Praha 18. dubna 2013

Vážení rodiče prvňáčků,

děkujeme za podporu a pozornost, které věnujete párové výuce – spolupráci třídního učitele a dalšího
učitele při vedení vyučování a zejména podpoře individualizace v prvních třídách. Díky vaší podpoře se
podařilo uskutečnit věc, která není v jiných školách běžná.
Podpora v podobě párové výuky je důležitá zejména v prvních ročnících, kdy jsou na děti kladeny nové
nároky (nové prostředí, noví učitelé, noví kamarádi,…). Zvláště pak, když je ve třídách téměř 30 dětí.
Paní učitelky z prvních tříd mohou potvrdit, že pomoc při výuce pomáhá k tomu, aby děti měly možnost
se učit tempem, které jim vyhovuje. Ty pomalejší získávají potřebnou pozornost, ty, které zvládají učení
lépe, mají možnost to zúročit v interakci s učitelem a dál rozvinout své schopnosti. Rozdělení tříd, či
účast dvou učitelek pomáhá dětem v tom, že se všechny mohou v hodinách zapojit a ukázat, co umí.
Díky párové výuce jsou do výuky vtaženy všechny děti.
Pro úplnost ještě dodáváme informaci o financování párové výuky v prvních třídách v tomto školním
roce. Rodiče přispěli ve výši 272 200 Kč (80 % celkové částky), další část pomohla škola hradit
z projektu Pomáháme školám k úspěchu podpořeného nadací The Kellner Family Foundation.
Rádi bychom se vás nyní zeptali na váš názor a zkušenosti, které bychom chtěli tlumočit rodičům
prvňáčků nastupujícím v září a využít pro rozhodnutí, zda by mohla probíhat párová výuka i
v nadcházejícím školním roce a za jakých podmínek.

S pozdravem

Vít Beran

Kateřina Círová

ředitel školy

předsedkyně Patron, o.s.

Dotazník pro rodiče k párové výuce ve školním roce 2013/2014
Prosíme, odevzdejte do krabice označené „anketa - první třídy“ na recepci
školy do konce dubna 2013

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

1. Ve školním roce 2012/2013 probíhala část výuky v prvních ročnících jako výuka párová –
ve třídě vyučovali dva pedagogové. Máte zájem o tento typ výuky ve třídě Vašeho
dítěte/Vašich dětí i nadále?

ANO
NE
2. Jste ochotni poskytnout finanční dar na realizaci párové výuky? Pokud ano, uveďte prosím
též výši daru. (Prosím, odpovězte, i když Váš zájem o párovou výuku netrvá.)


ANO, částka …...........................................…… Kč
Uveďte prosím maximální výši daru, který jste ochotni poskytnout.

NE
3. Uveďte prosím, které Vaše zkušenosti, poznatky / zkušenosti, postřehy Vašich dětí
s párovou výukou byste rádi předali rodičům ostatních dětí v ročníku a rodičům budoucích
prvňáků:

4. Uveďte prosím Vaše připomínky, podněty, postřehy ohledně párové výuky, které byste
rádi sdělili organizátorům – škole i o.s. Patron:

5. Pokud máte zájem o další informace o párové výuce, uveďte prosím o jaké:

