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Úvod 
 

 

 

 

               Přípravný ročník je zřízen podle zákona č.561/2004 Sb. O předškolním, základním, 

středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání – školský zákon § 47, a řídí se podle vyhlášky 

MŠMT č.48/2005 Sb. O základním vzdělávání. 

 

 

 

 

 

 

               Cílem přípravného ročníku je vyrovnání nedostatků v rozvoji a učení dítěte a  

bezproblémové začlenění do vzdělávacího procesu základní školy, také   předcházení u nich 

případným neúspěšným začátkům ve školním vzdělávání. Do přípravného ročníku jsou děti 

zařazeny na doporučení PPP. 

 

 

 

     

              Přípravný ročník je umístěn v patře školní družiny, ve kterém se nacházejí také  

1.třídy. Minimálně navštěvují přípravný ročník 7 žáků nejvíce však 15 žáků. Docházka do 

přípravného ročníku se nezapočítává do povinné školní docházky a je každodenně v rozsahu 4 

vyučovacích hodin s výjimkou prázdnin. 

Pokud žáci neodchází po skončení vyučování domů, jsou převedeni do ŠD, kde jsou umístěni 

ve společných odděleních se žáky 1.ročníku. 

 

 

 

 

 

 

Kontakty:  

telefon      +420 485 134 626, +420 602 470 953  

e-mail      skola@zs-kaplickeho.cz 

www        www.zs-kaplickeho.cz 

ředitel:      zeronik@zs-kaplickeho.cz , tel.: 608 439 020 
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Organizace dne 
 

            Děti, navštěvující přípravný ročník,  přichází do školy stejně jako starší žáci, a to v 

7,40h, nebo mají  možnost využít ranní družinu, která je v provozu od 6:30 hodin. 

           Vyučování začíná v 8 hodin a skládá se ze čtyř vyučovacích hodin, které jsou 

rozděleny na kratší časové úseky se střídáním činností dle potřeb dětí.  

 

Orientačně je den rozdělen takto: 

  8.00 – 8.15    ranní kruh – přivítání, seznámení s činnostmi, vyprávění zážitků 

  8.15 – 8.45    vzdělávací činnosti 

  8.45 – 8.55    hygiena  

  8.55 – 9.40    vzdělávací činnosti,řízené hry 

  9.40 – 10.00  hygiena a svačina  

10.00 – 10.45 vzdělávací činnosti, řízené hry 

10.45 – 11.40 opakovací chvilky, prostor pro indiv.péči, volné hry dětí  

 

Do režimu dne je nejméně 2x týdně zařazován pobyt venku v obě od 11.00 do 11.45 hod. a 

tělesná výchova v prostoru tělocvičny ZŠ v dopoledních hodinách.  

 

Režim dne se průběžně vyučující snaží přizpůsobit momentálním potřebám dětí a je vždy 

maximálně přizpůsoben vývojovým a jazykovým možnostem dětí a jejich potřebám. 

V počátečním období jsou zařazovány činnosti ve velmi krátkých celcích s větším poměrem 

řízených a volných her dětí. Postupem školního roku se poměr činností obrací ve prospěch 

činností vzdělávacích.  

V závěru školního roku jsou děti schopny pracovat a soustředit se v délce cca 35 minut. 

 

 

 

Informace o přípravném ročníku 
 
     Třída  přípravného  ročníku je umístěna v prvním patře školy, nedaleko 1. tříd a je 

společná s oddělením školní družiny. Žáci přípravného ročníku tak nemají pocit odtrženosti 

od vrstevníků, kteří navštěvují 1. ročník. Časové rozvržení činností je přizpůsobeno režimu 

zvonění v 1. ročníku. 

Ve třídě je část místnosti pokryta kobercem, který je během dne využíván k rannímu kruhu, 

hrám se stavebnicemi a dalším manipulačním a odpočinkovým činnostem. 

Pro vzdělávací činnosti jsou určeny tabule, žákovské lavice a židličky. 

Část lavic je seskupena do větších celků, které jsou využívány na výtvarné a rukodělné 

činnosti. 

