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Informace k přípravné třídě 

Vážení rodiče,  

 

V případě dostatečného zájmu rodičů, plánujeme v příštím školním roce 2023/2024 otevřít na budově v Alešově 

ulici přípravnou třídu pro děti s odkladem povinné školní docházky a pro děti v posledním ročníku předškolního 

vzdělávání. Přípravná třída je určena pro děti především těch rodičů, kteří si přejí, aby se jejich dítě bezproblémově 

začlenilo do vzdělávacího procesu od první třídy základní školy a předešlo se tak případným neúspěšným začátkům 

ve školní docházce. Třídu mohou navštěvovat děti nejen z Vodňan, ale samozřejmě i z blízkého okolí. Docházka 

do přípravné třídy není vázána na výběr školy pro konání povinné školní docházky.  

 

 

CO NABÍZÍ PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA? 

 

• Výuka probíhá denně v délce čtyř vyučovacích hodin, tj. od 8:00 do 11:40 hodin 

• Dětem je k dispozici stravování v naší školní jídelně i pobyt ve školní družině, která je otevřena v době od 6:30 

do 16:30 hodin  

• Docházka do přípravné třídy je bezplatná a nezapočítává se do povinné školní docházky  

• O děti se stará a vzdělává je kvalifikovaný pedagog, do třídy pravidelně dochází speciální pedagog, školní 

psycholog a logopedická asistentka  

• Velkou výhodou je snížený počet dětí v kolektivu, což umožňuje pracovat se žáky individuálně a plnit tak jejich 

osobní plány sestavené na základě vyšetření PPP či SPC  

• Děti mají k dispozici učebny, interaktivní tabule, tělocvičny, knihovnu, hernu a mnoho moderního vybavení školy 

(tablety, počítače, robotické stavebnice, edukační aplikace, moderní didaktické pomůcky, hry a hračky) 

• Společně s žáky I. stupně se účastní kulturních a sportovních akcí, výletů atd.  

 

 

JAKÝ JE VÝCHOVNÝ A VZDĚLÁVACÍ OBSAH PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY? 

 

• Vytváření kulturně sociálních a hygienických návyků  

• Rozumová výchova (rozdělena na oblast jazykovou a komunikativní, oblast matematických představ a oblast 

rozvoje poznání)  

• Hudební výchova  

• Výtvarná výchova  

• Pracovní výchova  

• Tělesná výchova 

 

Žádost o přijetí společně s vyjádřením PPP můžete zasílat do 15. dubna 2023 (dle individuální potřeby může být 

tento termín prodloužen, popřípadě vyjádření PPP lze dodat dodatečně) na adresu školy, přinést osobně nebo zaslat 

na níže uvedenou e-mailovou adresu. 
 

Iva.bukacova@zsgvodnany.cz 

Barbora.krizkova@zsgvodnany.cz 
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Žádost o přijetí do přípravné třídy 
 

Žádám tímto o přijetí mého dítěte…………………………………..…………nar. dne………………………………………………..  

 

do přípravné třídy ZŠ a G Vodňany ve školním roce 2023/2024. 

 

Adresa trvalého pobytu dítěte:  

 

………………………………………………………............................................................................................................... 

Jméno zákonného zástupce:  

 

……………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresa trvalého pobytu:  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Korespondenční adresa (je – li odlišná od adresy trvalého pobytu) 

  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

V ……………………………… dne ……………………………… 

 

………………………………………….  

Podpis zákonného zástupce 
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