Základní škola Rotava,
Příspěvková organiz,

příspěvková organizace,
PSČ 357 01 Rotava, ul. Nová Plzeň 673, telefon 352 668 409

PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA
Přípravná třída je určena pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní
docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj,
přednostně pro děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky Přípravnou třídu lze
zřídit, pokud se v ní bude vzdělávat nejméně 10 dětí.

Co nabízíme v přípravné třídě?
 Denní výuku v délce čtyř vyučovacích hodin, tj. od 8:00 do 11:40 hodin,
o vyučovací hodiny jsou rozděleny do kratších časových úseků
o v průběhu dne se jednotlivé činnosti střídají a prolínají navzájem, rozvrh hodin
je pouze orientační, každá činnost je délkou i obsahem přizpůsobena aktuálním
potřebám dětí,
 bezplatnou docházku, která se nezapočítává se do povinné školní docházky,
 snížený počet dětí v kolektivu (max.15 dětí), což umožňuje pracovat s dětmi
individuálně a plnit tak jejich osobní plány,
 péči kvalifikovaného pedagoga,
 bezplatný pobyt ve školní družině (provoz školní družiny je od 06:00 - 07:40 hodin
a od 11:40 – 16:00 hodin),
 stravování v naší školní jídelně – stravné hradí rodiče,
 využívání počítačové učebny, interaktivní tabule, tělocvičny a školního hřiště s
umělým povrchem,
 společně se žáky 1.stupně zúčastňovat se kulturních a sportovních akcí školy, výletů,
městské knihovny atd.,
 společné výchovně vzdělávací akce se žáky 1.ročníku
 společně s dětmi předškolní třídy mateřské školy pořádat tematické dopoledne
(např.:pouštění draků, vánoční besídka, poslední zvonění).

Jaký je výchovný a vzdělávací obsah v přípravné třídě?
 vytváření kulturně sociálních a hygienických návyků,
 rozumová výchova (rozdělená na oblast jazykovou a komunikativní, oblast
matematických představ a oblast rozvoje poznání),
 hudební výchova,
 výtvarná výchova,
 pracovní výchova,
 tělesná výchova.

Co je třeba udělat?
 informovat se o tomto typu vzdělávání u ředitelky základní školy (tel. 352 668 409),
 vyzvednout si „žádost o přijetí dítěte do přípravné třídy“v základní škole,
 nejdéle do 15. 5. 2019 odevzdat vyplněnou žádost spolu s rozhodnutím o odkladu
školní docházky,
 přípravná třída se pro školní rok 2019/2020 otevře tehdy, bude-li přihlášeno
minimálně 10 dětí.

Mgr. Dana Fialová
ředitelka školy