     Učebna je také vybavena televizí, videem a CD přehrávačem. 

Pro volné hry dětí jsou využívány hračky a stavebnice z oddělení ŠD a stolní hry a hračky 

přípr. ročníku. Vše je uloženo tak, aby si děti mohly samostatně vybrat a uklízet to, s čím si 

hrály. 

     Při pobytu venku využíváme školní a přilehlé dětské hřiště. Dětem jsou k dispozici míče, 

švihadla, pálky na líný tenis, létající talíře  a pomůcky na tvořivé hry v písku. 

Během školního roku navštěvujeme také PC učebnu, kde využíváme nainstalované vzdělávací 

programy a učebnu s interaktivní tabulí.  

 



 

 Cíle vzdělávání 

   
      Cílem vzdělávání v přípravném ročníku je rozvoj osobnosti dítěte, jeho individuality 

s pozitivním vztahem k sobě, k druhým lidem (spolužákům, dospělým) a ke svému okolí a 

postupné vyrovnání nerovnoměrného vývoje. 

Vzdělávání v přípravném ročníku se řídí Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní 

vzdělávání a plní hlavně tyto hlavní cíle: 

 

   A/rozvojový- rozvíjení osobnosti dítěte a jeho schopnosti učit se 

   B/hodnotový- osvojení základů mravních hodnot, na nichž je založena společnost 

   C/postojový – získat schopnost projevovat se vůči okolí jako samostatná osobnost 

 

          Všestranné učení je  zaměřené na celkový rozvoj osobnosti dítěte a získávání  

  poznatků ze všech oblastí života přiměřených věku dítěte, včetně rozvoje estetického 

  vnímání – různé techniky a materiály včetně práce s keramickou hlínou a  začleňování  

  prvků ekologické výchovy. 

 

 

Vzdělávací oblasti: 

 

I. Dítě a jeho tělo 

 
Očekávané výstupy Vzdělávací nabídka 

- zachovává správné držení těla 

- zvládá základní pohybové dovednosti a  

  prostorovou orientaci 

- koordinuje pohyby s rytmem a hudbou 

- vědomě napodobí jednoduchý pohyb a   

  přizpůsobí jej pokynu 

- vnímá a rozlišuje pomocí všech smyslů 

- ovládá koordinaci ruky a oka, zvládá 

  jemnou motoriku 

- zvládá sebeobsluhu, základní kulturně  

  hygienické a zdravotně preventivní návyky 

- pojmenuje části těla, některé orgány, zná  

  jejich funkce 

- rozlišuje co zdraví prospívá a škodí, zná  

  význam péče o čistotu a zdraví 

- zachází s běžnými předměty denní potřeby,   

  drobnými sport. pomůckami a běžnými 

pracovními pomůckami 

- lokomoční a nelokomoční pohybové  

  činnosti 

- manipulace, praktické využití předmětů  

  denní potřeby 

- zdravotní cvičení 

- smyslové a psychomotorické hry 

- hudební a hudebně pohybové činnosti 

- jednoduché pracovní a sebeobslužné 

činnosti. 

- činnosti zaměřené k poznávání lidského těla 

- činnosti relaxační a odpočinkové 

- konstruktivní a grafické činnosti 

- jízda na koloběžce 

 

II.Dítě a jeho psychika - 1. jazyk a řeč      
 

Očekávané výstupy Vzdělávací nabídka 

- správně vyslovuje, ovládá dech, tempo a  

   intonaci řeči 

- artikulační, řečové, sluchové a rytmické   

  hry, hry se slovy, slovní hádanky 



- dokáže pojmenovat většinu toho, čím je  

   obklopeno 

- vyjadřuje samostatně své myšlenky, 

  nápady, pocity 

- rozumí slyšenému 

- učí se nová slova a aktivně je používá 

- sluchově rozliší počáteční a koncové  

  slabiky, hlásky 

- tvoří jednoduché rýmy 

- pozná a vymyslí jednoduchá synonyma, 

  homonyma, antonyma 

- dokáže sledovat očima zleva doprava 

- pozná některá písmena, číslice, slova 

- pozná své napsané jméno 

- projevuje zájem o knížky, poslouchá četbu,  

  sleduje divadlo, film 

- společná diskuse, rozhovory, indiv. a     

  skupinová konverzace 

- poslech pohádek, sledování filmů a div.  

