Přípravná třída ZŠ – informace pro rodiče
Vážení rodiče,
jelikož jsem byl v posledních týdnech již několikrát kontaktován a dotazován na
možnost zřízení přípravné třídy základní školy v ZŠ a MŠ Sojovice, a slíbil jsem na toto
téma podat a zveřejnit základní informace, tímto tak činím:

Možnost požádat o zařazení dítěte do přípravné třídy ZŠ mají dnes prakticky
všichni rodiče, kteří pro své dítě žádají odklad školní docházky a tuto žádost mají
podloženou dvěma doporučeními - školského poradenského zařízení (PPP, SPC)
a odborného lékaře (pediatra) či klinického psychologa. Je žádoucí, aby ředitel
školy těmto rodičům při zápisu doporučoval zařazení dítěte do přípravné třídy
ZŠ.

Děti jsou do přípravné třídy přijímány na základě doporučení školského
poradenského zařízení (toto doporučení přikládá ředitel školy k žádosti o zřízení
přípravné třídy, kterou posílá do konce května na KÚ Stč. kraje).

Přípravná třída (bez úplaty) jako výhodnější alternativa pro rodiče řešící dilema
nástupu dítěte do školy či odkladu školní docházky a pokračování v docházce do
MŠ (za úplatu).

Přípravná třída se naplňuje od 10 do 15 dětí.

Děti v přípravné třídě absolvují „výuku“ dle upraveného školního vzdělávacího
programu pro předškolní vzdělávání (ŠVP MŠ), vzdělávací program trvá jeden
školní rok.

Vzdělávání v přípravné třídě je organizováno jako polodenní, v rozsahu 18 – 22
hod. týdně (4 hod. denně), s možnou návazností na odpolední pobyt ve školní
družině.

V přípravné třídě může učit pedagog s aprobací pro předškolní vzdělávání
(učitelství pro MŠ) i pro základní vzdělávání (učitelství pro 1. stupeň ZŠ), popř.
speciální pedagog.

Velkou výhodou vzdělávání v přípravné třídě je jeho individualizace, probíhající
i na základě individuálních vzdělávacích plánů (dle potřeby a doporučení).

V závěru školního roku vypracovává pedagog zprávu o průběhu předškolní
přípravy, včetně doporučení pro vzdělávání dítěte v dalším období.
Vážení rodiče, k získání podrobnějších informací k přípravné třídě základní školy je
možné si domluvit konzultaci přímo s ředitelem školy (tel.: 326 921 150, e-mail:
j.kindl@skolasojovice.cz)
Jaroslav Kindl, ZŠ a MŠ Sojovice

