Přípravná třída na Základní škole Stoliňská
Vážení rodiče, Rada MČ Praha 20 schválila žádost o zřízení přípravné třídy na naší základní škole,
souhlasné stanovisko vydala i HSHMP. V současné době je podána žádost o souhlas se zřízením
přípravné třídy na MHMP. Předpokládáme, že žádosti bude vyhověno a tak budeme moci uspokojit
Váš případný zájem o možnost umístění Vašeho dítěte do přípravné třídy. Předběžně tedy
mapujeme, jaký bude zájem o zařazení do přípravné třídy. Kapacita přípravné třídy je 14 dětí.
Komu je primárně přípravná třída určena?
Přípravná třída je určeny dětem, kterým školské poradenské zařízení přípravnou třídu doporučí.
Cílem je, aby dítě mohlo následně lépe uspět ve vzdělávacím procesu základní školy.
Jedná se o děti, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj.
Jak se dítě zařadí do přípravné třídy?
 O zařazení dítěte do přípravné třídy základní školy rozhoduje ředitel základní školy na základě
žádosti zákonného zástupce dítěte a písemného doporučení školského poradenského zařízení.
(Žádost je přiložena pod textem.)
 Pro zařazení dítěte do přípravné třídy musí být splněny všechny následující podmínky:
- dítěti byl povolen odklad školní docházky
- zařazení dítěte do přípravné třídy doporučilo školské poradenské zařízení
 V případě většího počtu žádostí, které splňují výše uvedené podmínky, bude ředitel školy
rozhodovat na základě předem daných kritérií:
- dítě má bydliště ve spádové oblasti ZŠ Stoliňská
dítě má ve škole sourozence a trvalý pobyt má na území MČ Praha 20
dítě má bydliště v MČ Praha 20
dítě má ve škole sourozence a pobyt mimo MČ Praha 20
ostatní zájemci
Vlastní průběh vzdělávání v přípravné třídě
 Vzdělávání v přípravné třídě se poskytuje bezúplatně.
 Časový rozsah vzdělávání v přípravné třídě je shodný s počtem vyučovacích hodin stanovených
pro 1. ročník základní školy, tj. 20 vyučovacích hodin, rozdělených do kratších časových úseků se
střídáním činností a aktivit. Vzdělávání v přípravné třídě tedy probíhá v době od 8,00 do 11,40.
 Přípravná třída se nezapočítává do doby povinné školní docházky, děti nejsou klasifikovány.
 Třídní schůzky se pořádají nejméně 4 x za rok, konzultační hodiny jsou dle potřeb.
Školské služby poskytované dětem přípravné třídy
 Děti mohou navštěvovat školní družinu za stejných podmínek jako žáci základní školy, úplata činí
250 Kč - 300 Kč za měsíc.
 Děti se mohou stravovat ve školní jídelně za stejných podmínek jako žáci základní školy.
 Školní jídelna poskytuje dětem oběd, který hradí zákonný zástupce. Cena oběda je stanovena
jako náklad na potraviny ve výši dané věkem dítěte.

Jaký je tedy postup pro umístění dítěte do přípravné třídy?
 Vyplnit žádost a doručit škole – emailem, osobně, poštou.
 Doručit škole rozhodnutí o udělení odkladu. (Pokud již máte)
 Doručit škole doporučení školského poradenského zařízení o zařazení do přípravné třídy.
(Pokud již máte.)
 Dostavit se na informativní schůzku, kde budou projednány podrobnosti – předpokládáme
květen 2017.
 Na informativní schůzku si, prosím, přineste doklad totožnosti, rodný list dítěte a dříve
uvedené dokumenty, pokud nebyly dříve škole již doručeny.
Pozn.:
Ředitel základní školy může vyřadit dítě z přípravné třídy z těchto důvodů:
- na žádost zákonného zástupce dítěte,
- jestliže dítě bez řádné omluvy zákonným zástupcem nedochází do přípravné třídy

PhDr. Martin Březina
ředitel školy

Potřebujete více informací?
Kontaktujete nás
-

emailem: zs.stolinska@volny.cz
telefonicky: 739 301 527
osobně

V Praze dne 13. 4. 2017

