PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA
- v případě zájmu bude zřízená v budově ZŠ Boskovice, pracoviště Sušilova
- je určená pro děti s odkladem školní docházky (na doporučení PPP) s cílem
připravit dítě na úspěšné zahájení 1. ročníku ZŠ
- ve třídě je minimálně 10 dětí a maximálně 15 dětí
- přípravná třída je bezplatná, nezapočítává se do povinné školní docházky a děti
nejsou klasifikovány
- doba vyučování je 20 hodin týdně (4 hodiny denně)
- ve třídě probíhají řízené i spontánní činnosti a základem vzdělávání je hra
- děti mají možnost navštěvovat ranní i odpolední družinu (6,15 - 7,45 a 11,45 16,30)
- vyučování je rozděleno na kratší časové úseky (cca půlhodinové), které jsou
přizpůsobeny potřebám dětí (je dodržován pravidelný denní program, který je
ovšem pružný a reaguje na aktuální možnosti třídy, tempo a zájem dětí)
- orientační denní program:
1. příchod do třídy, přivítání, příprava pomůcek, společný kruh a seznámení se
s denním programem
2. skupinová a individuální práce
3. hygiena a svačina
4. skupinová a individuální práce
5. pohybové hry a cvičení
6. společná četba, relaxace
7. pobyt venku a hraní
8. hygiena a odchod na oběd
9. odchod domů nebo do školní odpolední družiny

- věcné podmínky: lavice a židličky, koberec na oddech a hraní, vhodný nábytek,
ve kterém budou umístěny pomůcky a hračky, aby je mohly děti volně používat,
toalety s umývárnou umístěné blízko třídy, možnost využívat školní dvůr a hřiště
- životospráva dětí: pití i svačinu (dopolední, popř. i odpolední) si děti nosí
z domova, kdo bude mít zájem, může navštěvovat školní jídelnu (výběr ze dvou
jídel)
- přípravnou třídu povede pedagožka s odpovídajícím vzdělání - Mgr. Kateřina
Buchalová Otavová, v případě potřeby může ve třídě působit i asistent pedagoga

- dotazy můžete posílat na: katerinabuchalova@zsbce.cz

Informační schůzka pro rodiče, kteří by projevili zájem o
umístění dítěte do přípravné třídy, proběhne

24. března 2022 v 16,00 hod v budově školy Sušilova.

