
Základní informace

Přípravná třída je určena pro děti, které
nejsou zcela zralé pro nástup do 1. třídy
ZŠ. Zaměřuje se na vyrovnávání vývoje

dítěte s ohledem na jeho školní nezralost,
a to v době, kdy by již povinnou školní

docházku mělo realizovat.

PŘÍPRAVNÁ 
TŘÍDA

Jak dítě přihlásit?

O zařazení žáka do přípravné třídy ZŠ
rozhoduje její ředitel, a to na základě žádosti
zákonného zástupce dítěte a písemného
doporučení školského poradenského zařízení
(pedagogicko-psychologické poradny nebo
speciálně pedagogického centra), které k
žádosti přiloží zákonný zástupce. Termín
podání žádostí je do 6. 6. 2022.

Co se učí v přípravné třídě?

řečových dovedností
sociálních a komunikačních dovedností
hrubé a jemné motoriky
sebeobsluhy
časové a prostorové orientace
hudebního a výtvarného projevu.

Program v přípravné třídě je zaměřen na
systematickou přípravu dětí na zahájení
povinného vzdělávání v základní škole - tedy
úspěšné vykročení do 1. třídy. Cílem je hravou
formou podpořit rozvoj: 

Průběh vzdělávání v
přípravné třídě

stravné ve školní jídelně
poplatek za školní družinu - v případě, že
školní družinu dítě navštěvuje.

Dítě dochází do přípravné třídy jeden školní
rok.

Výchovně vzdělávací program trvá 4 vyučovací
hodiny (tzn. že končí v 11:40). V případě zájmu
může dítě docházet do školní družiny.

Docházka dítěte do přípravné třídy je
bezplatná. Rodiče pravidelně hradí pouze:

Kdo může být do přípravné
třídy přijat?

byl povolen odklad školní docházky
je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy
vyrovná jeho vývoj
byla přípravná třída písemně doporučena
pedagogicko-psychologickou poradnou nebo
speciálně pedagogickým centrem

Do přípravné třídy lze přijmout dítě, u kterého:



Jaký počet dětí bývá v
přípravné třídě?

Přípravnou třídu je možné zřídit, pokud se v ní
bude vzdělávat nejméně 10, nejvíce pak 15
dětí. NEJČASTĚJŠÍ

OTÁZKY

Už jsme byli v poradně kvůli
odkladu školní docházky.
Musíme tam s dítětem
znovu kvůli doporučení pro
přípravnou třídu?

Není to vždy nutné, stačí kontaktovat
příslušnou poradnu (PPP nebo SPC) s
dotazem ohledně dalšího postupu. Lze
předpokládat, že účast dítěte při jednání s
poradenským zařízením již nebude nutná.

Jsou děti v přípravné třídě
klasifikovány?

Ne, nejsou. Na konci školního roku získá každé
dítě stručné slovní hodnocení, ze kterého je
zřejmé, s jakým výsledkem přípravnou třídu
absolvovalo.

Co když jsme byli u zápisu v
jiné škole?

Do přípravné třídy se mohou přihlásit i děti,
které byly u zápisu v jiné škole.

Počítá se přípravná třída do
školní docházky?

Ne, absolvování přípravné třídy se do povinné
školní docházky nepočítá.

Kontakt ZŠ Arménská
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Sídlo: Arménská 573/21, 625 00 Brno

Zástupkyně ředitele školy pro 1. stupeň
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mailto:zrs1st@zsarmenska.cz

