PŘÍPRAVNÁ
TŘÍDA

Znovu otevíráme úspěšný přípravný ročník vedený
speciálním pedagogem pro děti v posledním roce
před zahájením školní docházky nebo s odkladem
školní docházky.
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.

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, po dohodě i pobyt ve školní družině,
která je otevřena v době od 6:00 do 16:30 hodin,
• docházka do přípravné třídy je bezplatná,
• děti jsou v péči speciálního pedagoga a logopeda,
• velkou výhodou je snížený počet dětí v kolektivu (max.15 dětí), což umožňuje pracovat s žáky
individuálně a plnit tak jejich osobní plány sestavené na základě vyšetření PPP či SPC,
• děti mají k dispozici i počítačovou učebnu, tělocvičnu a hřiště s umělým povrchem,
• společně s žáky prvního 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 (rozdělená na oblast jazykovou a komunikativní,
oblast matematických představ a oblast rozvoje poznání),
• hudební výchova,
• výtvarná výchova,
• pracovní výchova,
• tělesná výchova,
• rozvoj jemné motoriky.

Vážení rodiče, máte - li zájem, aby Vaše dítě
navštěvovalo přípravnou třídu, navštivte
Základní školu Dr. Miroslava Tyrše Děčín,
kde Vám podáme detailnější informace.

Pokud se chcete s naší školou blíže seznámit, můžete kdykoli
využít pozvání k návštěvě školy.
Rozhodnete-li se pro zápis na naší škole, jste srdečně zváni a těšíme se na Vaši návštěvu. Všechny bližší informace k zápisu získáte
na kontaktech uvedených vpravo.
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