  představení 

- prohlížení a ,,čtení“ knížek 

- návštěva knihovny, využití programů  

  v PC učebně 

- výroba leporela 

- přednes, recitace, dramatizace, zpěv 

- grafické napodobování  symbolů, tvarů,  

  čísel a písmen 

 

     

 

II. Dítě a jeho psychika - 2. poznávací schopnosti funkce,  

  představivost a fantazie, myšlenkové  

  operace 
                                                                                  

Očekávané výstupy Vzdělávací nabídka 

- vědomě využívá všech smyslů, záměrně  

  pozoruje, postřehuje, všímá si 

- soustředí se na činnost a udrží omezenou  

  dobu pozornost 

- zaměřuje se na to co je důležité – společné  

   znaky, vlastnosti 

- postupuje podle pokynů a instrukcí 

- chápe základní číselné a matematické   

   pojmy, dovede je prakticky využívat 

- chápe prostorové a elementární časové  

   pojmy, dovede se orientovat v prostoru 

  a rovině 

- vyjadřuje svou představivost a fantazii  

   v tvořivých činnostech 

- přímé pozorování v okolí dítěte, rozhovor o  

  výsledku pozorování 

- záměrné pozorování běžných objektů,  

  určování a pojmenování jejich vlastností,  

  charakteristických znaků a funkcí 

- konkrétní operace s materiálem – třídění, … 

- spontánní, volné hry, experimenty 

- smyslové hry  

- hry a činnosti na rozvoj různých forem  

  paměti 

- činnosti zaměřené na poznávání  

  číslic, písmen, symbolů, obrazců 

- činnosti přibližující časové vztahy,  

  přirozené posloupnosti a děje 

 

 

II. Dítě a jeho psychika - 3. sebepojetí, city, vůle 

                                                                                                               

Očekávané výstupy Vzdělávací nabídka 

- dokáže se odloučit na danou dobu od rodičů 

- uvědomuje si svou samostatnost, zaujímá  

  vlastní názory a postoje 

- uvědomuje si své možnosti a limity 

- prožívá radost ze zvládnutého a poznaného 

- odmítá se podílet na nedovolených či 

  zakázaných činnostech 

- respektuje předem vyjasněná a pochopená  

- činnosti přiměřené věku  a  schopnostem  

  dítěte, které vyžadují samostatné 

  vyjadřování, vystupování – vyřizování  

  vzkazů, odpovědí 

- příležitosti a činnosti pro rozvoj  vůle, 

  vytrvalosti, sebeovládání 

- výlety do okolí 

- dramatické činnosti- předvádění různých  



   pravidla, přijímá vyjasněné a zdůvodněné  

   povinnosti 

- snaží se ovládat své afektní chování 

- uvědomuje si příjemné a nepříjemné citové  

   prožitky, rozlišuje citové projevy  

   v důvěrném a cizím prostředí 

 

  typů chování, mimické znázorňování nálad 

- činnosti zaměřené k poznávání různých  

  lidských vlastností 

- estetické a tvůrčí aktivity, které obohacují  

  citový vývoj dítěte 

 

 

   

III. Dítě a ten druhý 

 
Očekávané výstupy Vzdělávací nabídka 

- navazuje kontakt s dospělými, kterým je  

  svěřeno do péče, vhodným způsobem s nimi  

  komunikuje 

- přirozeně komunikuje se svými vrstevníky 

- odmítá komunikaci, která mu je nepříjemná 

- spolupracuje s ostatními 

- uplatňuje své indiv.potřeby s ohledem na  

  druhého, přijímá a uzavírá kompromisy 

- dodržuje  dohodnutá pravidla soužití a  

  chování, dodržuje herní pravidla 

- respektuje potřeby jiného dítěte, dokáže se  

  rozdělit o … 

- bere ohled na  druhého, na slabší, dokáže  

  nabídnout pomoc v rámci možností 

- brání se projevům násilí jiného dítěte,  

  ubližování, ponižování 

- běžné komunikační aktivity mezi dospělým  

  a dětmi 

- sociální a interaktivní hry 

- společenské hry, aktivity podporující  

  sbližování dětí 

- kooperativní činnosti ve dvojicích,  

  skupinkách 

- aktivity podporující uvědomění si  

   pozitivních vztahů mezi lidmi 

- činnosti zaměřené na poznávání sociálního  

  prostředí, kde dítě žije 

 

