2. základní škola Napajedla, příspěvková organizace
Komenského 298, 763 61

Vážení rodiče,
od 1. 9. 2019 připravujeme otevření přípravné třídy. Ta je určena pro děti v posledním roce před zahájením povinné
školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně pro děti,
kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. Přípravnou třídu lze zřídit, pokud se v ní bude vzdělávat
minimálně 10 dětí.
ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ:
•
•
•
•
•
•



časový rozsah vzdělávání v přípravné třídě je určen počtem vyučovacích hodin stanovených RVP ZV pro 1.
ročník, tj. 20 vyučovacích hodin týdně
vzdělávání probíhá od pondělí do pátku od 7:55 do 11:35 hodin po dobu školního vyučování,
docházka je bezplatná a započítává se do povinné předškolní docházky
děti mohou navštěvovat školní družinu, která je otevřena v době od 6:00 do 7:55 hodin a od 11:35 do 16:30
hodin (školní družina je zpoplatněna částkou 100,-/měsíc)
počet dětí ve třídě je minimálně 10, maximálně 15
děti mají k dispozici vybavenou učebnu s interaktivní tabulí, tělocvičnu, knihovnu, hřiště, relaxační prostory,
hudebnu a další prostory školy
společně s žáky prvního stupně se mohou účastnit kulturních a sportovních akcí, výletů atd.
dětem budou zdarma poskytnuty školní potřeby v částce 200,-/rok
děti mají možnost se stravovat v naší školní jídelně (oběd - 24,- Kč)

VÝCHOVNÝ A VZDĚLÁVACÍ OBSAH V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ
Obsah vzdělávání vychází z RVP PV (předškolní vzdělávání)
• vytváření kulturně sociálních a hygienických návyků
• rozumová výchova ( jazyková a komunikativní, oblast matematických představ a oblast rozvoje poznání)
• hudební výchova
• výtvarná výchova,
• pracovní výchova
• tělesná výchova
CO JE TŘEBA UDĚLAT PRO PŘIHLÁŠENÍ DÍTĚTE DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY?
Odevzdat v ZŠ :
• žádost zákonného zástupce o zařazení dítěte do přípravné třídy (lze odevzdat na schůzce, nebo nejpozději do
pátku 31. 5. 2019 v kanceláři školy)
•
písemné doporučení školského poradenského zařízení o zařazení dítěte do přípravné třídy,
pokud není uvedeno ve zprávě potřebné k odkladu školní docházky
• rozhodnutí o odkladu (platí pro děti, které byly u zápisu na jiné škole)
SCHŮZKA S RODIČI DĚTÍ (ZÁJEMCI O VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ) PROBĚHNE
V ÚTERÝ 28. 5. 2019 V 15:30 HODIN VE SBOROVNĚ 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLY NAPAJEDLA

V Napajedlích 20. 5. 2019
PaedDr. Miroslav Veselý v.r. , ředitel školy

