
 
 
Vážení rodiče, 
tak jako každý školní rok bychom rádi opět otevřeli úspěšný přípravný ročník vedený kvalifikovaným  
pracovníkem pro děti: 

➢ v posledním roce  před zahájením povinné školní docházky pokud splňují veškeré náležitosti § 47 
odst. 1 a 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon). 

Přípravná třída je určena pro děti především těch rodičů, kteří si přejí, aby se jejich dítě bezproblémově 
začlenilo do vzdělávacího procesu od první třídy základní školy a předešlo se tak případným neúspěšným 
začátkům ve školní docházce.  
CO NABÍZÍ PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA?  
• výuka probíhá denně v délce čtyř vyučovacích hodin, tj. od 8:00 do 11:40 hodin,  
• dětem je k dispozici stravování v naší školní jídelně,  pobyt ve školní družině, která je otevřena v době od 6:00 
do 16:30 hodin,  
• docházka do přípravné třídy je bezplatná a nezapočítává se do povinné školní docházky. 
• děti jsou v péči kvalifikovaného  pracovníka ,  
• velkou výhodou je snížený počet dětí v kolektivu (10 - 15 dětí), což umožňuje pracovat s žáky individuálně a 
plnit tak jejich osobní plány sestavené na základě vyšetření PPP či SPC,  
• děti mají k dispozici i počítačovou učebnu, tělocvičnu a hřiště s umělým povrchem,  
• společně s žáky prvního stupně se účastní kulturních a sportovních akcí, výletů atd.  
JAKÝ JE VÝCHOVNÝ A VZDĚLÁVACÍ OBSAH PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY?  
• 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, POKUD BUDETE MÍT ZÁJEM O VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ? 
• informovat se o tomto typu vzdělávání a dítě závazně přihlásit u zápisu dítěte do ZŠ 
• při zápisu do ZŠ - nejdéle do 30. 4. 2020 - odevzdat vyplněnou žádost o přijetí do přípravné třídy spolu 
s rozhodnutím o odkladu školní docházky a se zprávou z příslušného školského poradenského zařízení 
• přípravná třída se pro školní rok 2020/2021 otevře pouze při minimálním počtu 10 žáků 
KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY : 
• děti ze spádového obvodu školy 
• děti s rozhodnutím o odkladu školní docházky 
• děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky 
• dostatečná kapacita přípravné třídy (maximálně 15 dětí) 
• o přijetí dítěte rozhoduje termín dodání závazné žádosti o přijetí do přípravné třídy 
 

Zákon č. 561/2004, školský zákon, § 47 
Přípravné třídy základní školy 

(1) Obec, svazek obcí, kraj a registrovaná církev a náboženská společnost, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu 

zvláštního práva zřizovat církevní školy6), mohou zřizovat přípravné třídy základní školy 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. Přípravnou třídu lze zřídit, pokud se v ní 

bude vzdělávat nejméně 10 dětí. Ke zřízení přípravné třídy základní školy obcí, svazkem obcí a krajem je nezbytný 

souhlas krajského úřadu, v případě přípravných tříd zřizovaných registrovanou církví a náboženskou společností, které 

bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy6), souhlas ministerstva. 

(2) O zařazování žáků do přípravné třídy základní školy rozhoduje ředitel školy na žádost zákonného zástupce dítěte a 

na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení, které k žádosti přiloží zákonný zástupce. Obsah 

vzdělávání v přípravné třídě je součástí školního vzdělávacího programu. 

 

 

 



 
 
Vážení rodiče, 

 pokud uvažujete o odkladu školní docházky pro své dítě, je třeba v době zápisů 

v termínu od 1. do 30. 4. 2020 doložit níže uvedené doklady spolu se žádostí o odklad školní 

docházky (žádost obdržíte při zápisu dítěte do základní školy nebo do konce dubna v 

sekretariátu školy).  

 

Doklady nutné k vyřízení odkladu školní docházky: 

✓ zprávu příslušného školského poradenského zařízení (Pedagogicko-psychologická 

poradna).  

a 

✓ doporučující posouzení příslušného odborného lékaře (pediatra) nebo klinického 

psychologa (§ 37 odst. 1 školského zákona) 

 

 

Po doručení příslušných dokladů (žádost o OŠD, zpráva z příslušného školského poradenského 

zařízení a lékařská zpráva / či zpráva klinického psychologa) Vám vydáme rozhodnutí, které si 

osobně vyzvednete v kanceláři školy (termín bude včas uveřejněn na stránkách školy). Toto 

vše je však nutné dodat nejpozději do 30. 4. 2020, po tomto termínu nelze žádat o odklad 

školní docházky a Vaše dítě nastoupí  1. 9. 2020 povinnou školní docházku. 

 

K zápisu do školy pro školní rok 2020/21 se laskavě dostavte v určeném termínu. 

Pokud změníte bydliště a zapíšete dítě na jinou školu, podejte nám o tom zprávu. 

 

 

 

 

 

Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, § 37 
Odklad povinné školní docházky 

(1) Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to 

písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4 , odloží 

ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím 

posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. 

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok 

věku. 

(2) Při zápisu do prvního ročníku základní škola informuje zákonného zástupce dítěte o možnosti odkladu 

povinné školní docházky. 

(3) Pokud se u žáka v prvním roce plnění povinné školní docházky projeví nedostatečná tělesná nebo duševní 

vyspělost k plnění povinné školní docházky, může ředitel školy se souhlasem zákonného zástupce žákovi 

dodatečně v průběhu prvního pololetí školního roku odložit začátek plnění povinné školní docházky na 

následující školní rok. 

(4) Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky podle odstavce 1 nebo 3, informuje 

zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění. 
 

 

 

 
 
 

 
 


