
PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ 

VĚCNÉ VYBAVENÍ 

Přípravná třída je umístěna v pavilonu prvního stupně tak, aby děti byly v kontaktu 

s ostatními žáky.  

Třída má samostatný východ na školní pozemek, který je vybaven herními prvky a moderním 

víceúčelovým sportovištěm.  

K herním, pohybovým a ostatním aktivitám využívají děti tělocvičny, třídy školní družiny a 

relaxační místnost s jejich vybavením.  

Všechny vnitřní i vnější prostory využívané dětmi splňují platné bezpečnostní i hygienické 

normy. 

 

ŽIVOTOSPRÁVA 

Životospráva dětí odpovídá zásadám zdravého životního stylu.  

Děti se mohou stravovat ve školní jídelně, čímž je zachována vhodná skladba jídelníčku i 

technologie přípravy pokrmů a nápojů. 

Pitný režim dětí není časově vymezen, učitelka dbá na jeho přiměřené provádění.  
 
Svačinová přestávka žáků je v době od 9.30 do 10.00 hodin. Děti svačí ve třídě – z domova 
přinesené potraviny. 
 
Děti mohou být zařazeny do projektu Mléko do škol. 
 
 
PSYCHOSOCIÁLNÍ PODMÍNKY 

Vzdělávání dětí je individualizované a plně respektuje potřeby dětí. 

Styl výuky je podporující a projevuje se přímou, vstřícnou a naslouchající komunikací učitele 

s dětmi.  Učitel je uznalý, oceňuje samostatné pokusy dětí a minimalizuje negativní slovní 

komentáře. Dětem je v maximální míře poskytována pozitivní zpětná vazba. 

Vzdělávací nabídka odpovídá možnostem a potřebám předškolního dítěte, nenahrazuje 

školní výuku. 

Jakýkoliv projev intolerance je nepřípustný. 

 

PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ 

Učitel přípravné třídy má předepsanou kvalifikaci. Spolupracuje s ostatními pedagogy, 

zejména s učiteli prvního stupně, speciální pedagožkou a výchovnou poradkyní pro integraci. 



Specializované služby týkající se dětí se SVP, ke kterým není v rámci své kvalifikace 

kompetentní, jsou zajišťovány příslušnými odborníky. 

 
VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SVP 
 
Všem dětem je poskytována individuální péče a vzdělávání v rozsahu jejich individuálních 

možností. 

Dětem integrovaným (se speciálními vzdělávacími potřebami – diagnostikováno SPC nebo 

PPP) je v maximální míře zajištěna dostatečná stimulace jejich rozvoje, vždy v souladu 

s doporučením příslušného poradenského zařízení. Třídní učitelka těsně spolupracuje se 

speciálním pedagogem školy, s  rodiči dítěte a SPC nebo PPP. Při své práci využívá speciální 

didaktické pomůcky, vhodné formy a metody práce.  

V případě doporučení SPC a schválení žádosti MŠMT může v přípravné třídě pracovat 

asistent pedagoga. 

Každé dítě má vypracován individuální vzdělávací plán a vytvořenu svou složku, do které se 

průběžně zaznamenávají jeho pokroky a postupy v celkovém rozvoji. 

Logopedická péče se uskutečňuje formou individuální i kolektivní. 

Kolektivní logopedickou péči provádí třídní učitelka formou každodenních kolektivních 

logopedických cvičení v rámci vyučovacího procesu. 

Zvýšená logopedická péče je zajišťována individuálně ve spolupráci se speciálním pedagogem 

školy. Kromě toho je každé dítě s logopedickými vadami v péči svého logopeda. Rodiče ve 

vlastním zájmu přinášejí z diagnostického pracoviště kontrolní a průběžné zprávy k zařazení 

do složky dítěte. 

V případě zjištění nadání a talentu dítěte konkrétním směrem se jej snažíme i nadále 

harmonicky rozvíjet ve všech oblastech, neboť jen další vývoj a zrání dítěte ukáže, kterou 

cestou svého talentu a nadání se bude ubírat. 

 

SPOLUÚČAST RODIČŮ 

Rodiče jsou pravidelně a dostatečně informováni o individuálních pokrocích v 

osobním rozvoji i učení svého dítěte. 

Rodiče mají možnost účastnit se akcí pořádaných školou a pomáhat při jejich zajištění. 

Škola poskytuje rodičům poradenský servis v otázkách vzdělávání a výchovy dítěte. 

 


