
ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ 

Zřizování přípravných tříd se řídí vyhláškou 48/2005 Sb., 

o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky § 7. 

Do třídy budou přijímány děti s rozhodnutím o odkladu školní docházky. 

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY 

1. Doporučení poradny k zařazení do přípravné třídy. 
2. Dítě ze spádové oblasti školy. 
3. Dítě, které má ve škole sourozence. 
4. Dítě s bydlištěm v Praze 4. 
5. Datum doručení žádosti. 

 Nejvyšší počet dětí v přípravné třídě je 15. 

Rodič je povinen osobně předat dítě učitelce nebo vychovatelce školní družiny a teprve 

potom může opustit prostory školy. 

Zákonný zástupce může k vyzvedávání dítěte pověřit i jinou osobu a to jen písemnou formou.  

Učitelka nesmí bez písemného pověření dítě předat nikomu jinému než zákonnému zástupci. 

Do přípravné třídy patří dítě zdravé. V zájmu zachování zdraví ostatních dětí má učitelka 

právo nepřijmout děti s nachlazením nebo jiným infekčním onemocněním. 

Rodiče jsou povinni hlásit výskyt infekčního onemocnění v rodině a veškeré údaje o zdraví 

dítěte. 

Rodiče jsou povinni nahlásit všechny změny v osobních údajích dítěte, ke kterým došlo 

během jeho docházky do přípravné třídy. Jsou povinni udat takové telefonní spojení, na 

kterém je možno rodiče kdykoliv zastihnout. 

Rodiče mohou dítě omluvit kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu, pokud možno předem. Nejde-li 

o předem známou nepřítomnost, musí dítě omluvit do 8:00 hodin. Děti lze omlouvat osobně 

i telefonicky. 

Přípravná třída má svůj denní organizační řád. Všechny podstatné informace jsou umístěny 

na nástěnce přípravné třídy a na webových stránkách školy. 

Podněty k práci přípravné třídy podávejte u ředitele ZŠ, který je v zákonné lhůtě vyřídí. 

 Ředitel školy může vyřadit dítě z přípravné třídy: 

a) na žádost zákonného zástupce dítěte, 



 b) po předchozím prokazatelném písemném upozornění zákonného zástupce dítěte, jestliže 
dítě bez omluvy zákonným zástupcem dítěte do přípravné třídy nejméně jeden měsíc 
nepřetržitě nedochází, nebo 

 c) po předchozím prokazatelném písemném upozornění zákonného zástupce dítěte, jestliže 
počet zameškaných dní bez omluvy zákonným zástupcem dítěte překročí 30 dní ve školním 
roce. 

 Ředitel přihlédne před rozhodnutím o vyřazení dítěte z přípravné třídy vždy k zájmu dítěte. 

 

DENNÍ REŽIM  

 

Čas  Obsah 
 

8.00 – 8. 30 Ranní kruh na dané téma, rozvoj verbální paměti, rozvoj motoriky 

8. 30 – 9. 00 Individuální hra (společenské a didaktické hry) 

9. 00 – 9. 30 Rozvoj jemné motoriky, mluvní cviky (motorika mluvidel, dechová 
cvičení) 

9. 30 –10. 00 Svačina a relaxace 

10. 00 – 10. 30 Řízené vyučování - rozvoj poznávacích oblastí (myšlení, vědomosti, 
pozornost, paměť), rozvoj matematických představ, rozvoj 
komunikativních schopností, rozvoj zrakové a sluchové percepce 
 
 

10. 30 – 11. 00 Pracovní, hudební nebo výtvarná výchova 

11. 00 – 11. 45 Pobyt na zahradě, tělesná výchova nebo tematická vycházka 

 

 Vyučování bude probíhat v kratších vyučovacích blocích. 

 Denní řád je dostatečně pružný a umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí, 

na jejich aktuální a aktuálně změněné potřeby. 

 Do denního řádu pravidelně zařazujeme řízené zdravotně preventivní pohybové 

aktivity. 

 Děti mají potřebné zázemí, klid, bezpečí i soukromí. 

 Denní program respektuje vyvážený poměr řízených i spontánních činností. 

 Veškeré aktivity podněcují děti k vlastní aktivitě a experimentování. 

 Jsou vytvořeny podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti. 

 Plánované činnosti vychází z potřeb a zájmů dětí a vyhovují individuálním 

vzdělávacím potřebám a možnostem. 

 


