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Aktivita č. 1: Programy zaměřené na usnadňování přechodu dětí a žáků mezi stupni 
vzdělávání.  
I. Podpora žáka při adaptaci během prvního ročníku školní docházky, dále při přechodu 
na druhý stupeň a na střední školu. 
 
Úspěšně pokračujeme v doučování dětí ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně 
odlišného prostředí v projektu Podpora inkluzivního vzdělání v Krnově. V období od září 
2018 do února 2019 probíhalo doučování v pravidelném režimu v doučovacím klubu 
EUROTOPIA.CZ, o.p.s. Doučováno bylo od září 2018 do února 2019 individuálně celkem 17 
dětí. Děti byly doučovány 5 kvalifikovanými pracovníky, kteří se zaměřovali především na 
zlepšení prospěchu, ale také mapovali a zajišťovali podporu a pomoc dětem při zvládání 
zátěžových vzdělávacích či rodinných a vztahových situací.  
 
Doučování dětí bylo zaměřeno na předměty, které jsou pro doučované děti obtížně 
zvladatelné. Jedná se především o přírodovědné předměty - matematika, fyzika, chemie a také 
humanitní předměty - jazyk český a cizí jazyky. Významným a přínosným prvkem byla 
individuální práce s dítětem. Doučující individuálně pracovali s žákem tak, aby dané látce 
porozuměl, motivovali jej ke vzdělání a ke zlepšení školního prospěchu, případně reagovali 
na jiné problémy, se kterými se dítě doučujícímu svěřilo.  
 
 
II. Vytváření podmínek pro smysluplné využití volného času žáků 
Aktivity září 2018 – únor 2019 
 
V září jsme uspořádali pro děti společné setkání, aby se děti vzájemně seznámily mezi sebou 
i s doučujícími.  
 



V říjnu proběhly dvě volnočasové vzdělávací aktivity pro děti z doučovacího klubu. Dne 
20. 10. 2018 jsme pro děti realizovali výlet na Dolní Moravu – Stezku v oblacích. Aktivitu 
jsme uskutečnili s partnerskou Střední pedagogickou školou. Na dané místo jsme dojeli 
soukromou autobusovou dopravou. Cílem aktivity bylo podpořit smysluplné trávení volného 
času, s edukačním záměrem. Děti měly možnost poznat přírodu s jedinečným výhledem v 
korunách stromů. Dalším účelem bylo podpořit především vzdělávání všech dětí pohromadě a 
podporovat toleranci k odlišnosti a kooperaci mezi dětmi. Výlet se zaměřoval na aktivity 
podporující kvalitní vzdělávání nejen jedinců pocházejících z funkčních rodin, ale i pro děti 
ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, které mohou pak své 
nedostatky začlenit do hlavního vzdělávacího proudu.  

V době školních podzimních prázdnin dne 29. 10. 2018 byl realizován výlet na státní 
zámek v Hradci nad Moravicí, který se považuje za perlu Slezska. Děti cestovaly z Krnova na 
Hradec nad Moravicí a zpět vlakovou dopravou. Hlavním záměrem tohoto edukačního výletu 
bylo navázat a podpořit sociální vazby mezi dětmi, seznámit je s historií zámku a tím podpořit 
jejich vědomosti v historii.  
 
V prosinci 17. 12. 2018 se konala v doučovacím klubu Vánoční besídka. Dětem byly předány 
drobné dárky a občerstvení a poté doučující pracovnice s dětmi pekly perníčky. Cílem aktivity 
bylo procvičování jemné motoriky, vzájemná komunikace, upevňování stálých sociálních 
vazeb.  
 
V době pololetních prázdnin, dne 1. 2. 2019 jsme s dětmi zavítali do místního kina 
v Krnově. Pro děti bylo připraveno promítání filmu Den na zázračné planetě, který pojednává 
o planetě Zemi a životě mnohých žijících organismů na této planetě. Celý příběh se odehrával 
během jednoho dne, kde děti, jakožto diváci putovali společně z hor k ostrovům a džungli až 
do měst. Děti viděly příběh lenochoda, pandy, mláděte zebry, rodinu vorvaňů a mnoho dalších 
zvířat.  
 
 
Aktivita č. 4: Rozvoj spolupráce pedagogických pracovníků, sociálních a zdravotních 
služeb a rodiny ve vzdělávání.  
I. Workshopy pro rodiče žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně 
odlišného prostředí o důležitosti vzdělávání.  
 
V listopadu dne 21. 11. 2018 se uskutečnila platforma mezi doučovacím klubem 
EUROTOPIA  a partnerem ZŠ Žižkova. Tématem platformy byla komunikace se sociálními a 
zdravotními službami a následně možnosti trávení volného času. 
Setkání se zúčastnilo 10 členů. Mezi přítomnými byli členové z řad neziskového sektoru, 
manažeři projektu OPVVV, členové školského sektoru, doučující a významnou roli sehrávali 
samotní rodiče, pro které bylo prioritně setkání určeno. Cílem platformy bylo odborné setkání 
zaměřené na podporu a výměnu zkušeností, individuální konzultace s rodiči zaměřená na 
poskytování zpětné vazby k doučování a diskuse týkající se komunikace se sociálními a 
zdravotními službami. Dále bylo stěžejním tématem trávení volného času dětí. 
 



