INFORMACE ŠKOLY V DDÚ
PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE ŽÁKA
NASTUPUJÍCÍHO NA DOBROVOLNÝ POBYT
DOBROVOLNÝ POBYT
Vážený rodiči, vážený zákonný zástupče,
Vaše dítě nastupuje na dobrovolný diagnostický pobyt v Dětském diagnostickém
ústavu v Liberci.
Pobyt trvá zhruba 2 měsíce. V rámci pobytu se Vaše dítě bude vzdělávat v naší
základní škole. Po celou tuto dobu však Vaše dítě zůstává žákem své školy v místě
bydliště – kmenové školy.
Výuka bude probíhat podle individuálního plánu vytvořeného ve spolupráci s touto
kmenovou školu. Ve třídě v DDÚ se učí žáci v několika odděleních, důraz je kladen
na samostatnou práci žáka s učebnicemi.
Co byste měli zařídit ve škole Vašeho dítěte v místě bydliště před nástupem
dítěte na pobyt:
- informovat školu o nástupu dítěte na dobrovolný pobyt,
- předat do školy informační dopis pro učitele (dostanete ho v DDÚ při
přijímacím rozhovoru před nástupem na pobyt nebo je ke stažení na
webových stránkách školy - www.ddu-liberec.cz, úsek Škola),
- požádat školu o VYPLNĚNÍ INDIVIDUÁLNÍHO PLÁNU VÝUKY na období
zhruba dvou měsíců ((formulář dostanete rovněž v DDÚ při přijímacím
rozhovoru před nástupem na pobyt a je rovněž ke stažení na webových
stránkách školy - www.ddu-liberec.cz, úsek Škola).
S čím by mělo Vaše dítě nastoupit na pobyt:
- S VYPLNĚNÝM INDIVIDUÁLNÍM PLÁNEM VÝUKY,
- se svými sešity a učebnicemi,
- s psacími potřebami.
Dále budeme (pro diagnostiku a evidenci žáka) potřebovat některé níže uvedené
materiály. Tyto materiály si v kmenové základní škole vyžádáme, potřebujeme však
k tomu Váš souhlas.
Jedná se o tyto materiály:
1. o kopii katalogového listu žáka,
2. u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami – o kopii zprávy ze školského
poradenského zařízení a kopii IVP,
3. o písemné informace o chování Vašeho dítěte v kmenové škole v místě
bydliště - buď formou zprávy nebo vyplněním dotazníku (formulář Dotazník pro
školu je ke stažení na www.ddu-liberec.cz, úsek Škola, nebo ho na vyžádání
škole zašleme).
Děkujeme !
Vedení DDÚ

