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Dotazník k párové výuce 
v 1. ročníku školního roku 2019/2020 

 
● Vyplněný dotazník odevzdejte, prosím, po konání třídních schůzek. Dále jej můžete odevzdat 
buď na recepci školy, nebo zaslat jako scan/foto či prostou zprávu s odpověďmi na jednotlivé 
otázky na e-mailovou adresu: patron.parovavyuka2019@zskunratice.cz do 20. června 2019. 
● Vyhovující možnost odpovědi, prosím, zakroužkujte, popř. i doplňte. 

 
Jméno dítěte: ….………………….…………………….………….………….………….………………. 

kontakt na rodiče/zákonné zástupce/ostatní pro účely komunikace k párové výuce 
jméno: ……….……….……….………....   e-mail: …......................……………………......…..........  

 
1. Od školního roku 2012/2013 probíhá část výuky jako výuka párová – ve třídě vyučují 
část výuky dva učitelé. Máte zájem o párovou výuku v 1. ročníku Vašeho 
dítěte/Vašich dětí ve školním roce 2019/2020? 

ANO – pokračujte prosím otázkou č. 3. 
NE – pokračujte prosím otázkou č. 2. 

 
2. I když zájem o párovou výuku nemáte, poskytnete finanční dar na realizaci párové 

výuky? Pokud ano, uveďte prosím též výši daru. 
ANO,  ……...…... Kč – pokračujte prosím otázkou č. 6. 

NE – pokračujte prosím otázkou č. 7. 
 
3. Vzhledem k Vašemu zájmu o párovou výuku prosím sdělte, zda párovou výuku 

finančně podpoříte teoreticky průměrným darem připadající na jedno dítě v 1. 
ročníku ve školním roce 2019/2020, tj. finančním darem ve výši 5600 Kč. Ten 
zahrnuje i dar ve výši 200 Kč na zajištění projektu párové výuky. 

ANO – pokračujte prosím otázkou č. 4. 
NE – pokračujte prosím otázkou č. 5. 

 
4. Podpoříte párovou výuku finančním darem vyšším než je uváděný teoreticky 

průměrný dar 5600 Kč připadající na jedno dítě za školní rok? Pokud ano, uveďte 
prosím celkovou výši finančního daru. 

ANO,  …...…… Kč – pokračujte prosím otázkou č. 6. 
NE – pokračujte prosím otázkou č. 6. 

 
5. Podpoříte párovou výuku finančním darem nižším než je uváděný teoreticky 

průměrný dar připadající na jedno dítě ve školním roce? Pokud ano, uveďte prosím 
výši finančního daru. 

ANO,  ……….... Kč – pokračujte prosím otázkou č. 6. 
NE – pokračujte prosím otázkou č. 7. 
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6. Jestliže párovou výuku finančně podpoříte, dar poskytnete: 

a) jednorázově v celé výši: do čtrnácti dnů od podpisu smlouvy 

b) ve 2 částech: do čtrnácti dnů od podpisu smlouvy a k 15.1.2020 
c) ve 4 částech: do čtrnácti dnů od podpisu smlouvy, k 15.9.2019, k 15.1. a 15.3.2020 

d) v 10 částech: do čtrnácti dnů od podpisu smlouvy a následně k 15. dni následujících 
kalendářních měsíců 

Pokračujte prosím následujícími otázkami: 
 
7. Máte zkušenost s párovou výukou – výukou se dvěma učiteli?  

ANO – uveďte prosím kde .................................................................... 

NE 
 

8. Máte zkušenost s asistentem pedagoga ve třídě? 
ANO – uveďte prosím kde .................................................................... 

NE  
 
9. Pokud máte s existencí párové výuky spojená nějaká očekávání, uveďte prosím jaká:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Pokud máte zájem o další informace o párové výuce, které nejsou uvedeny 

v informačním letáku ze zápisu do školy (konec dubna 2019) nebo v celkové 
informaci pozvánky na rodičovskou kavárnu, konanou dne 28. 5. 2019, uveďte 
prosím o jaké: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

∗ Děkujeme Vám za pozornost.∗ 


