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Kritéria Základní školy, Praha 13, Janského 2189 k 

přijímání dětí do přípravné třídy 

  

Podmínky pro přijetí do přípravné třídy stanovuje § 47 zákona 

561/2004 Sb. (Školský zákon) v platném znění. O zařazování žáků 

do přípravné třídy základní školy rozhoduje ředitel školy na 

žádost zákonného zástupce dítěte a na základě písemného 

doporučení školského poradenského zařízení. 

Cílem přípravné třídy je připravit děti k bezproblémovému 

začlenění do výchovně-vzdělávacího procesu v první třídě a 

předcházet případným neúspěšným začátkům. Mezi další cíle patří 

odhalení předností, nadání a talentu u dětí, jejich rozvoj a 

podpora ve spolupráci s rodiči při školních i mimoškolních 

aktivitách. 

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

se přihlásí měně než 7 dětí, přípravná třída nebude otevřena. 

Maximální počet žáků přijímaných do přípravných tříd základní 

školy stanoví ředitel základní školy podle ustanovení § 165 odst. 

1 písm. a) školského zákona v platném znění. 

Do přípravného ročníku jsou přijímány děti s odloženou školní 

docházkou, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné 

třídy vyrovná jejich vývoj. Výuka probíhá dle modifikovaného 

programu Step By Step - Začít spolu a je zaměřena na kompenzaci 

nedostatků tak, aby dítě přicházelo do první třídy připravené a 

předešlo se tak případným neúspěšným začátkům ve školní 

docházce, což by mohlo ohrozit průběh dalšího vzdělávání a tím 

i perspektivy v dalším životě dítěte. Více informací naleznete 

na webových stránkách ZŠ Janského  

Ředitel Základní školy Janského stanovuje následující kritéria, 

podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dětí do 

přípravné třídy v případech, kdy počet přijatých žádostí, 

podaných zákonnými zástupci dětí, překročí stanovenou kapacitu 

počtu žáků v přípravné třídě základní školy. 
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Do přípravné třídy se přijímají: 

 

1. děti s  odloženou školní docházkou a místem trvalého pobytu 

v Městské části Praha 13. Odklad školní docházky musí být 

žákům udělen na  ZŠ Janského 

2. děti s odloženou školní docházkou, u kterých je předpoklad, 

že zařazením do přípravné třídy se vyrovná jejich vývoj. 

Odklad školní docházky musí být žákům udělen na  ZŠ Janského 

3. děti, kterým bylo doporučeno PPP přijetí do přípravné 

třídy. 

 

V případě většího počtu zájemců je rozhoduje ředitel ZŠ na 

základě doporučení ředitelky mateřské školy z MČ Praha 13. 

V případě nedostatečného počtu žáků pro otevření přípravné 

třídy má ředitel právo přípravnou třídu neotevřít. Zákonní 

zástupci o této situaci budou neprodleně informování.   

 

                                                                                              

 Mgr. Jan Havlíček 

        ředitel ZŠ Janského 

                                                                                                


