Vážení rodiče,
ve školním roce 2022/2023 bychom rádi otevřeli přípravnou třídu na ZŠ Boskovice, pracoviště Sušilova.
Pokud půjdete letos se svojí ratolestí k zápisu do 1. třídy a zvažujete odklad povinné školní docházky, přípravný ročník je tu právě
pro vás.
Úkolem přípravné třídy je hravou formou připravit Vaše dítě k úspěšnému nástupu do 1. třídy základní školy, usnadnit mu
přechod do základního vzdělávání, případně vyrovnat nedostatky, které byly příčinou doporučení odkladu povinné školní
docházky.

1. Co je přípravná třída?
V přípravné třídě se děti systematicky připravují k úspěšnému zahájení vzdělávání v 1. ročníku základní školy. Děti se učí
především formou her, přesto už vzdělávání probíhá podle určitého denního programu v krátkých výukových blocích.
Vzdělávání je bezplatné, děti se neklasifikují a nezapočítává se do povinné školní docházky na ZŠ.
Vzdělávání probíhá v dopoledních hodinách v kmenové třídě - 4 hodiny denně (8,00 - 11,40 hod), 20 hodin týdně. V rámci
aktivit přípravné třídy nebude chybět ani prostor pro spontánní hru, pobyt na čerstvém vzduchu a sport.
Práce s dětmi se zaměřuje především na:
- rozvoj sociálních a komunikativních dovedností
- prohlubování návyků sebeobsluhy
- cvičení soustředění, naslouchání a paměti
- utváření základních matematických dovedností
- nácvik orientace v čase a prostoru
- podpora hudebního a výtvarného projevu
- rozvoj hrubé i jemné motoriky, grafomotoriky a zručnosti
Předností přípravné třídy je nižší počet dětí ve třídě (10 – 15 dětí), který umožňuje individuální přístup ke každému z nich.
Přípravná třída je součástí základní školy a využívá veškerého jejího zázemí, včetně školní družiny (ranní i odpolední) a školní
jídelny (družina a obědy za poplatek).
Ve třídě bude působit pedagožka s odpovídajícím pedagogickým vzděláním - Mgr. Kateřina Buchalová Otavová.

2. Pro koho je určena?
Přednostně pro děti s odkladem povinné školní docházky, kterým vzdělávání v přípravné třídě doporučí školské poradenské
zařízení. Dále pro předškolní děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, kterým vzdělávání v přípravné
třídě doporučí školské poradenské zařízení.

3. Jaké jsou podmínky k přijetí?
Děti jsou do přípravné třídy přijímány na základě písemné žádosti zákonných zástupců (rodičů) o přijetí dítěte do přípravné
třídy (žádost bude v případě dostatečného počtu zájemců uveřejněna na webových stránkách školy) a písemného doporučení
školského poradenského zařízení ke vzdělávání dítěte v přípravné třídě.

Základním předpokladem pro otevření přípravné třídy je dostatečný počet zájemců.
Budeme se na Vás i Vaše děti těšit!
Kontakt pro další informace: katerinabuchalova@zsbce.cz

