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“Škola o každém a pro každého.“ 

 

Zápis do přípravné třídy 

Přípravná třída byla v Základní škole profesora Švejcara v Praze 12 zřízena již ve 

školním roce 1998/99. Děti v přípravné třídě pracují podle školního vzdělávacího 

programu každý den čtyři hodiny, jejichž náplní je jazyková výchova, matematická 

představivost, poznávání světa, osobnostní rozvoj a výchovy.  

Umístění přípravné třídy ve velké učebně pavilonu A vedle jídelny zaručuje dětem ideální 

podmínky pro práci i hru. Celé dopoledne nejsou děti dalšími žáky školy rušeny, ale 

mohou využívat tělocvičnu, školní zahradu i hřiště.  

Děti z přípravné třídy se mohou ve škole stravovat. Na oběd chodí před začátkem výdeje 

obědů žákům (v 11.30 hodin) a následně mohou navštěvovat školní družinu s dalšími žáky 

školy. 

Přípravné třídy základní školy jsou uvedeny v §47, zákona č. 561/2004 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů: 

 (2) O zařazování žáků do přípravné třídy základní školy rozhoduje ředitel školy na žádost 

zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského 

zařízení, které k žádosti přiloží zákonný zástupce. Obsah vzdělávání v přípravné třídě je 

součástí školního vzdělávacího programu. 

Minimální počet dětí v přípravné třídě je 10, maximální je 15 žáků. 

Veškerou dokumentaci k přijetí dítěte do přípravné třídy (viz. §47 odst. 2 školského zákona) 

doručujte ve dnech zápisů do prvních tříd, tedy 10. a 18. 4. 2018 v době od 14:00 do 17:00. 

Kritéria přijetí dětí do přípravné třídy Základní školy profesora Švejcara v Praze 12 

1. děti s místem trvalého pobytu v Městské části Praha 12 v příslušném školském obvodu 

základní školy, 

2. děti s místem trvalého pobytu v Městské části Praha 12 z jiného školského obvodu, 

jejichž sourozenec je již žákem této základní školy 

3. děti s místem trvalého pobytu v Městské části Praha 12 z jiného školského obvodu, 

4. děti s místem trvalého pobytu mimo Prahu 12, jejichž sourozenec je již žákem této 

základní školy 

5. děti s místem trvalého pobytu mimo Městské části Praha 12  

 

 

 

15. 3. 2018       Mgr. Ondřej Lněnička, ředitel 


