
INFORMACE -  PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA 

 

Vážení rodiče, 

i v tomto roce bychom rádi otevřeli přípravnou třídu. Příprava  k základnímu vzdělávání touto formou se 

nám velmi osvědčila a výrazně usnadnila některým dětem přestup z předškolního vzdělávání do 1. ročníku. 

Pozitivní ohlasy máme od rodičů dětí, kteří ji absolvovali, ale i od dětí samotných. Proto bychom Vám v 

následujícím textu rádi přípravnou třídu stručně představili. 

Obecná charakteristika přípravné třídy (dále PT) 

Do přípravné třídy jsou přijímány děti před zahájením školní docházky, na základě vyplněné přihlášky 

zákonnými zástupci a doporučení z pedagogicko - psychologické poradny. Přihlášky je třeba doručit do 

školy do 20.5.2021. 

Třída se otevírá s minimálním počtem 10 a maximálním počtem 15 žáků. Snížený počet dětí v kolektivu je 

velkou výhodou, která umožňuje pracovat s žáky individuálně. Vzdělávání probíhá v dopoledních hodinách v 

rozsahu 4 vyučovacích hodin s celkovým počtem 20 hodin týdně. V případě potřeby může být dítě přijato do 

školní družiny (zpoplatněna). Docházka do přípravné třídy je bezplatná. 

Přípravná třída se nezapočítává do povinné školní docházky, děti se neklasifikují. Na konci školního roku děti 

neodstávají vysvědčení, ale jen stručné slovní hodnocení. Školní vzdělávací program vychází z RVP PV. 

Podmínky vzdělávání přípravné třídy jsou v souladu s podmínkami základního vzdělávání a ŠVP základní školy 

a směřují k naplnění klíčových kompetencí dětí. Předškolním vzděláváním v PT chceme vytvářet dobré 

předpoklady pro pokračování ve vzdělávání a maximálně podporovat individuální rozvoj a možnosti dětí, 

dosáhnout optimální úrovně rozvoje a připravenosti pro vstup do první třídy. 

Stanovených cílů chceme dosahovat používáním nejrůznějších výchovně vzdělávacích prostředků, které 

svým obsahem i formou odpovídají stupni vývoje dětí. Do výchovného procesu jsou zařazovány činnosti tak, 

aby děti nebyly přetěžovány, zároveň ale, aby získaly co nejvíce dovedností, poznatků a měly radost z 

dobrého výkonu. Výběr učiva v přípravné třídě provádí pedagog tak, aby odpovídal specifickým potřebám a 

možnostem dětí vzdělávaných v této třídě. Vzdělávání se maximálně přizpůsobuje vývojovým, fyziologickým, 

kognitivním, sociálním a emocionálním potřebám dětí. Každému dítěti je poskytnuta pomoc a podpora v 

míře, kterou individuálně potřebuje, a v kvalitě, která mu vyhovuje. 

Základem vyučovacích hodin je organizovaná činnost dětí - různé druhy her (didaktické, konstruktivní, 

soutěživé), rozhovor, učení, vycházky, pracovní, pohybové, hudební a výtvarné činnosti. Těžiště spočívá v 

rozumové výchově, jazykové a komunikativní výchově, rozvoji matematických představ a rozvoji poznávání 

okolního světa. Dále v rozvíjení zručnosti a praktických dovedností dětí. 

Naprostou prioritou přípravné třídy je nabídnout vhodné vzdělávací prostředí, pro dítě vstřícné, podnětné, 

zajímavé a obsahově bohaté. Prostředí, v němž se bude cítit jistě, bezpečně, radostně a spokojeně, a které 

mu zajistí možnost projevit se, bavit se a zaměstnávat se přirozeným dětským způsobem. 

Příloha – potřeby do PT  



Potřeby do přípravné třídy  

Kufřík - jeho obsah        Věci do sáčku na Tv 

- špejle (min. 10 kusů)      - trenýrky (elast. šortky) 

- igelit. ubrus 60x60 cm (na Vv, Pč)     - tričko 

- podložka na modelování       - cvičky nebo tenisky  

- lepidlo v tyčince        - švihadlo 

- nůžky s kulatou špičkou       - malý míček (molitanový)   

- voskovky 

- barevné papíry (sada) 

- kelímek z umělé hmoty na Vv (větší) 

- zástěrka (staré tričko...košile...) 

- hadřík (savý) 

- modelína + na ni kelímek např. od „Ramy“ 

- 2 ploché štětce (tenký č.2 + silný č.12) 

- 2 kulaté štětce (tenký č.2 + silný č.8) 

- vodové barvy (dostanou ve škole!!!) 

Obsah penálu: 

- 3 tužky č.2, ořezávátko 

- pastelky (silné) – základní barvy 

- guma 

Dále budou děti potřebovat: 

- 2 textilní sáčky (na přezůvky a na cvičky) 

- přezůvky (NE pantofle!) 

- 1 ks fólie A4 

- stíratelnou tabulku a stíratelné fixy 

                 