IV. Dítě a společnost 
 

Očekávané výstupy Vzdělávací nabídka 

- má vytvořené návyky v základních formách  

  společenského chování 

- dokáže se začlenit mezi vrstevníky, 

   respektuje jejich rozdílné vlastnosti a  

   dovednosti 

- adaptuje se na život ve škole, zvládá  

   požadavky plynoucí z prostředí  

   školy, podřídí se rozhodnutí skupiny 

- dodržuje pravidla her, jedná  

  spravedlivě, hraje fair 

- snaží se poznat společensky nevhodné  

  chování a snaží se mu vyhýbat 

- zachází šetrně s vlastními i cizími  

  pomůckami, hračkami,… 

- zachycuje skutečnosti ze svého okolí a  

  vyjadřuje své představy pomocí různých  

  výtvarných technik 

- zvládá základní hudební dovednosti  

- běžné každodenní setkávání s pozitivními  

  vzory chování 

- hry a aktivity zaměřené na přirozenou  

  adaptaci ve škole 

- hry zaměřené na poznávání a rozlišení  

  různých společenských rolí 

- hry a praktické činnosti, exkurze uvádějící  

  dítě do světa lidí – seznámení  

  s profesemi, různými prac.nástroji 

-  návštěva kulturních a uměleckých aktivit  

  mimo prostory školy 

- tvůrčí činnosti slovesné, literární, výtvarné, 

  dramatické 

 

 



  vokální i instrumentální 

    

 

 

V. Dítě a svět 
           

Očekávané výstupy Vzdělávací nabídka 

- orientuje se bezpečně ve známém prostředí-  

  domov, škola, okolí školy, cesta do školy 

- osvojilo si zákl. poznatky  o okolním  

  prostředí, které bude dále rozvíjet 

- všímá si změn ve svém okolí 

- zvládá běžné činnosti a požadavky, chová 

se  

  přiměřeně a bezpečně doma, ve škole i na   

  veřejnosti 

- zajímá se o okolní svět, má elementární  

  povědomí o existenci jiných národů a    

  kultur, o planetě zemi, o vesmíru 

- má povědomí o významu životního  

  prostředí pro člověka 

- pomáhá pečovat o okolní životní prostředí 

- chápe to, že změny jsou přirozené a  

  samozřejmé, je nutné s nimi počítat 

 

- přirozené pozorování svého okolí, okolní  

  přírody, vycházky, výlety 

- aktivity zaměřené k získání praktické  

  orientace v obci 

- sledování událostí v obci, účast na akcích  

  přiměřených věku dítěte 

- hry a aktivity na téma dopravy, bezpečné  

  chování na ulici 

- praktické činnosti při pozorování  

  okolí, poznávání ekosystémů les, louka,.. 

- zapojování do projektů 

 

 

 

 

Obsah výchovně vzdělávacího programu 

 
    Obsah výchovně vzdělávacího programu je začleněn do integrovaných bloků, které jsou 

přizpůsobeny věku a schopnostem žáků přípravného ročníku. Zaměření integrovaných bloků 

vychází z přirozených potřeb dítěte, z jeho dosavadních zkušeností a skutečností blízkých 

jemu i jeho blízkým . 

Integrované bloky jsou časově řazeny a uzpůsobeny ročním obdobím. 

