Základní škola a Mateřská škola Slavkov pod Hostýnem, příspěvková organizace
Slavkov pod Hostýnem 57, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, e-mail: zsslavkov@seznam.cz, tel: 731 833 097

Vážení rodiče,
od 1. 9. 2020 připravujeme otevření přípravné třídy v základní škole ve Slavkově pod Hostýnem. Přípravnou
třídu můžeme otevřít v případě, že budeme mít minimálně 10 (maximálně 15) zapsaných dětí.
Co mám dělat, když chci přihlásit své dítě do přípravné třídy?
V případě, že byl Vašemu dítěti doporučen odklad povinné školní docházky, pouze dítě přihlásíte do přípravné
třídy. Doporučení k odkladu povinné školní docházky obsahuje doporučení k zařazení do přípravné třídy.
Pokud máte předškoláka, který nastoupí v běžném termínu do 1.třídy (v roce 2021), kontaktujte Pedagogicko
psychologickou poradnu s žádostí o vystavení doporučení k zařazení do přípravné třídy.
Své místo si zarezervujte na e-mailu: zsslavkov@seznam.cz nebo telefonicky na čísle 731 833 097.
Dítě z mateřské školy zatím neodhlašujte, vyčkejte na rozhodnutí o přijetí.
Jakmile bude vše připraveno, pošlu přihlášku.
Pro koho je přípravná třída?
Přípravná třída je zřizována přednostně pro děti s odkladem školní docházky, ale přijímat se mohou i děti
v posledním roce před zahájením povinné školní docházky (předškoláci), u kterých je předpoklad, že
zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj.
Přípravná třída je mezistupeň mezi předškolním a základním vzděláváním. Děti se postupně adaptují na školu,
přechod z mateřské školy je pro ně zpravidla náročný. Velkou výhodou je nižší počet dětí ve třídě, který
umožňuje věnovat se dětem individuálně podle jejich potřeb (10-15 žáků). Děti se učí žít ve skupině svých
vrstevníků.
Význam přípravné třídy je v kvalitní přípravě dětí pro vstup do základního vzdělávání, se zřetelem na jejich
individuální potřeby. Velký důraz je kladen na snahu zmenšit nedostatky v mluveném projevu. Také se
záměrně rozvíjí jemná a hrubá motorika, zraková a sluchová percepce, grafomotorika. Podporuje se zde aktivní
přístup k získávání vědomostí a k tvořivému myšlení. Zájem je rovněž na fyzickém rozvoji dětí a upevnění
jejich zdraví. Důležitou součástí výuky v přípravné třídě jsou hry, dramatizace, výtvarné, pracovní, hudební
aktivity. Cílem je vybavit děti odpovídajícími dovednostmi a návyky, rozvíjeny budou řečové dovednosti,
sociální a komunikační dovednosti, hrubá a jemná motorika, návyky sebeobsluhy a hygieny, časová a
prostorová orientace, hudební a výtvarný projev.
Ke každému dítěti je přistupováno individuálně, metody a formy práce jsou učitelkou přizpůsobeny
specifickým potřebám dětí. Výuka v přípravné třídě je zaměřena na posilování těch nedostatků u konkrétních
dětí, které byly příčinou jejich odkladu školní docházky, a tak, aby se děti mohly bezproblémově začlenit do
vzdělávání od 1. třídy a předešlo se případným neúspěšným začátkům ve školní docházce.
Vzdělávání v přípravné třídě je bezplatné. Do přípravné třídy se mohou přihlásit i děti, které byly u zápisu v
jiné škole. Výuka probíhá dopoledne, děti mají možnost navštěvovat školní jídelnu (dopolední svačiny i
obědy), odpoledne školní družinu (bezplatně). Přípravná třída se nezapočítává do povinné školní docházky,
děti se neklasifikují.

