
 

 

Vážení rodiče, 

naše škola pro školní rok 2023/2024 plánuje zřízení přípravné třídy.  

Přípravná třída je určena pro děti v posledním roce před zahájením 
povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do 
přípravné třídy vyrovná jejich vývoj s ohledem na jejich školní 
nezralost, a kterým byl současně povolen odklad povinné školní 

docházky. Snahou je, aby odklad povinné školní docházky splnil svůj účel a dítě bylo 
připraveno pro vstup do první třídy. 

O zařazení dětí do přípravné třídy základní školy rozhoduje ředitel školy na žádost 

zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského 

poradenského zařízení. 

Žádost o zařazení do přípravné třídy mohou zákonní zástupci dítěte podat u zápisu 

společně s žádostí o odklad. Vyjádření poradenského zařízení odevzdají co nejdříve. 

 

CO JE PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA? 

• Do přípravné třídy se mohou přihlásit i děti, které byly u zápisu v jiné škole. 

• Výuka v této třídě probíhá hravou formou. Je zaměřená na komunikaci v českém 
jazyce, vzájemnou komunikaci mezi dětmi, poznání sebe i světa kolem nás, základy 
sebeobsluhy, základní sociální návyky, řečové dovednosti, zlepšení hrubé a jemné 
motoriky, časové a prostorové orientace, koncentrace pozornosti, probíhají hudební a 
výtvarné činnosti apod. 

• Při veškerých činnostech je přihlíženo k věku dětí a jejich schopnostem, je zajištěn 
individuální přístup. 

• Vzdělávací program je upraven tak, aby umožnil snadnější začlenění do vyučovacího 
procesu a adaptaci na školní prostředí. Hlavním cílem je připravit děti na nástup do 1. 
třídy. 

• Předností je nízký počet žáků (10 – 15). 

• Výuka trvá od 8.00 do 11.40 hodin. 

• Děti se neklasifikují. 

• Docházka do této třídy se nezapočítává do povinné školní docházky. 

• Přípravná třída je bezplatná. 

• Děti mají možnost navštěvovat v ranních a odpoledních hodinách školní družinu 
(poplatek 300,- Kč měsíčně) a stravovat se ve školní jídelně. 

• Kritéria přijetí do přípravné třídy ZŠ Slovanka jsou uvedena ve zvláštní záložce. 

Na Vaše děti se moc těšíme…  