 

Témata integrovaných bloků 

 
NA PODZIM 

 

Nová škola a kamarádi 

Kudy a jak bezpečně do školy 

Chystáme se přivítat podzim, hledáme skřítka Podzimníčka 

Co viděli draci z výšky 

Kdo se  chystá ke spánku a kdo raděj odletí 

Na návštěvě u …..- naše rodina,byt 

 

V ZIMĚ 

 

Čerta my se nebojíme 

Těšíme se na Vánoce 



Kraluje tu paní Zima  

Hrajeme si na doktora 

Naši živí mazlíčci a kamarádi 

Z pohádky do pohádky 

JARO 

 

Jaro ťuká na sněženku 

Poletíme do vesmíru 

Hody,hody doprovody 

Co děláme celý den a celý rok 

Mámo moje tys mé zlato 

Hádej, čím budu 

Kdo nám v nouzi pomůže 

Pojďte s námi za zvířátky- velcí i ti maličcí 

My a kamarádi z celého světa 

 

 

LÉTO 

U rybníka,řeky,potoka, moře 

Co nás čeká v lese a na louce 

Hurá na prázdniny 

  

Charakteristika integrovaných bloků 

 

Nová škola a kamarádi  
- seznámení s novým prostředím, poznat umístění své třídy, znát své jméno, značku 

- zaměstnanci ve škole, zásady správného chování – zdravení,děkování 

- sžití s novým kolektivem, znát jména a značky spolužáků 

- sebeobsluha, poznat své věci, vědět kam patří 

- umět si po sobě uklidit, vědět kam věci patří 

- hračky a školní potřeby 

Kudy a jak bezpečně do školy 
- cesta z domova do školy- chůze po chodníku, přechody, užití nadchodů a podchodů 

- okolí školy, park, hřiště 

- signalizace semaforu, základní dopravní značky, reflexní oblečení 

- autosedačky, jízdní kola, přilby 
- dopravní prostředky 

Chystáme se přivítat podzim, hledáme skřítka Podzimníčka 
- charakteristika podzimu, listnaté a jehličnaté stromy, podzimní plody 

- změny v přírodě 

- Vítání podzimu 

Co viděli draci z výšky 
- práce na zahradě , v sadu, na poli – sklizeň 

- ovoce a zelenina 

Kdo se chystá ke spánku a kdo raděj odletí 
- zvířata lesní a domácí 

- stěhovaví ptáci¨ 



- pomáháme zvířatům 

Na návštěvě u 
- naše rodina- příbuzenské vztahy 

- náš byt – vybavenost, přístroje v domácnosti, funkce místností 

- adresa 

Čerta my se nebojíme 
- lidové zvyky a tradice 

- období adventu 

Těšíme se na vánoce 
- předvánoční období 

- výroba dárků a přání 

- koledy 

Kraluje tu paní zima 
- charakteristika zimního období 

- zimní sporty 

- masopust – lidové tradic 

- stopy zvěře 

- pomoc zvířatům v zimě 

 

Hrajeme si na doktora 
- lidské tělo – stavba, funkce některých orgánů 

- nemoc x úraz 

- lidské smysly 

- handicapovaní spoluobčané – pomoc 

Naši živí mazlíci a kamarádi 
- zvířata chovaná v domácím prostředí 

- školní zookoutek 

- veterinář – pomoc nemocným zvířatům 

Z pohádky do pohádky 
- naši pohádkový kamarádi 

- pohádkový kvíz 
- divadelní představení 
- návštěva knihovny 

Jaro ťuká na sněženku 
- charakteristika období 

- jarní květiny 

- Vítání jara 

Poletíme do vesmíru 
- kosmonautika, průzkum vesmíru,planety 

Hody,hody doprovody 
- lidové zvyky a tradice 

- soutěž o nejhezčí kraslici 

- rychlení rostlin 

Co děláme celý den a celý rok 
- režim dne 

- dny v týdnu 

/těšíme


- měsíce, roční období 

Mámo moje, tys mé zlato 
- Den matek – výroba přání, pomoc maminkám v domácnosti 

Hádej čím budu 
- povolání rodičů 

- ostatní profese, které děti znají 

- čím bych chtěl být 

Kdo nám v nouzi pomůže 
- integrovaný záchranný systém 

- důležitá telefonní čísla 

- exkurze záchranka ( hasiči,policie) 

