PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA
Máte doma dítě, kterému doporučili odklad, nebo chcete svému předškolákovi usnadnit
přestup na základní školu? Masarykova ZŠ a MŠ Klenčí pod Čerchovem nabízí pro
školní rok 2021/2022 přípravnou třídu, ve které můžeme Vašim dětem s nástupem
na první stupeň pomoci.
Přípravná třída je mezistupeň mezi předškolním a základním vzděláváním.




Přípravná třída bude ve školním roce 2021/2022 otevřena při minimálním počtu
10 žáků ve třídě.
Do přípravné třídy mohou být přijaty též děti bez odkladu školní docházky.
Žádosti o přijetí dítěte do přípravné třídy přijímáme během zápisu dětí do 1. třídy
a později po předběžné domluvě – e-mail školy: zakladni.skola@zsklenci.cz,
tel.: 379 794 406 nebo 602 689 448. Vzhledem k současné situaci je možné
poslat přihlášku již během března. Tiskopis najdete na stránkách školy:
www.zsklenci.cz v záložce „Dokumenty“.

Čas v přípravné třídě je pro nejmenší žáčky obdobím, v němž je třeba dětem ponechat
dostatek času a prostoru, aby se mohly postupně seznámit s novou situací, přizpůsobit
se a přivyknout všem změnám – nové roli školáka, novým požadavkům i časovému řádu.
Děti se postupně adaptují na školu, přechod z mateřské školy je pro ně zpravidla
náročný. Velkou výhodou je nižší počet dětí ve třídě, který umožňuje věnovat se dětem
individuálně podle jejich potřeb (10-15 žáků).
Význam přípravné třídy je v kvalitní přípravě dětí pro vstup do základního vzdělávání.
Velký důraz je kladen rozvoj jemné a hrubé motoriky, zrakové a sluchové percepce,
grafomotoriky. Podporuje se aktivní přístup k získávání vědomostí a k tvořivému myšlení.
Zájem je rovněž na fyzickém rozvoji dětí a upevnění jejich zdraví. Důležitou součástí
výuky v přípravné třídě jsou hry, výtvarné, pracovní, hudební aktivity. Cílem je vybavit
děti co nejlepšími dovednostmi a návyky.
Těšíme se na Vás!

CO BYSTE MĚLI VĚDĚT:











Přípravná třída je bezplatná.
Do přípravné třídy se mohou přihlásit i děti, které byly u zápisu v jiné škole.
Po absolvování přípravné třídy dítě nemusí nastoupit do první třídy v naší
škole.
Hlavním cílem je připravit děti na první ročník základní školy.
Docházka do přípravné třídy se nezapočítává do povinné školní docházky.
Děti se neklasifikují.
Při veškerých činnostech je přihlíženo k jejich věku a schopnostem.
Výuka trvá pravidelně od 8.00 – 11.30 hodin (včetně dopolední vycházky).
Děti mají možnost navštěvovat v odpoledních hodinách školní družinu.
Oběd i svačiny jsou připraveny ve školní jídelně, poplatek hradí rodiče stejně jako
v mateřské škole.

Děti jsou do přípravné třídy přijímány na základě písemné žádosti zákonného
zástupce dítěte a doložením doporučení školského poradenského zařízení.
POZOR – počet míst je omezen!

