
Základní škola a Mateřská škola Nedvědice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace 

Informace pro rodiče budoucích předškoláků - zájemci o přípravnou třídu: 

   

 Možnost otevření v naší škole v novém školním roce. 

 Výuka probíhá podle Školního vzdělávacího programu mateřské školy pod vedením 

učitelky mateřské školy v oddělení školní družiny na budově B základní školy. 

 Doporučení pro přípravnou třídu je možnost zajistit přímo ve škole (konec srpna). 

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

 

Informace k přípravné třídě: 

Přípravná třída je mezistupněm mezi předškolním a základním vzděláváním a je 

bezplatná. 

 Hlavním cílem je připravit děti na první ročník základní školy.  

 Nezapočítává se do povinné školní docházky, děti se neklasifikují. 

 Na konci školního roku každé dítě obdrží slovní hodnocení a „Pochvalný list“.  

 Při veškerých činnostech jsou zohledňovány individuální možnosti dítěte, tedy je 

přihlíženo k jeho věku a schopnostem. 

 Přijetí dítěte do přípravné třídy rozhoduje ředitelka školy na základě řádně vyplněné 

žádosti zákonného zástupce a doporučení školského poradenského zařízení. 

 Ve třídě je 10 dětí. 

 

Hlavní obsah vzdělávání: 

 Prohlubování návyků sebeobsluhy, rozvoj sociálních a komunikativních dovedností, 

utváření hrubé i jemné motoriky, cvičení soustředění a naslouchání. 

 Utváření základních matematických představ, orientace v čase a prostoru, utváření 

pozornosti a paměti pro učení,  podpora estetického projevu dětí. 

 Důraz je kladen na výtvarné, hudební i tělesné činnosti a praktické dovednosti.  

 V rámci předškolního vzdělávání je zahrnut pravidelný pobyt venku (dle počasí) 

společně s MŠ. 

 

Pro které děti je přípravná třída určena: 

 s odkladem školní docházky, 

 s jazykovým znevýhodněním (děti cizinců), 

 s grafomotorickými obtížemi, 

 se sníženou koncentrací pozornosti, 

 s logopedickými obtížemi, 

 s poruchou koncentrace pohybu, 

 se zdravotním oslabením nebo znevýhodněním. 

 

 Další informace: 

 možnost navštěvovat školní družinu (jen s 1. s 2. třídou), oběd  ve školní jídelně, 

 účast na sportovních a kulturních akcích společně s dětmi MŠ a 1. třídy, 

 možnost využití tělocvičny ZŠ.  

  

 

Kdo má zájem, může se nahlásit u paní ředitelky.  

 


