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Для батьків 
Інформація, якою корисно поділитися з батьками 

 
 
Що таке Національний план додаткового навчання? 
Міністерство освіти, молоді та спорту підготувало Національний план додаткового 
навчання, який допоможе пом'якшати негативні наслідки вилучення очного навчання  
із-за пандемії Covid-19. В першу чергу, він призначений для учнів, яким загрожує 
неуспішність в школі або, в крайніх випадках, припинення навчання. У таких учнів 
спостерігається серйозне погіршення успішності.  
 
Чи торкаються додаткові заняття або додаткове навчання також і нашої школи? 
План підтримує всі початкові, середні школи і консерваторії в Чеській Республіці в 
питанні реалізації індивідуального і групового  додаткового навчання учнів. Школи 
отримали фінансування відповідно до математичної моделі, в розробці якої 
враховувалися результати обширного дослідження Міністерства освіти, молоді і спорту, 
що проводилося з 5 по 16 листопада 2021 року, з використанням запропонованої 
школою кількості учнів, що потребують додаткового вчення, і похідної від кількості 
учнів, які знаходяться в неблагополучних обставинах, в даній школі. Модель розраховує 
кількість учнів у трьох групах в порядку убування міри неблагополуччя і відставання. 
Підтримка додаткового навчання здійснювалася на першому етапі з 1 вересня по 31 
грудня 2021 року і продовжується до кінця 2022/2023 навчального року.  
 
Хто буде проводити додаткове навчання моєї дитини? 
Додаткові заняття або додаткове навчання можуть проводити, наприклад, вчителі 
даної або сусідньої школи, асистенти педагога, студенти або вчителі - пенсіонери. 
Додаткові заняття також можуть проводити волонтери з некомерційних організацій, які 
працюють у Вашому районі. Згодом вони стають співробітниками школи і мають право 
на максимальну заробітну плату 250 крон за годину.  Додаткові заняття або додаткове 
навчання повинно проводитися, в основному, особисто і повинно бути зосереджено на 
основних предметах.  
 
Чи є додаткові заняття або додаткове навчання обов'язковими? 
На додаткові заняття або на додаткове навчання учні зараховуються за рішенням 
школи на підставі використання критеріїв (ознайомитися з ними можна ТУТ). Додаткові 
заняття або додаткове навчання не є частиною обов'язкових відвідин школи і, в 
основному, залежать на домовленості з Вашою школою. Це прекрасна можливість, 
якою було б шкода не скористатися, а не якесь «страховище». Це нормально, що не всі 
відразу все знають досконало і не захоплені всіма предметами в школі. Кожен може 
собі дозволити щось не зрозуміти, щось зрозуміти не відразу або не знати. Для цього є 
люди, які допомагають. Якщо Ви зацікавлені в додаткових заняттях або додатковому 
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навчанні для своєї дитини в рамках даної програми, про можливість зарахування до цієї 
програми слід проконсультуватися з керівництвом школи або відповідним класним 
керівником. 
 
Чим допоможуть додаткові заняття або додаткове навчання? 
З точки зору короткострокової перспективи ця додаткова освітня програма дозволить 
учням детально займатися тією темою, яку вони не зрозуміли під час навчання або, 
навпаки, яка їх зацікавила. Завдяки індивідуальному підходу у них є унікальна 
можливість ставити питання або поміняти відношення до предмета, який їх раніше не 
особливо цікавив, або змінити відношення до предмета, до якого раніше відносилися 
байдуже. В той же час, у деяких випадках такі заняття допоможуть налагодити 
відносини з педагогом або знайти друга в особі позаштатного вчителя.   
 
З точки зору довгострокової перспективи з високою часткою ймовірності зарахування 
учня матиме позитивний вплив на його майбутній дохід. Згідно із звітом OECD, кожен 
рік навчання збільшує майбутній дохід учня в середньому  на 7,5–10 %. Для держави 
вкладення в освіту теж окупляться, тому що з макроекономічного погляду поточна 
залученість учня та його майбутня краща життєва ситуація також позитивно позначаться 
на продуктивності праці, ВВП та збиранні податків.  
 
Що робить освіту в рамках Національного плану унікальною та цікавою? 
Національний план додаткового навчання є додатковою освітньою програмою не лише 
для розширення знань учнів! 
→ безплатний (оплачується державою з грошових фондів Євросоюзу Next Generation 
EU), 
→ організований керівництвом школи, 
→ індивідуальний підхід, невеликі групи та індивідуально, 
→ за допомогою не тільки вже знайомих вчителів, працівників школи, 
→ але і позаштатних фахівців з лав некомерційних організацій, студентів вузів і інших 
осіб, наприклад, бабусь і дідусів, знання яких не рідко несправедливо недооцінюються; 
→ додатковий урок в розкладі або замість кружків; 
→ перш за все, особисто, але в необхідних випадках можна і онлайн. 
→ З січня 2022 року продовжується додаткове навчання, що почалися восени 2021 
року. 
→ Спочатку план був створений, щоб допомогти заповнити прогалини у навчанні у 
учнів, які майже не брали участь у дистанційному навчанні, викликаному пандемією 
Соvid-19, для них це було проблематично. Однак, витягти з цього користь можуть 
майже всі, не лише «двієчники». 
 → Завдяки цій програмі діти не тільки можуть надолужити втрачений навчальний 
матеріал, але й ставити питання про все, що їх цікавить, на що на звичайних уроках не 
вистачає часу, вони дізнаються про те, про що раніше навіть не здогадувалися, що це 
буде їм цікаво! 
 
 
 
 



 

 

Під поняттями «батьки» та «учень» розуміються і якийсь інший «законний 
представник» та «підопічний». Повнолітні правоздатні учні, зрозуміло, можуть 
орієнтуватися в проблематиці самостійно, їм не потрібна згода батьків. 
 Цей текс для батьків на інших сімнадцяти мовах можна скачати тут 
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