negativně ovlivnit další vývoj dítěte. 
Přípravná třída je vhodná pro děti s odkladem školní docházky, kde je potřeba "doladit" některé oblasti 
např. logopedické potíže, jemnou motoriku atd., a potom také pro děti, které mají poslední rok před 
nástupem k povinné školní docházce tzv. předškoláci. 
Co je přípravná třída? Přípravná třída je určena pro děti, u kterých je předpoklad, že zařazení do 
přípravné třídy vyrovná jejich vývoj a napomůže začlenění do vzdělávacího procesu. Je vhodná pro děti 
s odkladem povinné školní docházky, dále pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní 
docházky. Cílem je systematická příprava na zdárný vstup do 1. třídy, nezapočítává do povinné školní 
docházky. Činnosti a výchovně vzdělávací obsah v přípravné třídě jsou zaměřeny na rozvoj řečových, 
sociálních a komunikačních dovedností, hrubé a jemné motoriky, návyků sebeobsluhy a hygieny, 
časoprostorové orientace, koncentrace pozornosti, hudebního, pracovního a výtvarného projevu, 
zrakové a sluchové percepce a další. 
Co přípravná třída nabízí? Výuka a činnosti vedené pedagogem probíhají v menším kolektivu 10 dětí, 
denně, v délce čtyř vyučovacích hodin. Dále je v naší škole možné do činností zapojit speciálního 
pedagoga, logopedického asistenta, školního asistenta, popř. asistenta pedagoga. Děti se učí mimo jiné 
orientace v budově školy a adaptace na její režim, zapojují se do mimoškolních aktivit. Po skončení 
vyučování jde dítě stejně jako žáci základní školy na oběd a případně do družiny. Stejně jako školáci 
mají děti školní tašku a psací potřeby. Dětí v přípravné třídě se týkají všechny státní svátky a prázdniny 
stejně jako ostatních žáků základní školy. Děti v přípravné třídě se motivují ke vzdělávání, ale nejsou 
klasifikovány známkami. V pololetí i na konci roku dostávají slovní hodnocení. Docházka do přípravné 
třídy je bezplatná, za úplatu se může dítě stravovat ve školní jídelně nebo chodit do školní družiny (ráno 
a odpoledne) a na kroužky. 
Dokumentace nutná k přijetí dítěte do přípravné třídy 
O zařazování žáků do přípravné třídy základní školy rozhoduje ředitel školy na žádost zákonného 
zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení, které zákonný 
zástupce přiloží k žádosti o přijetí. U dětí, u kterých proběhlo vyšetření školní zralosti a byl jim 
doporučený odklad, budeme poradnu žádat pouze o doplnění zprávy o doporučení k zařazení do 
přípravné třídy. U dětí, které budou v příštím šk. roce v předškolním věku, bude potřeba navštívit 
poradnu a podstoupit vyšetření školní zralosti (Po konzultaci s poradnou mohu předat bližší 
informace). 
  
Kdykoliv můžete podat žádost o přijetí dítěte do přípravné třídy ve následující školní rok, avšak 
nejpozději do 31. 5., dne 2. 6. proběhne zápis do přípravné třídy. Přihláška je ke stažení na webových 
stránkách školy včetně veškerých informací k přípravné třídě. 
 


