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(Dokončení ze str. 1)
V poslední době se ale názor na 

zřizování těchto tříd značně změ-
nil. 

Za sociální znevýhodnění se dá 
považovat i ten případ, že dítě není 
v příslušném věku pro zahájení škol-
ní docházky přiměřeně vyspělé, a je 
tedy důvod mu odložit zahájení po-
vinné školní docházky.

Ředitel či ředitelka školy na mož-
nost odkladu a vzdělávání dítěte 
upozorní při zápisu do školy.

Jaké jsou výhody přípravné tří-
dy?

Dítě, kterému byl odložen začátek 
povinné školní docházky, je ve srov-
nání se svými vrstevníky znevýhod-
něno. 

Z nejběžnějších příčin odkladu 
lze jmenovat přílišnou hravost, va-
dy řeči, problémy se soustředěním, 
nepřiměřenou závislost na rodičích, 
poruchy vnímání podnětů, nerovno-
měrný vývoj složek myšlení a řadu 
dalších. Přípravná třída je pak ur-
čena k tomu, aby došlo k vyrovnání 
vývoje dítěte.

Takové děti se dříve vracely do 
mateřských škol?

Ano. Děti, které jdou k zápisu, se 
obvykle do školy těší, jsou zvyklé 
na své vrstevníky z mateřské školy a 
je pro ně velkým zklamáním, že do 
školy chodit nebudou. 

Ještě větší je tento problém, jestliže 
se nedostatečná vyspělost dítěte ob-
jeví až v průběhu první třídy. Dosud 
bylo obvyklé, že v obou případech se 
děti vracely do mateřské školy.

Zřízením přípravné třídy se oteví-
rá možnost soustředit děti s potře-
bou vyrovnat vývojové problémy 
tak, aby byly schopny v následujícím 
roce úspěšně absolvovat požadavky 
prvního ročníku základní školy do 
vrstevnické skupiny. 

V čem je hlavní rozdíl?
To je hlavní rozdíl proti vracení do 

MŠ, kde je dítě obvykle zařazeno do 
věkově smíšené skupiny dětí (3–7 
let věku). Navíc se třídy MŠ naplňují 
na 24 a někdy i víc dětí, kdežto pří-
pravná třída ZŠ může mít maximál-
ně 15 žáků.

Díky tomu se paní učitelka může 
každému dítěti lépe věnovat, použí-

vat metody a formy práce šité na mí-
ru potřebám každého dítěte, lze se 
věnovat např. i logopedii. 

A další výhody?
Protože tyto třídy jsou součástí ZŠ, 

mohou děti využít i vybavení školy, 
které pro ně může být podnětněj-
ší. Není žádným tajemstvím, že děti 
tohoto věku vyhledávají kamarády 
stejně staré a že se navzájem více 
ovlivňují, což v optimálním případě 
rozvoj dítěte ještě umocňuje.

Děti si také postupně zvykají na 
prostředí školy, a odpadají tak pro-
blémy, které některé děti mají s adap-
tací na jiné prostředí při přechodu 
z MŠ do ZŠ.

Jak probíhá vzdělávání?
Přípravná třída má zpracován svůj 

školní vzdělávací program, který vy-
chází z rámcového programu pro 
předškolní vzdělávání. Jeho zaměře-
ní je pochopitelně přizpůsobeno vě-
ku dětí a hlavním cílem je právě vy-
rovnání všech složek psychického i 
fyzického vývoje, aby dítě bylo v ná-
sledné školní práci úspěšné.

Vlastní práce v přípravné třídě je 

časově zhruba v rozsahu první třídy. 
Organizace práce ovšem je odlišná 
a přizpůsobená potřebám dětí – ne-
jsou pravidelné vyučovací hodiny a 
přestávka, ale bloky činností, které 
odpovídají možnostem a schopnos-
tem dětí.

Co ráno a odpoledne?
Děti přípravné třídy jsou žáky ZŠ. 

Mohou tedy využít všech možností 
jako ostatní žáci – tedy školní stravo-
vání a školní družinu. Zde je výhod-
né, že se mohou setkat i se svými ka-
marády ze školky, kteří již chodí do 
1. třídy.

A co poplatky?
Vzdělávání v přípravné třídě rodiče 

nic nestojí. Platit pochopitelně bu-
dou stravu ve školní jídelně a podle 
dohody s vedením školy může být 
požadován poplatek za školní druži-
nu. I to může být výhodné pro děti 
s odkladem školní docházky, proto-
že v návrhu novely školského zákona 
je uvedeno, že vzdělání v posledním 
ročníku MŠ je bezúplatné pouze po 
dobu 12 měsíců. -lm-

Přípravné třídy základní školy

Pokračování partnerství Jihlavy s 
holandským městem Purmerend 
svitla nová naděje. „Spíše negativní 
postoje holandské strany k pokračování 
partnerství měst se po několika letech 
obrátily. Při našem posledním setkání 
jsme vyslechli vůli k další spolupráci,“ 
vrátil se z Purmerendu s dobrými 
zprávami náměstek primátora Petr 
Pospíchal. 

