Základní škola J. A. Komenského Blatná

NOVĚ OTEVÍRÁ

PŘÍPRAVNOU TŘÍDU
Vážení rodiče,
byl Vašemu dítěti udělen odklad školní docházky nebo jej
čeká poslední rok před nástupem do 1. třídy?
Nabízíme Vám jinou cestu k úspěšnému přechodu
do 1. ročníku základní školy.
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Výhody přípravné třídy (podrobnější charakteristika)
• Třída o 10 – 15 dětech umožní více zohlednit potřeby jednotlivých dětí, aby byl
vyrovnán jejich předškolní vývoj.

• Děti si nenásilnou formou přivyknou na školní prostředí, což jim usnadní
následný přechod do 1. třídy.

• Děti se naučí pracovat pod vedením paní učitelky naší školy. K dispozici bude
i případná péče logopedických asistentek, popř.
i speciální pedagožky.
• V rámci práce přípravné třídy se mohou budoucí paní učitelky seznámit
s individuálními potřebami dětí, což jim umožní snazší navázání kontaktu
s dítětem od prvních dní v 1. třídě.
• Děti se zapojí do aktivit se staršími kamarády v rámci akcí, školní družiny či
zájmových kroužků.
• Děti se mohou stravovat ve školní jídelně, je jim nabízen pitný režim po dobu
dopolední výuky.

• Děti si během dne zlepšují jemnou i hrubou motoriku, řečové a komunikační
dovednosti, osvojí si základní povědomí o běžném životě kolem nich, jsou
vedeny k samostatnosti a soběstačnosti.
• Výuka neprobíhá klasickým školním režimem, ale v krátkých, častěji střídaných
tematických blocích - aktivitami v přírodě, na školním dvoře nebo v tělocvičně,
hudebními, sportovními či výtvarnými chvilkami. Vše je průběžně
přizpůsobováno potřebám dětí, aby bylo dosaženo pokroku a děti zažívaly
radost ze svých malých i velkých úspěchů.

• Výuka v přípravné třídě je bezplatná, rodiče hradí pouze stravné a poplatek za
školní družinu.

• Všechny tyto kroky povedou k vyrovnání školní zralosti dětí.

• PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA = SNADNÝ NÁSTUP DO 1. TŘÍDY.

Pro koho je přípravná třída určena?
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vliv na výběr budoucí
základní školy

Přemýšlíte o zařazení Vašeho dítěte do přípravné třídy?
Požádejte o žádost o přijetí v mateřské škole, do které Vaše dítě
dochází, nebo u nás ve škole (popř. si ji můžete stáhnout z webových
stránek školy). Termín odevzdání přihlášky je do 20. května 2022.

O dalším postupu budete informováni školou.
Pro zákonné zástupce přihlášených dětí se bude konat
informační schůzka v červnu 2022.
Nenašli jste všechny odpovědi na Vaše otázky?
Podrobnější informace získáte:
- na webových stránkách školy www.zsjak-blatna.net v sekci Přípravná
třída
- při osobní návštěvě
- na telefonu 734 429 803
- na mailu zsjak.krapsova@blatna.net.

V případě zájmu o prohlídku školy nás bez obav kontaktujte,
určitě najdeme společný termín.

