
 

 

Příloha A: 

DĚTSKÝ DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV, 
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA  

140 00 Praha 4 - Krč, U Michelského lesa 222, 

D O H O D A  

o umístění na dobrovolný diagnostický pobyt 
Vážení rodiče,  

umístění dítěte na dobrovolný diagnostický pobyt slouží jako pomoc rodičům, u jejichž 

dětí selhávají i mimořádné opatření v rámci daných možností běžného pedagogického 

působení rodiny a školy.  

Dítě přichází do našeho zařízení na dobu 2 měsíců. Během této doby je podrobeno 

komplexnímu diagnostickému vyšetření, které je spjato s intenzivní převýchovně-

terapeutickou péčí. Účelem dobrovolného diagnostického pobytu je odhalení příčin 

problémů dítěte a především pak nalezení prostředků k řešení a odstranění, event. 

zmírnění potíží, kvůli nimž k nám dítě přichází.  

K úspěšnému splnění těchto úkolů je nutné nejen naše úsilí, ale i aktivita a spolupráce 

ze strany dítěte a Vás, rodičů. V rámci komplexní převýchovně-terapeutické péče o dítě 

umístěné na dobrovolném diagnostickém pobytu jsou na rodiče kladeny následující 

požadavky :  

1. Aktivní spolupráce, která spočívá v pravidelných, většinou týdenních setkání celé  

rodiny s terapeutem.  

2. Respektování našich pokynů při setkání s dítětem v rámci návštěv a plnění úkolů  

zadaných při případném propuštění dítěte na sobotu a neděli.  

3. Po ukončení pobytu se dítě vrací zpět do rodiny, případně pokračují ve spolupráci  

s DDÚ.  

4. Dobrovolný pobyt lze předčasně ukončit buď na žádost rodičů, nebo rozhodnutí  

pedagogické rady DDÚ. V případě, že rodiče nedodržují výše uvedené podmínky  

nebo v případě, že dítě hrubým způsobem narušuje řád ústavu.  

5. Úhrada nákladů spojených s pobytem dítěte v DDÚ.  
Po obeznámení s informacemi týkajícími se dobrovolného diagnostického pobytu a jeho 

podmínkami vyslovujeme /vyslovuji/ souhlas s umístěním našeho /mého/ dítěte  

..........................................................................nar......................................................  

na dobu dvou měsíců do Dětského diagnostického ústavu v Praze 4.  

V Praze dne......................................  

terapeut............................................ rodiče................................................... 

  



 

 

Příloha B: 

Průzkum zájmu o vzdělávání žáků pomocí ICT, kteří přichází 

do dětských diagnostických ústavů na dobrovolný pobyt a 

monitoring zkušeností s problematikou vzdělávání těmito 

technologiemi 

Stručně o mé práci: 

 

Cílovou skupinou jsou dětské dobrovolné pobyty, které se navracejí z dětských 

diagnostických ústavů zpět domů a do svých škol. Tito žáci by se vzdělávali na dálku 

pomocí sluchátek, mikrofonu a web kamery ve své kmenové třídě, ve které dočasně 

ukončili své působení a započali pobyt v DDÚ. V jejich kmenové třídě by byl umístěn 

mikrofon, web kamera, sluchátka, PC, apod., tak aby žák mohl vnímat výuku co 

nejlépe. Učitel řídí výuku a spolupracuje s pedagogickým pracovníkem, který je 

přítomen u žáka studujícího z dětského diagnostického ústavu. Tato výuka se nemusí 

týkat všech předmětů! Žák tak neztrácí kontakt se svou kmenovou třídou, dochází k 

rychlejšímu začlenění do procesu výuky své třídy v případě záškoláctví, je zde možný 

výchovný dopad na žáky ve třídě, dítě neztrácí kontakt s vrstevníky ze své třídy, 

zachování přímé výuky ze svými kmenovými pedagogy, motivace do učení díky výuky 

formou ICT, apod. Jde o virtuální vzdělávání formou videokonference na dočasnou 

dobu. Tolik ve stručnosti pro představu. 

1) Jakého jste pohlaví? 

2) Uveďte, prosím, své pracovní zařazení. 

3) Jste přístupný/á novým technologiím ve vzdělávání? 

4) Uveďte, prosím, Váš osobní názor na výuku pomocí ICT. 

5) Myslíte, že může vzdělávání formou ICT motivovat jedince do učení? Zejména ty, 

kteří nejeví moc velký zájem o školu? 

6) Setkal/a jste se ve své praxi s E-learningem? Jestli ano, s jakou formou? 

7) Máte zkušenosti s webinářem? Jestli ano, uveďte příklad. 



 

 

8) Jaký máte názor na výše uvedený projekt? 

9) Má Vaše škola ICT vybavení pro videokonferenční spojení na dálku? (PC, připojení 

na internet v učebnách, sluchátka, mikrofon, apod.) 

10) Myslíte si, že výuka na dálku s použitím sluchátek a mikrofonu přes internet může 

být přínosem? 

11) Setkal/a jste se s podobným využitím ICT ve vzdělávání (např. u dlouhodobě 

nemocných dětí) 

12) Absolvoval/a jste nějakou formu kurzu na téma ICT? 

13) Má Vaše škola zkušenosti s nějakou formou ICT vzdělávání svých žáků? Pokud 

ano, jaké? 

14) Máte zkušenost s aplikací Google hangout? Pokud ano, jakou? 

15) Uveďte, prosím, kde pracujete ( DDú nebo ZŠ, apod.) 

Děkuji za spolupráci. 

Pokorný Michal, Vychovatelství KB, Pedf UK 

 


