
Růstová skupina 

Růstová skupina je určena pro žáky ZŠ K Dolům, kteří na sobě chtějí pracovat a ví, že             
s podporou to jde lépe, nebo se nachází v obtížnější životní situaci a úplně si neví rady   
(např.  s rodinným trápením, vztahy mezi spolužáky a kamarády mimo školu, nebo i vlastním 
chováním, které může někde působit potíže).  

Skupina Ti nabídne porozumění, podporu a bezpečný prostor pro sdílení trápení a těžkostí, 
ale i radostí a úspěchů. Můžeš mluvit, zapojit se do zábavnějších aktivit, nebo s námi jen 
mlčet, pokud se zrovna necítíš.  

Během školního roku proběhnou 3 cykly vždy po 10-ti setkáních, a to v období říjen-prosinec, leden-
březen a duben-červen. Kapacita skupiny je max. 10 dětí od 2. do 5. třídy a 12 žáků/žákyň 6.-9. tříd. 
Cena je pro žáky a žákyně ZŠ K Dolům je 300,- Kč za 1 cyklus. 

Pravidelná setkání probíhají každý týden v pondělí od 14h do 15:15h pro žáky 1. stupně a od 
16:15 do 17:45  pro žáky 2. stupně v prostorách školy (místnost knihovny, přízemí).  
Informativní schůzka (pro žáky, ale případně i rodiče) proběhne v pondělí 9.9.2019 ve 13h 
knihovně školy. První skupinové setkání v letošním školním roce je plánována 7.10.2019! 

Denisa Průšová & Radim Kuba 

                           prusova@zskdolum.cz,  + 420 777 143 723 
                           radimkuba@email.cz, +420 737 664 299 

——————————————————————————————————————— 

Mám zájem o účast na podpůrné skupině 

Jméno a příjmení: …………………………………….………………Datum: …………………… 

Podpis žáka/žákyně: ………………………………….……………… 

Podpis zákonného zástupce: ………………………………….……… 
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