Párová výuka pro 4.

ročník ve školním roce 2022/2023

Vážení rodiče i ostatní,
rádi bychom Vás poprosili o vyplnění dotazníku k párové výuce. Cílem je zjistit váš celkový zájem
a ochotu finančně podpořit pokračování párové výuky v celém ročníku vašeho dítěte/vašich dětí i
v dalším školním roce. Odpovědi prosím zakroužkujte nebo doplňte.

Jméno dítěte: ……………….............................................................. třída: ……………………….
kontakt na rodiče/zákonné zástupce/ostatní pro účely komunikace k párové výuce
jméno: ……….……….……….……….... e-mail: …......................……………………......…..........
1. Jste rádi, že v ročníku Vašeho dítěte/Vašich dětí probíhá párová výuka?
ANO

NE

2. Párová výuka probíhá ve škole od školního roku 2012/2013. V příštím školním roce 2022/2023
může párová výuka pokračovat i ve 4. ročníku, pokud o ni projeví zájem a podpoří ji
dostatečný počet z vás. Máte zájem o párovou výuku?
ANO

NE

3. Jaké jsou hlavní důvody pro Váš zájem či nezájem o párovou výuku?

4. Je-li párová výuka realizována, poskytuje se všem dětem ve všech třídách ročníku. Teoretická
průměrná výše daru 12 400 Kč odpovídá zapojení dárců ke všem dětem a větší polovině
vyučovacích hodin týdně – 13 z 25. Jaký finanční dar poskytnete na realizaci párové výuky?
Zvolte si prosím jednu z možností:
a) dar vyšší než teoreticky průměrný na jedno dítě za školní rok, uveďte prosím ...................... Kč
b) teoreticky průměrný dar ve výši 12 400 Kč na jedno dítě za školní rok
c) dar nižší než teoreticky průměrný na jedno dítě za školní rok, uveďte prosím ….....…….... Kč
d) párovou výuku bych/om finančním darem nepodpořil/-a/-i – pokračujte prosím otázkou č. 6

5. Jestliže párovou výuku finančně podpoříte, poskytnete dar:
a) jednorázově v celé výši (do čtrnácti dnů od podpisu smlouvy)
b) ve 2 částech (do čtrnácti dnů od podpisu smlouvy a k 15.11.2022)
c) ve 4 částech (do čtrnácti dnů od podpisu smlouvy, k 15.9., 15.11.2022 a k 15.1.2023)
d) v 10 měsíčních částech (do čtrnácti dnů od podpisu smlouvy a dále pak k 15. dni měsíce
následujícího po měsíci, kdy byla podepsána darovací smlouva)

Dotazník pokračuje na následující straně:

-26. Máte k párové výuce nějaké dotazy, podněty, nápady, připomínky, popř. zájem o další
informace? Uveďte prosím jaké:

 Děkujeme Vám za Vaše odpovědi.

