
Kurikulární odpoledne pro rodiče na ZŠ Slovanka Česká Lípa 

ZŠ Slovanka je plně organizovaná základní škola, kde se žáci vedle běžných 
tříd vzdělávají i v dyslektických třídách (od čtvrtého do devátého ročníku). 

 Pro rodiče žáků se specifickými poruchami učení jsou 1x ročně (další 
dle potřeby) organizována kurikulární odpoledne (KO). Řídí je speciální 
pedagog spolu s výchovnou poradkyní a dalšími pedagogy, kteří vedou 
nápravy z ČJ a M. Vysvětlují na nich, jak s dětmi pracovat při domácí 
přípravě a jak probíhá práce s dětmi ve škole a jak jsou děti hodnoceny. 
Účast rodičů DYS-tříd je asi padesátiprocentní. Dále probíhá mnoho 
schůzek s rodiči na osobní a individuální úrovni (speciální pedagog – 
minimálně 1x týdně). V letošním školním roce proběhlo KO s rodiči 
žáků-cizinců (např. Mongolsko, Vietnam, Bulharsko), kteří se u nás ve 
škole vzdělávají. Na této schůzce byli přítomni i žáci. 

 Dále KO organizujeme na začátku Prázdninové školy, do které 
docházejí žáci s výukovými problémy. První den je na schůzce rodičům 
vysvětleno, jak mohou dětem pomoci s přípravou do školy během 
hlavních prázdnin  a jak budou učitelé postupovat při týdenní 
Prázdninové škole. 

 Již sedmým rokem probíhá na naší škole Škola hrou, vždy šest schůzek 
během jarních měsíců. Škola hrou je určena budoucím prvňáčkům a 
během ní se scházíme jednou s jejich rodiči, abychom jim vysvětlili, jak 
s dětmi provádíme první grafomotorický nácvik a jak v něm mohou 
dále do začátku školní docházky se svými dětmi pokračovat. Následuje 
potom společná schůzka rodičů budoucích prvňáků, kde je 
seznamujeme s cíly ŠVP, metodami a formami práce v 1. ročníků a 
zdůvodňujeme změny ve výuce (např. výuka písma Comenia Script) a 
výběr učebních materiálů. 

 V minulém školním roce proběhla poprvé tři kurikulární odpoledne 
pro rodiče na téma Jak dětem sdělovat oprávněné požadavky a 
Odměny a tresty. Vedly je paní učitelky, které absolvovaly seminář 
Respektovat a být respektován. 

Všechna KO organizujeme v odpoledních hodinách na půdě školy. 
Nabízíme je rodičům proto, abychom dosáhli co nejefektivnější spolupráce 



a jednotného působení na děti. Nejdůležitější je pro nás s rodiči mluvit 
hlavně o tom JAK a PROČ. 

Na příští školní rok se pro velmi dobrý ohlas  chystáme rozšířit naši 
nabídku a organizovat alespoň jednou měsíčně kurikulární odpoledne 
s rodiči. Plánujeme např. tato témata: 

 Jak překonat první obtíže ve čtení a psaní prvňáků, 
 Jak pomoci připravit děti 5. tříd na přechod na druhý stupeň, 
 Jak pomoci žákům úspěšně zvládnou plošné testování (5. a9. ročník), 
 Jak pomoci žákům 9. ročníků připravit se na přijímací zkoušky z ČJ a M, 
 Jak pomoci dětem, které často zapomínají pomůcky na vyučování a 

mají problémy s domácí přípravou, případně s chováním ve škole, 
 Jak se s dětmi učit cizí jazyk, 
 Bezpečnost při používání Internetu a sociálních sítí, 
 Šikana a další. 

Některá témata bychom chtěli zvládnout pomocí externistů – odborníků. 
Některých setkání by se mohly zúčastnit i žáci. 

V neposlední řadě bychom chtěli uvést do provozu Redakční systém 
školy (se vstupy jednotlivých tříd na 1. stupni a jednotlivých vyučujících na 
2. stupni), kde bychom rodičům také vysvětlovali, co učíme a jak mohou 
dětem pomoci doma, případně zadávat vzorová cvičení pro domácí 
přípravu dětí. 
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