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PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA 

Zřizování přípravné třídy 
• přípravnou třídu zřizuje obec po souhlasu krajského úřadu pro děti v posledním roce před 
zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy 
vyrovná jejich vývoj, přednostně děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky 
• • o zařazování dětí do přípravné třídy základní školy rozhoduje ředitel školy na žádost 
zákonného zástupce dítěte, na základě písemného doporučení školského poradenského 
zařízení a zprávy odborného lékaře nebo klinického psychologa, které k žádosti přiloží 
zákonný zástupce 
• minimální počet dětí v přípravné třídě je 10 (možnost výjimky), maximální je 15 
 
 

Organizace přípravné třídy 
• obsah vzdělávání v přípravné třídě vychází z rámcového vzdělávacího programu pro 
předškolní vzdělávání a je součástí školního vzdělávacího programu naší základní školy 
• časový rozsah vzdělávání v přípravné třídě je určen počtem vyučovacích hodin stanovených 
rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání pro 1. ročník: 20 vyučovacích 
hodin rozdělených do kratších časových úseků se střídáním činností zpravidla v době od 8,00 
do 11,40 hodin, rozvíjíme všechny složky výchovy (prohlubování návyků sebeobsluhy a 
hygieny, rozvoj sociálních a komunikačních dovedností, rozvíjení praktických dovedností a 
zručnosti dětí, rozvoj v oblasti hudební, výtvarné, tělesné a rozumové výchovy skládající se z 
jazykové a komunikativní oblasti, oblasti matematických představ a oblasti rozvoje poznání) 
• ředitel školy může vyřadit dítě z přípravné třídy za podmínek daných v § 7, odst. 2 a 3 
vyhlášky č. 48/2005 Sb. 
 

Školské služby poskytované dětem přípravné třídy 
• děti mohou navštěvovat školní družinu za stejných podmínek jako žáci základní školy 
• děti se mohou stravovat ve školní jídelně za stejných podmínek jako žáci základní školy 
• rodiče pak hradí stravné ve školní jídelně a poplatek za školní družinu v ŠD. 
 

Financování činnosti přípravné třídy základní školy 
• vzdělávání v přípravné třídě je zdarma 
 

Podmínky pro přijetí 
• do přípravné třídy mohou být přijaty děti s povoleným odkladem povinné školní docházky s 
    místem trvalého pobytu ve Vracově  
• ostatní děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s doporučením  
   školského poradenského zařízení s místem trvalého pobytu ve Vracově 
 

Kritéria pro přijetí 
• děti s povoleným odkladem povinné školní docházky 
• datum narození (od nejstaršího dítěte) až do naplnění kapacity 15 dětí 
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