
VÝUKA VE DVOU UČITELÍCH 
DÍKY PODPOŘE RODIČŮ 
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 http://www.zskunratice.cz/rodice/patron-spolek-rodicu 
e-mail:patron.parovavyuka2020@zskunratice.cz 



Z ČEHO PŘI PÁROVCE 
„ROSTEME“ ? 

✔ téměř 10 let 
    zkušeností učitelů 

 

✔ více než 7 let 
    zkušeností spolku 

 

✔ komunikace s dárci 
 

✔  Projekt NF ČBA 
Kamarádi vzdělání 

”Kolegiální podpora 
     formou párové výuky” 



CO JE PÁROVÁ VÝUKA ? 

= 2 učitelé společně vyučují v jedné třídě 

vyšší respektování 
potřeb dětí 

vyšší pozornost 
věnovaná dětem 

stejná práce 
pro všechny  ✗ 

 opakovaná a 
přerušovaná 

práce  ✗ 
jednotné 
pracovní 

tempo  ✗ 
INDIVIDUALIZACE 

EFEKTIVITA 

PRACOVNÍ 

ATMOSFÉRA 
✔ 

✔ 

✔ 

î 

î 

î vyšší zapojení 
dětí do výuky  



CO PÁROVKA NENÍ ... 

vděčnost dětí – pro děti 
jsou dva učitelé „normální“ 

„všelék“ na vzdělávání 
jednotlivých dětí 



Jak vidí párovku DĚTI ? 

 

... máme dvě paní učitelky, 
více se toho naučíme 

... potřebuju pomoct, 
paní učitelka je 

u mě dřív  

... mám hotovo, 
rychleji dostanu 

něco lepšího 

KDYŽ 

… se potřebuju na něco zeptat, 
paní učitelky mi rychleji odpoví  



V hodinách ve 
dvou máme 

prostor sledovat, 
kam děti výukou 

vedeme. 

Při rozboru hodin 
ve dvou se  

učíme lépe učit. 
(rozbor, plánování, dopad)  

Ve dvou se 
vzájemně 

inspirujeme 
a obohacujeme 
o nové nápady. 

A přidávají se i děti. 

Párová výuka je 
přípravou na druhý 
stupeň, kdy se děti 

budou setkávat 
s mnoha výukovými 

styly učitelů.  

 A jak vidí párovku 



spolek škola 

komunikace 
s dárci-rodiči a školou 

 

organizace 
dotazníkového zjišťování 

 

uzavírání 
darovacích smluv 

zaměstnání 
párových učitelů 

 

organizace 
párovky do vyučování 

 

zajištění 
pedagogického vedení 

î í 

î í 

JAK SPOLUPRACUJEME ? 
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DOHODA O 
SPOLUPRÁCI 

párová výuka 



DÁRCI – na něco PLÁTCI – za něco 

D1 D2 D3 D4 D5 D6 

celková hodnota daru 
SPOLKU 

dar spolku ŠKOLE 

P1 P2 P3 P4 

platba poskytovateli  

 JAK PÁROVKA FUNGUJE? 

ê 



...ANEB PRINCIPY PÁROVKY V PRAXI 
DOBROVOLNOST   ✕  „mus“ 

SOLIDÁRNOST  ✕  „výběrovost“  

HODNOTA DARU   ✕  „ceník“  
CELKOVÁ VÝŠE DARŮ  ✕  „kursovné“ 

Párovka je  
pro všechny 

děti v ročníku  



 

ročník NABÍDKA 
počtu hodin PV  

SKUTEČNÝ 
počet hodin PV  

1. 10 z 21 podle  
2. 11 z 22 zájmu a ochoty 
3. 12 z 24 dárců 
4. 13 z 25 ? 
5. 13 z 26 ? 

 JAK BUDE PÁROVKA VYPADAT? 

budoucí 
ročník 

NABÍDKA 
počtu hodin PV  

 

teoretická výše daru 

1. 10 z 21 10 700 Kč 
2. 11 z 22 11 700 Kč 
3. 12 z 24 12 800 Kč 



školní rok „superhrubý“ plat učitele 
2012/2013 336 000 Kč 
2017/2018 395 000 Kč 
2018/2019 422 000 Kč 
2019/2020 469 000 Kč 
2020/2021 500 340 Kč 

PROČ PÁROVKA STOJÍ CO STOJÍ? 

✔ Teoretická výše daru je dána platem učitelů 
    a počtem hodin párového vyučování 
✔  “Cena” za roční párové vyučování je podobná 

“ceně ročního školkovného“ v místní MŠ    



Harmonogram  
… aneb jak bude vše probíhat 

✓	duben 2020 – informační  leták při zápisu 
✓ 28. května 2020 – rodičovská kavárna o párové výuce 
✓  dnes 10. června 2019 – zahájení dotazníkové ankety 
    = slib finančního daru 
✓ 19. června 2020 – ukončení dotazníkové agendy, 
          vyhodnocení a předání statistických výsledků škole 
			

													rozhodnutí	školy	o	existenci	párovky	
	
	

        ? po 26. červnu 2020 – distribuce darovacích smluv spolkem 
        ? letní prázdniny 2020 – uzavírání smluv a příjem darů 
        ? září 2020 – uzavření darovací smlouvy spolku a školy 



DĚKUJI ZA POZORNOST 
 
 

KONTAKT: 
PATRON.PAROVAVYUKA2020@ZSKUNRATICE.CZ 