V lednu 2012 si města elektronic-
kou cestou předají hodnocení dosa-
vadní spolupráce a představy o dal-
ším pokračování, v únoru by měla 
proběhnout schůzka nad podobou 

budoucí smlouvy. „Debata proběhne 
o tom, zda součástí smlouvy bude vzá-
jemný pronájem domu v Purmerendu 
a v Jihlavě a zda bude smlouva zase na 
dobu určitou, třeba pěti let, nebo bude 
na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou, 
jako tomu je u zbývajících dvou part-
nerských měst,“ popsal postup Petr 
Pospíchal. 

Předpoklad jihlavské strany je, že 
se nová smlouva o  partnerství pro-
jedná při červnovém zastupitelstvu a 
podepíše se v červenci v Purmeren-
du. -lm-

Holandské partnerství bude pokračovat

V HOLANDSKÉM Purmerendu si zástupci Jihlavy prohlédli koupaliště podob-
né jihlavskému Vodnímu ráji. „Máme stejné problémy. I naši partneři v Holand-
sku řeší dokrývání nákladného provozu koupaliště,“ uvedl náměstek primátora 
Petr Pospíchal (na snímku vpravo). Foto: archiv MMJŽenská část jihlavského zastupitel-

stva založila Dámský zastupitelský 
klub. Neformální seskupení sdružuje 
zastupitelky bez ohledu na politic-
kou příslušnost. 

„Na vzniku dámského klubu jsme se 
bez problémů shodly. Účelem založe-
ní klubu je zlepšení komunikace mezi 
politickými stranami v Zastupitelstvu 
města Jihlavy,“ uvedla Stanislava Pro-
kešová z ČSSD. „Budeme se snažit 
obrušovat ostré hrany sporných bodů, 
chceme připomínat, že zastupitelstvo 
má v první řadě pracovat pro občany 
města,“ doplnila Renata Fehérová, 
zastupitelka za ODS.

 Široké veřejnosti viditelnější akce 
klubu by měly spočívat například v 
podpoře různých dobročinných a 
společenských akcí, ale i budování 
vztahu obyvatel k městu. 

První veřejnou aktivitou dam jih-
lavského zastupitelstva byla účast při 

rozsvícení vánočního stromu a roz-
dávání perníčků s přáním klidného 
prožití adventních dnů. 

„Další společné akce členek Dámské-
ho zastupitelského klubu budou násle-
dovat v nadcházejícím roce, do které-
ho všem spoluobčanům přejeme hodně 
zdraví a spokojenosti,“ stojí v  prohlá-
šení nového a nejen v jihlavském za-
stupitelstvu dosud nebývalého sdru-
žení.   

ženy v Zastupitelstvu města 
Jihlavy:
- Renata Fehérová (ODS)
- Božena Kremláčková (KSČM)
- Eva Krpálková (ODS)
- Jana Nováková Hotařová (ČSSD)
- Věra Podhorská (TOP 09)
- Stanislava Prokešová (ČSSD)
- Lenka Rokosová (ČSSD)
- Marie Stejskalová (KDU-ČSL) 
 -lm-

Jihlavské zastupitelky 
založily dámský klub

Vánoce mimo radosti z hezkých 
dárků občas přináší zklamání, to když 
neuspějete s reklamací nefunkčního 
zboží, nebo jste v dobré víře podepsa-
li smlouvu, která je pro vás vlastně ne-
výhodná, nebo přišel podezřelý výpis 
telefonních služeb. Ještě to nezname-
ná, že je vše ztraceno. 

Na spotřebitelské lince neziskové 
organizace Občanské sdružení spo-
třebitelů TEST jsou každý všední 
den mezi 9. a 17. hodinou připraveni 
odborní poradci odpovídat na jaké-
koli dotazy z oblasti ochrany spotře-
bitele. Telefonní čísla jsou 299 149 

009 a 222 767 221. 
Dozvíte se, jak postupovat při re-

klamaci a vrácení zboží, co dělat s 
nebezpečným výrobkem,  jak od-
stoupit od smlouvy uzavřené na 
předváděcích akcích či přes internet, 
jaká práva máte, když si vezmete spo-
třebitelský úvěr, a mnoho dalšího. 

Poradenství je poskytováno zdar-
ma, volající platí pouze cenu běžné-
ho hovorného. Telefonní čísla na-
jdete i na internetové stránce Jihlavy 
www.jihlava.cz, podrobnosti pak pří-
mo na adrese www.dtest.cz ve složce 
„spotřebitelská poradna“. -lm-

Neúspěšná reklamace? 
Zavolejte si o pomoc


