
Vážení rodiče, 
na základě vašich podnětů jsme připravili doplňující informace        
k provozu přípravné třídy. Pokud ani zde nenaleznete odpovědi         
na své otázky, obraťte se na nás individuálně, rádi se Vám           
budeme věnovat. 
 
 
Epidemická opatření podle MŠ, nebo ZŠ? 
 
Vývoj jednotlivých opatření v roce 2020/2021 ukazuje, že lze těžko odhadnout, jak to bude.              
Na podzim 2020 došlo na několik týdnů k uzavření přípravných tříd společně s 1. a 2.                
ročníkem ZŠ, v nedávné době došlo k uzavření této skupiny dětí a žáků společně              
s mateřskými školami. Usuzujeme tedy, že i v budoucnu nebude rozdíl v opatřeních             
mezi MŠ a nejmladšími žáky ZŠ. 
K budoucímu používání roušek se předvídat neodvažujeme. 
Podstatná změna, která ale s jistotou od září 2021 sehraje významnou roli, je fakt, že               
naši pedagogové budou očkovaní. Celkově tak vyhlížíme dobu, kdy už se školy pro             
všechny žáky uzavírat nebudou. 
 
 
Jak by vypadal rozvrh dne v přípravné třídě? 
(kolik času stráví syn v lavici, kolik prostoru je na volný pohyb, chodil by např. i do                 
tělocvičny, kolik času se učí, kolik času si může hrát ) 
 
V lavici budou děti sedět co nejméně (jen při “psaní”, malování a tvoření). Pohyb je důležitý                
k rozvoji motoriky, bude tedy častou náplní dne. 
Kdyby zrovna nebyla k dispozici tělocvična, děti budou mít svoji třídu, kde budou moci              
v rámci prostoru cvičit kdykoli.  
Hraní a učení je pro nás jedno a totéž! V programu jsou hry a aktivity na rozvoj různých                  
oblastí. Písničky, básničky, k nim doprovodný pohyb, čtení, povídání, tvoření, i angličtina,            
projekty a akce, které bude možné podniknout, ale také bude čas na volné hraní. Vše tak,                
jak jste zvyklí ze školky, jen s intenzivnějším zaměřením na přípravu do 1. třídy. 
 
 
Chodilo by se i na procházky jako ve školce? 
 
Pobyt venku, venkovní hry, či jen procházka je v plánu na každý den! 
 
 
Jezdilo by se na plavání? 
 
Pokud budou jezdit žáci z prvního stupně, přípravná třída v případě zájmu vás rodičů také. 
 
 
 



Bude někdo, kdo dohlédne na dítě před, ale i po vyučování? 
Doprovodí na oběd, než si zvykne, doprovodí dítě do družiny?  
 
Děti bez dozoru nikdy nejsou!  
Ráno si děti vyučující vyzvedne před školou. Pokud bude dítě před vyučováním chodit             
do družiny, vychovatelky je do školy přivedou.  
Vyučující pomáhá dětem v šatně s převlékáním, po škole se pohybují společně. 
Po vyučování učitel odvádí děti na oběd, poté si je přebírá družina, nebo rodič před školou. 
 
 
Prosím o nějaký souhrn, kolik a kam budu za dítě platit, pokud bude navštěvovat              
přípravnou třídu, chodit na oběd a do družiny. 
 
Přípravná třída je bezplatná, platíte za dítě pouze oběd a poplatek za školní družinu, pokud ji                
bude navštěvovat. Platby probíhají bezhotovostně na určený účet školy. 
 
 
Svačinky jsou z domova? 
 
Ano, svačinka je jediná věc, kterou si děti do školy nosí. Stejně jako žáci školy, budou mít                 
ale i Vaše děti možnost zakoupit si za drobné svačinu připravenou školní jídelnou. 
 
 
Bude k dispozici nějaký seznam věcí, které budou potřebovat? 
 
Seznam věcí není nutný. Třída bude plně vybavena vším, co bude potřeba. 
Vyučující povede třídní fond, ze kterého pak některé případné pomůcky nakoupí.  
Počítejte jen s oblečením, které bude dítě nosit ve třídě, venku a v tělocvičně. 
Tedy žádná aktovka ani penál, schovejte si finance na 1. třídu! 
 
 
Mohou navštěvovat již nějaký kroužek se školními dětmi jako Angličtina, nebo nějaký            
sportovní? 
 
Určitě, záleží jaká bude nabídka ve školním roce 2021/2022. 
 
 
Jací, nebo kolik učitelů se jim bude věnovat? 
 
Během celého dopoledne, kdy probíhá výuka (od 7,40 do 11,40 hodin), je v přípravné třídě               
jeden učitel. Vzhledem k malému počtu 10 - 15 dětí, se snadno může věnovat jejich               
individuálním potřebám. V rámci družiny se pak dítě setká s vychovatelkami, ať už ráno              
nebo odpoledne. 