Pojďte s námi za zvířátky- velcí i ti maličcí 
- zvířata domácí a jejich mláďata 

- zvířata exotická 

- ZOO 

- návštěva expozice v muzeu 

 

My a kamarádi z celého světa 
- MDD 

- děti z různých světadílů 

- vyhledávání informací v encyklopedii 

- výstavka obrázků  o životě dětí v cizích zemích 

U rybníka,řeky,potoka,moře 
- živočichové a rostliny v okolí vod 

- voda sladká a slaná – pokusy 

- výroba dekorativního předmětu zdobeného mušlemi 

- návštěva prodejny pro akvaristy 

- film Hledá se Nemo ( Příběh žraloka) 

Co nás čeká v lese a na louce 
- charakteristika léta 

- letní květiny 

- lesní plody 

- hmyz na louce 

Hurá na prázdniny 
- kam pojedem na prázdniny 

- bezpečnost o prázdninách – beseda s policistou 

 

Akce přípravného ročníku  
 

Žáci přípravného ročníku se zapojují do všech akcí školy, které jsou pro jejich věkovou 

kategorii určeny. Kromě těchto akcí žáky čekají tyto  

 

PODZIM 
Sběr podzimních plodů a přírodnin 

 

ZIMA 
Mikulášská nadílka 

Výstava betlémů 



Zdobení stromečku pro zvířátka  

Sáňkování,bobování 

 

 

JARO 
Jarní tvoření – výstavka společných prací dětí a rodičů 

Den Země – péče o přírodu 

Exkurze  

 

LÉTO 
Vystoupení pro rodiče 

Školní výlet 

Pěší výlet do okolí města s prvky ek.výchovy 

 

 

Spolupráce s rodiči 
 

Rodiče žáků přípravného ročníku jsou informováni pravidelně o vývoji jejich dětí. 

Kontakt s rodiči je osobní – pohovorem s třídní učitelkou, telefonický, písemný – formou 

kontaktu s rodiči přes notýsek dítěte, emailem. 

Rodiče mají možnost,  kdykoli navštívit třídu a shlédnout výchovně vzdělávací práci. 

Pro rodiče žáků jsou také určeny pravidelné informační třídní schůzky, Den otevřených dveří. 

Z proběhlých akcí mají rodiče možnost shlédnout fotodokumentaci. 

Rodiče se snažíme zapojit do ,,tvořivých „ akcí. 

 

 

 

 

Možná rizika při plnění výchovně vzdělávacího programu 

 
1. nepravidelná docházka do přípravného ročníku 

2. špatná spolupráce s rodiči 

3. neznalost zdravotního stavu a zdravotních problémů dětí – zatajení informací rodiči 

4. omezené množství pomůcek 

5. nevyhovující venkovní plochy pro sportování a oddechové činnosti 

 

  

 

Evaluace 
  

Hodnocení denních činností probíhá formou hodnotících razítek do žákovského notýsku. 

Hodnocení integrovaného bloku provádí třídní učitelka po jeho ukončení . 

Hodnocení individuálních výsledků dětí je součástí třídní dokumentace na diagnostickém 

záznamovém archu. 

Čtvrtletní evaluace probíhá na pedagogické radě – kde je upozorněno na děti problematické, 

na špatnou spolupráci s rodiči, na děti, které bude nutno odeslat na vyšetření do PPP. 

Pololetní a závěrečné hodnocení žáků je formulováno krátkým slovním hodnocením na 

dětském vysvědčení. 



O žácích, kteří po ukončení přípravného ročníku přecházejí na jinou ZŠ, je vypracována 

písemná zpráva a odeslána na školu, kam dítě přechází.  

Přechod žáků přípravného ročníku do 1.ročníku ZŠ je konzultován během podzimních měsíců 

s učitelkami 1.ročníku a je umožněno vyučujícím přípravného ročníku absolvovat hospitační 

činnost v 1.ročníku zaměřenou na adaptaci těchto žáků. 

 

 

 

Příloha – Záznamový arch pro sledování a hodnocení rozvoje učení    

                     dítěte 

   

 

 


