ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI - PROSÍM PŘEDEJTE DO ŠKOLY
V MÍSTĚ BYDLIŠTĚ
VÁŽENÍ UČITELÉ ŽÁKA NA DOBROVOLNÉM POBYTU!
Během zhruba osmi týdnů, které váš žák / vaše žákyně stráví na diagnostickém
pobytu, se bude učit v naší škole. Zůstane však kmenově veden ve vaší škole a po
skončení dobrovolného pobytu se do vaší školy vrátí zpátky.
Pokud se vaše škola nachází v Liberci nebo v nejbližším okolí, možná se žák vrátí
dříve, než po 8 týdnech. Tam, kde k tomu budou podmínky, budeme stát o to, aby
žák do vaší školy docházel ještě v průběhu trvání diagnostického pobytu (tedy
namísto z domova bude docházet do vaší školy z DDÚ). V tomto případě vás před
návratem žáka požádáme o společnou schůzku na vaší škole.
Naše škola vyučuje „malotřídním“ způsobem výuky. Ve třídě je sice málo děti
(zpravidla do 8), ale téměř každý žák se vyučuje podle svého individuálního plánu
(mnohdy značně rozdílného i v rámci jednoho ročníku). Někdy se ve třídách učí
současně žáci různých vzdělávacích programů nebo s různými speciálními
vzdělávacími potřebami. Takže někdy jsou ve třídě 2 oddělení, jindy jich je tam
například šest i více. Skladba třídy se někdy i během jednoho týdne mění – žáci
k nám průběžně přicházejí a zase odcházejí. Tím je do jisté míry určován i způsob
výuky v naší škole:
Předměty typu „výchov“ učíme frontálně.
Nemáme odborné učebny na chemii a fyziku, k tomu prosím přihlédněte při
tvorbě plánu.
Většinu předmětů učíme individuálně nebo skupinově s tím, že vyučující
vždy stručně vysvětlí probírané učivo a následně by měl žák pracovat
samostatně (výpisky, samostatné úkoly apod.), protože se učitel
individuálně věnuje dalšímu oddělení ve třídě. Pokud žák samostatně
pracovat neumí, vedeme ho k tomu, aby se to naučil.
V odůvodněných případech může žák přechodně pracovat s asistentem.
Prosíme vás o vyplnění individuálního plánu s okruhy učiva, které by měl žák / měla
žákyně na vaší škole probírat zhruba v následujících dvou měsících. Vzhledem
k výše uvedenému vás žádáme – neposílejte prosím tématické plány na celý rok
nebo na neurčité období. Vyplňte prosím přiloženou tabulku - uveďte do ní
plán, který byste plnili s konkrétním žákem v konkrétním časovém období a
který by měl žák, dle vašeho kvalifikovaného odhadu reálně zvládnout
(děkujeme za pochopení).
Žák by měl na diagnostický pobyt nastupovat již s vyplněným plánem. S sebou by
měl mít sešity a učebnice.
Můžeme se samozřejmě dostat do situace, kdy žák například bude mít probírat
rovnice se zlomky, ale protože nebude umět početní operace se zlomky, budeme
s ním tuto látku muset zopakovat a tím se v plnění plánu opozdíme. Můžeme se
dostat do situace, kdy i přes naše úsilí a speciálně pedagogický přístup budeme
postupovat z různých příčin pomaleji. Když po adaptačním období zjistíme, že vámi
zadaný plán celý neprobereme, spojí se náš vyučující s příslušným vyučujícím na
vaší škole a celou situaci s ním prokonzultuje telefonicky.

Kromě individuálního plánu výuky budeme pro diagnostiku a přechodnou evidenci
žáka potřebovat níže uvedené materiály (souhlas s jejich zasláním podepisují
zákonní zástupci):
1. kopii katalogového listu,
2. u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami – kopii zprávy ze školského
poradenského zařízení a kopii IVP,
3. zprávu o tom, jak se žák choval ve vaší škole - buď formou zprávy nebo lépe
vyplněním dotazníku (formulář Dotazník pro školu je ke stažení na
www.ddu-liberec.cz, úsek Škola).
Závěrem: Během pobytu v naší škole tedy žáci probírají nové učivo v souladu
s běžným ŠVP (ať již kmenové nebo naší školy) v zákonné hodinové dotaci, píší
zápisky do sešitů, opakují, jsou zkoušeni (převážně písemně) a pravidelně dělají
v odpoledních hodinách přípravu na vyučování s vychovatelem.
Chtějte prosím po návratu z DDÚ vidět žákovy sešity a žákovské knížky!
Po skončení pobytu vystavujeme žákovi návrh klasifikace za dobu pobytu (netýká se
prvních měsíců v pololetí – tedy září a února) a stručné zhodnocení toho, jak byl se
žákem probrán individuální plán.
Podrobnější zprávu získává po skončení diagnostického pobytu zákonný zástupce
žáka – prosím vyžádejte si jí na něm.
Děkujeme vám mnohokrát za vaši spolupráci!
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