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Vážení rodiče, 
rádi bychom vašemu synovi/vaší dceři nabídli v této nelehké době skupinovou konzultaci 
pro podporu jejich vzdělávání. Vzhledem k tomu, že pro vašeho syna/vaši dceru bylo 
uplynulé období velmi náročné a složitě plnil/a zadané úkoly v distanční výuce, chceme vám 
od 15.4.2021 nabídnout jeho/její pravidelnou docházku do školy v malé (šestičlenné 
neměnné) skupince dětí. Podporu a dopomoc při jejich online výuce a plnění zadaných úkolů 
mu/ji budou poskytovat pedagogové školy. Tato podpora je nenároková a je založena na 
níže uvedené dohodě. 

 
Dohoda mezi žákem, zákonným zástupcem a školou: 
 
Žák se po vzájemné dohodě zavazuje k: 

• Pravidelné a včasné docházce do školy na skupinové konzultace od 15.4.2021. Výuka bude 
probíhat dle jeho/jejího třídního rozvrhu a týdenního plánu od 8:00 – 12:00 (13:30), na 
oběd mohou přihlášení v doprovodu pedagoga a jeho studijní skupiny. Žák/žákyně bude 
každý pracovní den v 7:50 hodin na recepci školy. 

• Pravidelné, aktivní účasti na všech on-line hodinách a konzultacích  

• Na skupinové konzultace bude mít s sebou vždy řádně připravené nezbytné pomůcky 
(sešity, pracovní sešity, učebnice, funkční psací pomůcky, geometrické pomůcky, 
notebook). Pokud bude třeba, může mu být na výuku zapůjčen PC. 

• Žák/yně bude dodržovat školní řád, bude dodržovat všechna nařízená epidemiologická 
opatření, bude aktivní a zodpovědný/á za svoji výuku  

• Skupinové konzultace se účastní pouze zdravý žák bez teploty a výrazných příznaků 
onemocnění (rýma, kašel,…). V případě žákova nevyhovujícího zdravotního stavu, si ho na 
vyzvání neprodleně vyzvedne zákonný zástupce. 

• Žák/yně bude pravidelně 2xtýdně testován/a testy, které jsou centrálně dodány do 
školy: LEPU 2019-nCoV Antigen Rapid Test 

• Žák/yně nemusí absolvovat odběr ve škole. Rodiče s nimi mohou zajít na odběrové místo, 
a pokud ve škole předají doklad o negativním vyšetření, které není starší 48 
hodin, mohou být žáci přítomni ve škole 

• Žák/yně nosí ve společných prostorách roušky - zdravotnická obličejová maska splňující 
standardy MO MZd (chirurgická rouška s atestem), nebo respirátory (standardy dle MO 
MZd). Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky (či náhradní respirátor) a 
sáček na uložení roušky (respirátoru). Při sejmutí si každý žák ukládá roušku (respirátor) 
do sáčku.  

 
Zákonní zástupci se po vzájemné dohodě zavazují k:  

• Zajištění pravidelné docházky dítěte do školy. 

• Pravidelné kontrole úkolů v týdenním plánu (na webu školy)  

• Podpoře dítěte při vytváření funkčních pracovních návyků a vedení dítěte k vlastní 
zodpovědnosti a plánování (příprava pomůcek, pracovní plochy, pravidelný denní režim a 

https://www.quickseal.eu/produkty/detail-produktu/?kategorie=13&produkt=253


pravidelný časový plán určený k plnění školních povinností). Samostatná domácí příprava 
by neměla přesáhnout 1 hodinu denně.   

• Zákonný zástupce přebírá zodpovědnost za své dítě od okamžiku ukončení výuky a 
odchodu dítěte z budovy školy (dle rozvrhu dítěte – bude upřesněno dle konečného počtu 
dětí ve školní skupině) 

 
Škola se po vzájemné dohodě zavazuje k: 

• Poskytování individuálního pedagogického dohledu a dopomoci žákovi při skupinových 
konzultacích v prostorách školy (nejedná se o doučování) 

• V případě potřeby zapůjčení techniky (PC) po dobu výuky ve škole 
 
Potřeba poskytnutí podpory (nad rámec distanční výuky) vznikla na základě vyhodnocení 
studijních výsledků vašeho syna/vaší dcery v 1.pololetí tohoto školního roku v rámci 
distanční výuky. 
Tato poskytovaná podpora není nárokovatelným podpůrným opatřením. Škola jí poskytuje 
nadstandardně a jedná se o aktivitu dobrovolnou jak ze strany žáka a rodičů, tak ze strany 
pedagogického pracovníka školy.  
V případě neplnění uzavřené dohody ze strany žáka a zákonných zástupců bude 
poskytovaná individuální podpora žáka/yně ukončena. Krátké vyhodnocení probíhající 
podpory proběhne v online prostoru na konci dubna (třídní učitelé vás osloví). 
 

 

Souhlasím se zařazením  

svého syna/své dcery: ………………………………………………………………………………….. 

ze třídy: …………. od 15.4.2021 na skupinové konzultace.  

Svým podpisem potvrzuji, že jsem seznámen/a a souhlasím s 

navrženým dokumentem (Dohoda mezi žákem, zákonným zástupcem a školou) 

ve všech bodech. 

 

Telefonní kontakt na zákonného zástupce žáka:  

Dohoda podepsána v Praze dne: 

Podpis žáka:  

Podpis zákonného zástupe: 

Podpis třídního učitel:   


