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Narodowy plan dodatkowych zajęć edukacyjnych – co to takiego?
Ministerstwo Szkolnictwa, Młodzieży i Sportu przygotowało Narodowy plan dodatkowych
zajęć edukacyjnych, który pomoże w złagodzeniu negatywnych skutków nieobecności
nauczania w formie stacjonarnej spowodowanej pandemią COVID-19. Przeznaczony jest on
w pierwszej kolejności dla uczniów zagrożonych niepowodzeniami szkolnymi, a w skrajnych
przypadkach - przerwaniem nauki. Takich, u których doszło do poważnego pogorszenia
wyników w nauce.
Czy dodatkowe zajęcia edukacyjne/dokształcanie prowadzone będą również w naszej
szkole?
Plan wspiera wszystkie szkoły podstawowe i średnie oraz konserwatoria (szkoły muzyczne i
teatralne) w Republice Czeskiej w zakresie organizowania indywidualnych i grupowych zajęć
wspomagających/dokształcania dla uczniów. W ramach postępowania nadzwyczajnego
prowadzonego przez Ministerstwa Szkolnictwa, Młodzieży i Sportu w okresie 5-16 listopada
2021 r. szkoły otrzymały środki finansowe opierając się o model matematyczny, biorący za
podstawę zaproponowaną przez szkołę liczbę uczniów wymagających skorzystania z
dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz liczbę uczniów zagrożonych w danej szkole (zgodnie z
informacjami uzyskanymi od szkoły). Model oblicza liczbę uczniów w trzech grupach w
porządku malejącym według stopnia zagrożenia niepowodzeniami szkolnymi i stopnia
opóźnienia w nauce. Dodatkowe zajęcia edukacyjne wspierane będą na pierwszym etapie od
01.09 do 31.12.2021 r., wsparcie będzie następnie kontynuowane do końca roku szkolnego
2022/2023.
Kto będzie prowadził zajęcia wspomagające dla mojego dziecka?
Dodatkowe zajęcia edukacyjne/dokształcanie prowadzić mogą na przykład nauczyciele z
danej lub sąsiedniej szkoły, asystenci nauczycieli, studenci lub emerytowani nauczyciele.
Zajęcia mogą być również prowadzone przez wolontariuszy z szeregów organizacji non-profit
działających w Państwa okolicy. Stają się oni wówczas pracownikami szkoły i mają prawo do
wynagrodzenia w wysokości maksymalnie 250 CZK/godz. Zajęcia
wspomagające/dokształcanie miałyby odbywać się przede wszystkim w formie
bezpośredniej, nacisk winien być położony na główne przedmioty.
Czy zajęcia wspomagające/dokształcanie są obowiązkowe?
Uczniowie są przydzielani do odbycia zajęć wspomagających/dokształcania na podstawie
decyzji szkoły, która kieruje się stosownymi kryteriami (możesz je znaleźć TUTAJ).
Dodatkowe zajęcia edukacyjne/dokształcanie nie są częścią programu kształcenia

obowiązkowego i zależą głównie od ustaleń pomiędzy Tobą a szkołą. To nie straszak, a wielka
szansa, z której szkoda byłoby nie skorzystać. Jest rzeczą normalną, że nie każdy uczeń
wszystko od razu doskonale umie. Zrozumiałe jest, że nie wszystkie przedmioty szkolne są
jego pasją. Każdy ma prawo do tego, by czegoś nie zrozumieć, nie pojąć od razu i nie
wiedzieć. Od tego są tu ludzie, którzy pomogą. Jeśli są Państwo zainteresowani zajęciami
wspomagającymi/dokształcaniem dla swojego dziecka w ramach owego programu, prosimy
o skonsultowanie z dyrekcją szkoły lub wychowawcą klasy sprawy jego ewentualnego
włączenia do programu.
W czym pomogą zajęcia wspomagające/dokształcanie?
Uzupełniający program edukacyjny da uczniowi możliwość szczegółowego przerobienia
jakiegokolwiek tematu, którego nie zrozumiał podczas zajęć lub – przeciwnie - który go
zainteresował. Dzięki indywidualnemu podejściu ma on niepowtarzalną okazję do zadawania
pytań. Może również bliżej zainteresować się przedmiotem, który do tej pory niekoniecznie
go pociągał, zmienić swoje spojrzenie na przedmiot, który dotychczas nie wydawał mu się
szczególnie atrakcyjny. Jednocześnie w niektórych przypadkach może nawiązać lepsze relacje
z nauczycielem prowadzącym zajęcia wspomagające, czy nawet zyskać sobie kolegę w osobie
korepetytora zewnętrznego.
W dłuższej perspektywie zaangażowanie ucznia z dużym prawdopodobieństwem będzie
miało pozytywny wpływ na jego przyszłe dochody. Według raportu OECD, każdy rok edukacji
zwiększa przyszłe dochody uczniów średnio o 7,5–10%. Inwestycja w edukację opłaci się
również państwu, bowiem z makroekonomicznego punktu widzenia obecne zaangażowanie
ucznia i jego lepsza sytuacja życiowa w przyszłości będą miały również pozytywny wpływ na
wydajność pracy, PKB i podatki.
Co sprawia, że edukacja realizowana w formie Narodowego planu jest interesująca i
wyjątkowa?
Narodowy plan dodatkowych zajęć edukacyjnych to uzupełniający program kształcenia
mający na celu nie tylko poszerzenie wiedzy uczniów!
→ jest bezpłatny (opłacany przez państwo ze środków z funduszu Unii Europejskiej zwanego
Next Generation EU),
→ organizowany przez dyrekcję szkoły,
→ indywidualne podejście – nauka w małych grupach i indywidualnie,
→ przy współpracy nie tylko już znanych uczniom nauczycieli czy pracowników szkoły,
→ lecz także pracowników zewnętrznych z szeregów organizacji non-profit, studentów
uczelni wyższych i innych osób, takich jak babcie i dziadkowie, których zasoby wiedzy
częstokroć niesłusznie bywają lekceważone;
→ dodatkowa godzina do planu lekcji lub zamiast popołudniowych zajęć w kółkach
zainteresowań,
→ przede wszystkim w formie bezpośredniej, w uzasadnionych przypadkach możliwe
również online.
→ Zajęcia realizowane od stycznia 2022 r. będą stanowiły kontynuację dodatkowych zajęć z
jesieni 2021.
→ Plan powstał pierwotnie po to, by pomóc nadrobić zaległości w nauce uczniom, którzy w
zajęcia zdalne spowodowane pandemią COVID-19 angażowali się z dużym trudem i
problemami. Jednak skorzystać z niego mogą prawie wszyscy uczniowie, nie tylko

„piątkowcy”.
→ Dzięki niemu dzieci nie tylko nadrobią to, czego nie zdążyły nauczyć się w szkole, ale mogą
zapytać o wszystko, co je interesuje, na co na normalnych lekcjach brakuje czasu. Dowiedzą
się również rzeczy, o których wcześniej nawet nie przypuszczały, że mogą być dla nich
ciekawe!

Dla przejrzystości, terminy „rodzic” i „uczeń” oznaczają tutaj również każdego innego
„przedstawiciela ustawowego” i „podopiecznego”. Oczywiście, dorośli uczniowie i studenci
mogą zorientować się w tej kwestii sami, nie potrzebują zgody rodziców.

Tekst dla rodziców w pozostałych siedemnastu językach do pobrania tutaj

