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Nejčastější dotazy k přípravné třídě: 
 
Jak máme postupovat v případě, že chceme dítě přihlásit do přípravné třídy? 

1. Podáte žádost o přijetí do přípravné třídy, která je ke stažení na www.1zsmh.cz. 
Žádost můžete podat u ředitelky školy – Mgr. Eva Hajzlerová, eva.hajzlerova@1zsmh.cz 

2. Dokumenty potřebné k přijetí dítěte do PT: 

• Doporučení PPP či SPC (u žáků s odkladem doložit Rozhodnutí o odkladu) 

• Doporučení od lékaře 

• Žádost do PT 

• Rodný list dítěte 

• Občanský průkaz zákonného zástupce 
 
Jak dlouhá je výuka? 
Výuka probíhá od 8.00 do 11.40 hodin. 
 
Jak je zajištěno stravování? 
Děti mají zajištěno stravování jako na základní škole. Mají zajištěn oběd ve školní jídelně, svačiny si nosí 
z domova. 
 
Jakých kroužků se mohou účastnit děti z přípravné třídy? 
Všech kroužků určených pro žáky ZŠ – vždy přesně specifikován ročník. 
 
Musím si dítě po skončení dopolední výuky vyzvedávat? 
Nemusíte. V případě zájmu může dítě docházet do školní družiny, která je v provozu do 16.15 hodin. 
Ranní družina je dětem k dispozici od 6 hodin. 
 
Jaký je počet dětí v přípravné třídě? 
Počet dětí je nejméně 10, nejvíce 15. 
 
Jaká je výše školného? 
Docházka do přípravné třídy je bezplatná. Rodiče pravidelně hradí pouze stravné v jídelně (pokud dítě 
chodí na obědy), případně poplatek za školní družinu, který je 200,- Kč za měsíc. 
 
Jaká je hlavní výhoda toho, že dám dítě do přípravné třídy? 
Hlavní předností přípravné třídy je malý počet žáků, který umožňuje individuální přístup pedagoga. 
Umístění v budově základní školy umožňuje užší kontakt se základní školou, děti si na prostředí školy 
zvykají postupně a je tedy větší pravděpodobnost, že odklad zahájení školní docházky splní svůj účel. 
 
Jaké děti se do přípravné třídy zařazují? 
Hlavním smyslem je připravit na vstup do první třídy děti s grafomotorickými obtížemi, s vadami řeči, 
se sníženou koordinací pohybu, se špatným vztahem ke kolektivu, a děti, u kterých je předpoklad, že 
zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj a usnadní jim přechod na základní školu. Přípravná třída 
však nenahrazuje speciální vzdělávání pro děti se zdravotním postižením. 
 
Počítá se přípravná třída do povinné školní docházky? 
Nepočítá. 
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Jsou děti v přípravné třídě klasifikovány? 
Nejsou. Na konci školního roku získá každé dítě stručné slovní hodnocení, ze kterého je zřejmé, s jakým 
výsledkem přípravnou třídu absolvovalo. Pracuje se zásadně jen s formativním hodnocením. Děti mají 
školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Děti se neučí učivo 1. třídy základní školy. 
 
Co budou děti v přípravné třídě dělat? 
Činnost v přípravné třídě se zaměřuje na systematickou přípravu dětí na zahájení povinného vzdělávání 
v základní škole, přičemž cílem je vybavit děti odpovídajícími dovednostmi a návyky; rozvíjeny budou 
řečové dovednosti, sociální a komunikační dovednosti, hrubá i jemná motorika, návyky sebeobsluhy a 
hygieny, časová a prostorová orientace, hudební a výtvarný projev, koncentrace pozornosti a další. 
Vzdělávací program upravený dle těchto zásad zaručí snadnější následující začlenění do vyučovacího 
procesu v 1. třídě, čímž se předchází budoucím školním neúspěchům. V přípravné třídě se děti nevěnují 
učivu 1. ročníku základní školy. 
 
Mohu si vybrat i jinou školu k docházce do 1. třídy? 
Ano, k zápisu do první třídy si můžete vybrat školu podle své volby. Přijetí do 1. třídy se řídí kritérii škol 
o přijetí a rozhodnutím města Mnichovo Hradiště o spádovosti škol. 
 
Byli jsme v poradně kvůli vyjádření ve věci odkladu školní docházky. Musíme s dítětem znovu do 
poradny kvůli výše zmíněné doporučující zprávě? 
Ano 
 
Kde je přípravná třída umístěna? 
Přípravná třída je umístěna v hale BIOS, což umožňuje v průběhu školního roku začlenění dětí z 
přípravné třídy do běžného školního života. 
 
 
                                                                                                                                 Eva Hajzlerová 
                                                                                                                                 ředitelka školy 
 

 

 

 

 

 


