
INFORMACE PRO RODIČE! 
PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA PRO DĚTI S ODKLADEM ŠKOLNÍ DOCHÁZKY 

PŘI SŠ a ZŠ LIPNÍK NAD BEČVOU, OSECKÁ 301 

Vážení rodiče, 

pokud  Vašemu dítěti při zápisu do základní školy bude doporučen odklad školní docházky, nabízíme Vám 
možnost docházky do naší  přípravné třídy. Přímo ve škole vám zajistíme vyšetření z PPP Přerov, které je pro 
doporučení odkladu školní docházky nutné.  

Základní informace o přípravné třídě: 

Přípravná třída  je určena pouze dětem v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, kterým 
byl povolen odklad povinné školní docházky  (dle § 47 odst. 1 zákona 561/2004 Sb. ve znění účinném od 1. 9. 
2017). Hlavním cílem přípravné třídy je připravit děti na bezproblémový vstup do 1. třídy základní školy. 

Třídní učitelka  této třídy je zkušený pedagog kvalifikovaný pro práci s dětmi předškolního věku    (magisterské 
studium na PdF UP Olomouc-aprobace Speciální pedagogika-logopedie, MŠ). Ve třídě pracuje i asistentka 
pedagoga (bakalářské studium na MU Brno, obor: Sociální pedagogika). Ve škole působí i školní psycholožka, 
která se také podílí na přípravě předškoláků.  

 Výuka probíhá každý všední den a trvá denně 4 vyučovací hodiny (po 45 minutách) - od 7:55 do 11:35 hodin 
(zahrnuje přestávky stanovené školním řádem školy + kratší přestávky v hodinách dle aktuálních potřeb dětí). 

 Ve třídě děti pracují v malém kolektivu (max. 15 ve třídě). Učitelka, ve spolupráci s asistentkou pedagoga, má 
tak dostatek času věnovat se všem svým žákům, může s nimi pracovat individuálně. 

 Děti jsou vzdělávány hravou formou. Aktivity vyžadující soustředění se střídají s relaxačními metodami. Čas je 
vyhrazen i pro výtvarné tvoření a tělesnou výchovu. Vyučovací hodiny jsou navíc rozděleny na tzv. bloky, kde se 
střídají výše uvedené činnosti dle aktuální pozornosti dětí.  

 Rozvrh je sestaven z činností, které mají cíleně rozvíjet veškeré dovednosti předškoláka (rozvoj jemné 
motoriky, grafomotoriky, řeči, myšlení, rozvoj početních představ, sluchové vnímání, zrakové vnímání, 
prostorové orientace, pravo-levé orientace a orientace v čase). Realizujeme zde tzv. Edukativně stimulační 
program. Jde o cílený rozvoj schopností, dovedností a funkcí, které jsou důležité pro zvládnutí nároků 1. třídy. 
Program vychází z materiálů PPP Zachova 1, Brno a je akreditován MŠMT. 

  K výuce využíváme množství pomůcek i pracovních listů s danou tematikou. Dále se děti naučí množství 
písniček a básniček, které slouží k rozvoji paměti, rytmizace a řeči. Velmi oblíbenými jsou u dětí hodiny tělesné 
výchovy, kde využíváme prostorné a kvalitně vybavené tělocvičny.  

 Dalším z cílů přípravné třídy je upevňování sociálních dovedností, základních hygienických návyků a zásad 
stolování. V rámci docházky do přípravného ročníku nejsou děti ochuzeny ani o návštěvy divadelních 
představení, promítání filmů v kině,  výstavy nebo výlety. 

 Docházka do přípravné třídy je bezplatná. V případě zájmu mohou děti navštěvovat školní družinu (včetně 
ranní družiny) a obědvat ve školní jídelně. „Předškoláčci“ také mohou využít nabídky některých zájmových 
kroužků pro 1. stupeň pořádaných  školou. 

Pokud máte zájem o umístění dítěte do naší přípravné 
třídy, kontaktujte nás – tel.: 581 773 766, 733 171 806,     
e-mail: zslipnik@zslipnik.cz. 

Základní informace o přípravné třídě najdete na našich 
webových stránkách www.zslipnik.cz 

 

Mgr. Juráňová Miluše, ředitelka školy 
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