STRATEGIE UČENÍ
Vážení rodiče,
kroužek strategií učení má za cíl zvýšit efektivitu domácí přípravy přihlášených žáků 2. stupně. Zásadní
význam při učení má vnitřní motivace. Proto je mou podmínkou pro přijetí žáka do kroužku to, že má sám zájem
ve svém učení se zdokonalovat. Nejprve je žák rodičem do kroužku přihlášen – žák přinese lektorce podepsanou
přihlášku (rovnou na kroužek, nebo kdykoliv do kabinetu ve 3. patře). V následujících čtrnácti dnech žák
absolvuje dvě lekce strategií učení. V tomto období má možnost z kroužku se odhlásit, pokud v něm pro sebe
nenalezne smysl. Prosím Vás, abyste v takovém případě Vašemu dítěti nebránili a podepsali mu „odhlášku“
z kroužku. Pokud se žák do 14 dnů od počátku docházky neodhlásí, je až do konce pololetí plnoprávným členem
skupiny a má povinnosti s tím spojené.
Žáci, kteří si zvolili strategie učení jako formu realizace hodiny speciálně pedagogické péče (nebo
intervence) doporučenou z poradny, mají hodiny „povinné“.
Jakožto aktivita zaměřená na prevenci školní neúspěšnosti, je kroužek zdarma.
V prezenční formě probíhají lekce v učebně 7.B ve 2. patře. Kroužek probíhá také při distanční výuce
online na Classroomu. Přihlášené děti dostanou online pozvánku do kurzu na e-mail.
Začínáme v týdnu 27.9. - 1.10.2021.
PRAVIDLA
Chodím do hodiny včas
Pokud nepřijdu na kroužek v den, kdy jsem byl/a přítomna ve škole, rodič mě omlouvá lektorce pouze ze závažných
důvodů (e-mailem, telefonicky, případně do omluvného listu ŽK)
Na každou hodinu nosím ukázku, jak jsem se v uplynulém týdnu učil/a s využitím strategií učení. Rozsah toho, co
prezentuji jako úkol, musí být minimálně 10 položek (kartiček, pojmů, jevů, …). Tolerance zapomenutého úkolu je 2 úkoly
za pololetí. V opačném případě dostanu v hodině náhradní „trestný“ úkol.
Nosím s sebou podle vlastní volby vhodné psací pomůcky, abych si mohl/a dělat poznámky.
V případě jakýkoliv dotazů kontaktujte speciální pedagožku školy Magdalenu Bořkovcovou na tel. 221 779 684 nebo na
adrese magdalena.borkovcova@zs-ln.

Přihláška na aktivity
Jméno a příjmení žáka:

Třída:
2021/22

Rodič přihlašuje dítě na aktivitu zaškrtnutím pololetí a podpisem v tabulce. Je možné přihlásit žáka rovnou
na obě pololetí školního roku.
Aktivita

Termín

Strategie učení pro 2.
stupeň

Úterý
14:15 – 15:00

Strategie učení pro 2.
stupeň

Středa
14:15 – 15:00

Strategie učení pro 2.
stupeň

Pátek
14:15 - 15:00

1. pololetí

2. pololetí

Souhlas rodičů
(podpis)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Odhláška z aktivity
Odhlašuji dceru/syna …………………………………………………………..
z kroužku strategií učení k datu……………………………………………
Jméno zákonného zástupce:
Datum:

Podpis:

