
ZÁPIS DO PŘÍPRAVNÉHO ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024 
 

• pro děti s odkladem 
povinné školní docházky 

• pro děti v posledním roce 
před zahájením povinné školní 
docházky 
 
 

Zápis do přípravného ročníku (0. ročník) ZŠ Bavorov probíhat prezenčně v pátek 2. června. 
V den zápisu je potřeba přinést do školy tyto dokumenty:  

• Žádost o přijetí dítěte do přípravné třídy 

• Doklad o udělení odkladu školní docházky (Postačuje kopie rozhodnutí o odkladu školní 
docházky pro školní rok 2023/2024. Netýká se dětí, kterým bude nebo byl udělen odklad 
na naší škole.) 

• Doporučení školského poradenského zařízení 
Přípravné třídy základní školy se zřizují pro děti v posledním roce před zahájením povinné 
školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, 
a pro děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. 
Cílem přípravné třídy je systematická cílená příprava na zdárný vstup do I. třídy, která se 
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, rozvoj 
tělesné obratnosti a zdatnosti a další. Nemá vliv na výběr budoucí ZŠ. 
Co naše přípravná třída nabízí? 

• činnosti v malém kolektivu 10–12 dětí 

• hravou a nenásilnou přípravu na vstup do I. třídy 

• všestranný rozvoj dítěte se zaměřením na jeho konkrétní potřeby, individuální přístup 
pedagoga 

• spolupráci pedagoga se speciálním pedagogem, logopedickým asistentem, školním 
asistentem, asistentem pedagoga, úzkou spolupráci s ŠPZ a školním poradenským 
pracovištěm 

• individuální péči pro vyrovnání grafomotorických obtíží, vad řeči, snížené koncentraci 
pozornosti apod. 

• rozvoj samostatnosti a začlenění do kolektivu  

• pestré výukové metody a formy práce, různé další aktivity 

• zapojení dětí do chodu a aktivit školy, výuku plavání,  

• docházku do školní družiny, stravování ve školní jídelně aj. 
 
 
 
 
 
 
 
 


