
 

Párová výuka 
Organizace dotazníkové ankety pro školní rok 2014/2015 

 

 

Vážení rodiče i ostatní, 

 

o.s. Patron si Vás dovoluje oslovit v souvislosti s anketou ohledně zjištění Vašeho 

zájmu o párovou výuku v ročníku Vašich dětí a ochoty párovou výuku podpořit.  

 

 Pro organizaci jsme zvolili nový způsob, který by pro Vás měl být co nejsnazší co do 

náročnosti. Efektivnější bude vlastní průběh ankety, vyhodnocení jejího výsledku v obou 

ročnících a podle něho i proces uzavření darovacích smluv.   

 

 Stejné s dosavadním průběhem zůstává rozdělení organizace finančního zajištění 

párové výuky na dotazníkovou anketu a podle jejího výsledku i uzavření darovací smlouvy. 

Oproti předchozím letům je nové místo a čas konání i vlastní průběh dotazníkové ankety:  

 

 

Konání: třídní schůzky v lednu 2014, v jednotlivých třídách 1. a 2. ročníku 

 

Průběh společný pro oba ročníky: 

- ve třídách budeme mít připraveny dotazníky k vyplnění; 

- protože už máme zkušenost se zajištěním i s vlastní párovou výukou, vyplnění dotazníku 

pro nás není časově náročné, půjde nanejvýš o 2 až 3 minuty. 

- po vyplnění na třídních schůzkách dotazník zanecháme ve třídě; 

- dotazník bude obsahovat otázky hlavně na zájem o pokračování párové výuky i ve školním 

roce 2014/2015, výši daru a počet částí, v nichž dar poskytneme (1,2,4,10), zda 

k identifikaci dárce použijeme rodné číslo nebo DIČ s IČO (daňový identifikátor) a 

možnost pro vyjádření podnětů, postřehů dotazů, stejně jako v minulém roce; 

- dotazník bude k dispozici na webu školy v sekci rodiče nejpozději k počátku ledna 

2014. Kdo se nebude moci třídních schůzek účastnit, může vyplněný dotazník zaslat e-

mailem jako běžnou zprávu s odpověďmi nebo vyplněný jako scan na adresu: 

patron.parovavyuka2013@zskunratice.cz (pro současný 1. ročník), 

patron.parovavyuka2012@zskunratice.cz (pro současný 2. ročník). 

Také je možné vyplněný dotazník zanechat v označené krabici u recepce školy před 

konáním třídních schůzek, nebo nejpozději do týdne od konání třídních schůzek, tedy do 

16. ledna 2014. 

 

Odlišnosti oproti minulé organizaci ankety pro dárce prvňáčků 2013/2014 

- při odevzdání dotazníku nebude nutné chodit do školy, přestože mnoho z nás děti ráno do 

školy doprovází nebo si je odpoledne vyzvedává z družiny; 

- místo pro odevzdání dotazníku je ve třídě při třídních schůzkách, odpadne riziko ztráty 

vyplněného dotazníku při doručení k o.s. Patron. 

 

Odlišnosti oproti dosavadní organizaci pro dárce druháčků 2013/2014 

- odlišnosti máme společné se současnými prvňáčky a navíc; 

- místo pro odevzdání dotazníku je ve třídě při třídních schůzkách, odpadne riziko ztráty 

dotazníku při doručení k nám k vyplnění i po vyplnění, protože se do procesu nezapojuje 

nikdo další.  
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Co tím sledujeme a proč změny jsou? 

- zvýšíme si vlastní komfort: nemusíme dotazníky shánět, pokud je neobdržíme, nemusíme 

s nimi zvlášť zacházet do školy, abychom je odevzdali a od o.s. Patron obdržíme 

informaci o přijetí dotazníku. 

- zvýšíme rychlost  reakce, a tedy i rychlost vyhodnocení dotazníkové ankety, protože její 

výsledek budeme mít k dispozici od o.s. Patron během několika dnů. 

- Pokud anketa vyzní pro pokračování párové výuky, smlouvy uzavřeme hlavně na jarních 

třídních schůzkách. 

 

 

Kdy použijeme rodné číslo a kdy DIČ s IČO? 

 

vzor RODNÉ ČÍSLO 

- použijete „povinně“ všichni co jste zaměstnanci a smlouvu (potvrzení o daru) budete 

odevzdávat zaměstnavateli, který za Vás daňové přiznání podává. Tento vzor vyplňujete i 

pokud si jako zaměstnanci bez ohledu na důvod vyřizujete daňové přiznání sami – nejčastěji 

jde o souběh závislých činností. Obě skupiny zaměstnanců jsou daňově tzv. příjmy pouze ze 

závislé činnosti. Tento vzor použijí i ti, kteří nebudete dar v daňovém přiznání uvádět. 

- mohou, ale nemusejí použít ti z Vás, kteří provozujete svou výdělečnou činnost jako 

fyzické osoby, tj. především všichni, co provozujete živnost, máte tzv. svobodné povolání 

nebo souběh podnikatelských a závislých činností. Je to možné proto, že se Vaše osobní 

identifikátory shodují s daňovými, aniž byste uváděli DIČ a IČO. Záleží na tom, jak jste 

zvyklí nebo co Vám bude více vyhovovat. 

  

vzor DIČ s IČO 

- použijete „povinně“ všichni ti, kteří budete uplatňovat dar v daňovém přiznání jako 

podnikatelský i jiný subjekt, který je právnickou osobou, tedy především s.r.o., družstva, 

v.o.s., a.s. 

- mohou, ale nemusejí použít i ti z Vás, kteří provozujete svou výdělečnou činnost jako 

fyzické osoby, tj. především všichni, co provozujete živnost, máte tzv. svobodné povolání 

nebo souběh podnikatelských a závislých činností. Na rozdíl od vzoru „rodné číslo“ budete 

užívat DIČ s IČO. Záleží na tom, jak jste zvyklí nebo co Vám bude více vyhovovat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Děkujeme Vám za pozornost.    


