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Přípravná třída ve školním roce 2020/2021 
datum zveřejnění: 14. 1. 2020 zdroj: Základní škola a Mateřská škola Loučná 

  

Ředitelství ZŠ a MŠ - LOUČNÁ oznamuje, že od 1.9.2020 plánuje otevření 

přípravné třídy v prostorách základní školy pro děti s odkladem povinné školní 

docházky  a pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. 

  

Výuka v přípravné třídě probíhá podle Školního vzdělávacího programu hravou 

formou, přiměřenou potřebám každého dítěte. Cílem je snadná adaptace na nové 

školní prostředí a cílená podpora rozvoje všech stránek vědomostí a dovedností, 

které jsou potřebné pro úspěšné zvládnutí první třídy. O zařazování rozhoduje 

ředitelka školy na žádost zákonného zástupce dítěte. Školné rodiče neplatí. 
 

Přípravná třída nabízí: 

 

 malý kolektiv dětí (10-15 dětí ve třídě) 

 následný bezproblémový nástup do 1.třídy 

 práci specialistů - speciální pedagog, logoped, školní psycholog 

 případnou výuku angličtiny 

 pobyt ve školní družině 

 

Přínos přípravné třídy: 

 

  vyrovnává se do té doby nerovnoměrný nebo opožděný vývoj po stránce 

 fyzické i psychické 

 absolvování přípravného ročníku zvyšuje šanci být ve škole úspěšný 

  nastavuje u dětí pravidelný režim, určitý řád a pravidla 

 zvyšuje se samostatnost dětí 

 podporuje se pracovitost dětí 

 učí děti přiměřené a slušné komunikaci s vrstevníky i dospělými 

 dítě se naučí postupně ovládat své emoce  

 postupně se u dětí odstraňuje jazykový handicap (má-li jiný mateřský 

 jazyk než český) 

 zvyšuje se sebejistota, nastoluje se pocit bezpečí  

 rodiče dětí si postupně zvykají na spolupráci se školou 

 rozvoj zručnosti (vše si dítě dělá samo, nebo se to postupně naučí) 

 zlepšení celkového povědomí dítěte o světě kolem něj 

 snižuje pravděpodobnost školního neúspěchu 

 zvyšuje šanci dítě vzdělávat se v hlavním vzdělávacím proudu (v běžné 

 základní škole) 


