
 
Přípravnou třídou této školy si prošla má dcera a prochází můj syn. Paní učitelka je 
vzácně empatická, hodná a k dětem a jejich potřebám maximálně vnímavá. Ve třídě 
je malý počet žáků, který dovoluje individuální přístup a v případě potřeby je péče 
rozšířena o spolupráci v oblasti logopedie a speciální pedagogiky. Děti s paní 
učitelkou podnikají krásné vzdělávací výlety a programy, kde poznávají kulturu, 
přírodu i historii. V této třídě je milá atmosféra, děti jsou vedené ke vzájemné 
toleranci a spolupráci. Paní učitelka děti hravou formou skvěle připraví na první třídu, 
kde pak mají vzácně kvalitní základy. Přípravnou třídu mohu jen doporučit a paní 
učitelce i celé ZŠ Korunovační za nic moc děkuji! :-) 
(H. Holá)  
 
 

Co se týká zkušeností s přípravnou třídou jsou jen kladné. Dle mého názoru je 
návštěva přípravné třída lepší variantou, než aby dítě zůstalo ve školce. Dcera si 
rychle zvykla na nový režim, chodí do školy moc ráda i díky paní učitelce, která je 
skvělá, dětem se trpělivě věnuje, vše vysvětluje a vymýšlí pro děti různé naučné 
aktivity, naprosto skvěle s nimi zvládla i distanční výuku. 
(L. Svatošová) 
 
 
 

Přípravnou třídu vnímám jako ideální stupeň mezi mateřskou a základní školou, 
obzvlášť pro děti, které těžce snáší změny. V přípravce si zvyknou na režim, seznámí 
se s budovou a jejím provozem a do první třídy vstupují společně s novými kamarády 
sebou si jisté. Odpadá tlak a strach. Děti se hravou formou připravují na školu, navíc 
v malém kolektivu, kde každý může dohnat co potřebuje nebo prostě jenom dozrát. 
Vypíchla bych především výbornou práci s jemnou motorikou, která potom 
prvňáčkovi velmi usnadní samotné učení psaní. Přípravnou třídu absolvuji nyní 
podruhé a obzvláště u Korunky a skvělé paní učitelky Taterové mě mrzí, že už 
nemám další děti, se kterými bych mohla tento důležitý a dobrodružný rok prožít 
znovu. 
(G. Kolečková)  
 
 
 


