
ZŠ TÁBORSKÁ
Milí rodiče,  

ráda bych vás upozornila na možnosti pomoci nejen na naší škole. V tomto dokumentu jsou různé odkazy 
(u podtržených slov stačí rozkliknout). 

Jsem tu pro vás, můžete se na mne obrátit:  
• když vaše dítě trpí specifickou poruchou učení (dyslexie, dysortografie, dysgrafie, dyskalkulie aj.) 
• když se vašemu dítěti zhoršuje prospěch, nestíhá probíranou látku 
• když si nevíte rady s výchovnými problémy vašeho dítěte 
• když máte podezření, že vaše dítě experimentuje s návykovými látkami nebo se vystavuje jinému 

rizikovému chování 
• v případě, že vaše dítě je v péči kurátora pro mládež nebo vaše rodina spolupracuje s oddělením 

sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) 

NAŠE ŠKOLNÍ PSYCHOLOŽKA 
Mgr. et Mgr. Klára Vožechová, 

klara.vozechova@zstaborska.cz

OŠETŘOVNÉ 
Informace o ošetřovném na zde.  I dospělí si potřebují občas popovídat:  

https://nevypustdusi.cz/kde-hledat-pomoc/ 
Na tom odkazu je rozcestník pomáhajících 
organizací. 

MIMOŘÁDNÁ OKAMŽITÁ POMOC 
PRO KOHO? 
MOP je možné poskytnout rodině nebo osamělým 
rodičům, kterým se snížily příjmy např. v důsledku 
pobírání ošetřovného, podnikatelům, kteří museli 
omezit svoji činnost, a zaměstnancům na dohodách o 
provedení práce či činnosti, kterým byl omezen výkon 
zaměstnání. 
NA CO? 
MOP se poskytuje na základní životní potřeby, tj. 
zejména na jídlo, nájem a další náklady spojené s 
bydlením, ošacení, hygienické prostředky, domácí 
internet, poplatky za telefonní služby apod. 
Online formulář zde. Případně mne neváhejte 
kontaktovat, pomohu vám s tím. 

Online procvičování doma 
Vážení rodiče, milí žáci, stránky vám umožní procvičení 
učiva z řady předmětů a vzdělávacích oblastí.  

Matematika - matematické návody, 
učivo, v angličtině hravé procvičování 
Český jazyk - procvičování 
Zeměpis - Zábavný zeměpis, Testíky 
Angličtina - dualingo, wowenglish, 
písničky 
Školákův pro 1. stupeň 

KOMPENZAČNÍ POMŮCKY 
Pokud žák využívá pro výuku kompenzační 
pomůcky, zapůjčujeme je na dobu distanční 
výuky.

Mgr. Marie Brichová (marie.brichova@zstaborska.cz, 720 268 705) 
     sociální pedagog na ZŠ TÁBORSKÁ 

JAK DOBŘE PODPOROVAT UČENÍ DĚTÍ 
DOMA?  

Pěstujme v dětech pocit zodpovědnosti 
Pomozme dětem si organizovat čas 
Učme děti poznávat sebe sama 
Nechte děti zažít úspěch

Když máte podezření, že vaše dítě 
experimentuje s návykovými látkami nebo se 

vystavuje jinému rizikovému chování.  
Mgr. Dagmar Kavková, metodička prevence, 

dagmar.kavkova@zstaborska.cz

ANONYMNÍ VZKAZY 
Pokud budete potřebovat předat informace 
anonymně, je zde schránka důvěry. 

mailto:marie.brichova@zstaborska.cz
mailto:dagmar.kavkova@zstaborska.cz
https://cz.pinterest.com/pin/404409241542720439/feedback/?invite_code=1387431f864e40518e8ead507c8202c7&sender_id=404409378947497539
http://math4u.vsb.cz/cs?fbclid=IwAR0UMB8ZjWwPDBwVSXhVQKMhRaHPe5EsIiXkyiQO8Yf8m56ZA7qX7t6mv34
https://www.youcubed.org/tasks/%C2%A0anglictina%20a%20matika
https://www.umimecesky.cz/?fbclid=IwAR1KjCduDF1fosOqsIUaXBNDrhRetU8QtDUFaYy749g4XyfwZkFvABnXBJ0
https://www.geograf.in/cs/
https://online.seterra.com/cs
https://cs.duolingo.com/,
https://www.wowenglish.com/en/
https://lyricstraining.com/app?nr=1&~channel=web&~feature=redirect&~campaign=none&ref=https://lyricstraining.com/?fbclid=IwAR112imqdfvRlXqVd65rztFh2jJYe6_U3reTLouVJmSIlfU6bbp4R0DbDp4
https://skolakov.eu/?fbclid=IwAR0LMJgqYwvsVckkoL57qjYxKCg5C3iY2l4wRFY0hRje0X49mR7dct1VCkY
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