V prosinci, dne 18. 12. 2018 se uskutečnil workshop na téma: Nejsme na to sami. Setkání 
se zúčastnilo 6 členů. Mezi účastníky byli doučující pracovníci NNO EUROTOPIA.CZ, 
rodiče doučovaných žáků a poradenský pracovník. 
V úvodu workshopu měli možnost rodiče sdělit veškeré informace týkající se doučování 
jejich dětí. Poradenský pracovník se zaměřoval především na reflexe a zpětné vazby od rodičů 
k doučování. Všichni rodiče uvedli, že u dětí pozorují výrazné zlepšení v prospěchu, zejména 
v matematice, anglickém jazyce a českém jazyce.  
Druhá část workshopu byla zaměřena na zvládání výchovných a vzdělávacích problémů 
s možnostmi využití externích odborníků. V další části workshopu rodiče tvořili baňku 
splněných přání.   
Po skončení workshopu rodiče ještě individuálně konzultovali své potřeby s poradenským 
pracovníkem.  
 

 
II. Spolupráce s rodiči a osvětová činnost pro rodiče v oblasti inkluzivního vzdělávání.  
Pomoc a podporu rodinám doučovaných dětí zajišťoval poradenský pracovník 
EUROTOPIA.CZ, o.p.s., který poskytoval komplexní poradenství týkající se inkluzivního 
vzdělávání a samotného doučování v klubu, zajišťoval podporu a pomoc při jednání s 
pedagogickými pracovníky, psychology, terapeuty, sociálními pracovníky a dalšími 
institucemi. Motivoval rodiče dětí, které žijí v sociálně znevýhodněném prostředí k překonání 
bariér, které často ovlivňují další vzdělání dětí. Také zajišťoval vzdělávací volnočasové 
aktivity pro děti, které byly zaměřeny primárně na rozvoj klíčových kompetencí a 
gramotnosti. Poradenský pracovník komunikoval s řediteli středních škol ohledně přijímacích 
řízení.  
 
V období od září do února se poradenský pracovník zaměřoval na reflexi dosažených 
výsledků dětí ve škole, posilování vztahů a vazeb v rodině a mapování chování ve škole, také 
zdravotního stavu dětí a jejich poruch. Z pozorování při doučování a náslechů poradenský 
pracovník vypozoroval, že u řady dětí jsou problémy v navazování vztahů a vazeb, problémy 
v zachování pozornosti, problémy v rodinných vztazích, atd. a na základě toho komunikoval 
situaci s rodiči a následně psychologem či terapeutem. Dále byl poradenský pracovník 
v intenzivním kontaktu s psychologem, se kterým konzultoval výchovné a vzdělávací 
problémy dětí, výstupy z PPP a jejich doporučení, rovněž vzdělávací potřeby pro děti se 
školním vzdělávacím plánem. Také pracovník s psychologem konzultoval nákup vhodných 
didaktických pomůcek pro rozvoj dětí.  
 
III. Informační a osvětová kampaň směrem k širší veřejnosti – eliminace stereotypů, 
přijímání rozmanitosti směrem ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání.  
Poradenský pracovník informoval veřejnost o projektu Podpora inkluzivního vzdělávání a 
sděloval veřejnosti informace a možnosti zapojení se do doučovacího klubu. V pořadí již 
druhá reportáž o projektu probíhala v doučovacím klubu EUROTOPIA dne 28. 11. 
2018 s Klárou Kohutovou, reportérkou rozhlasu Ostrava, kdy se reportérka dotazovala na 
průběh doučování samotných dětí, ale také poradenského pracovníka. Článek a reportáž byla 
odvysílána na Radiožurnálu a v rozhlase Olomouc. 
 



V září dne 13. 9. 2018 se uskutečnil na Hlavním náměstí v Krnově Den sociálních služeb, 
kde jsme prezentovali doučovací klub EUROTOPIA a 26. 9. 2018 proběhl Den otevřených 
dveří v doučovacím klubu. Díky těmto akcím jsme mohli prezentovat činnost doučovacího 
klubu. Poskytovali jsme zpětné vazby a informace novým zájemcům o doučování, rovněž tak 
širší veřejnosti jsme zprostředkovali informace o inkluzivním vzdělávání v Krnově.  
 
Dne 5. 12. 2018 organizace EUROTOPIA pořádala talentovou soutěž s názvem Ukaž, co 
umíš, kde poradenský pracovník prezentoval před zástupci Moravskoslezského kraje 
inkluzivní vzdělávání v Krnově.  
 
 
IV. Podpora rodičů při jednání s pedagogickými pracovníky a sociálními službami.  
Poradenský pracovník byl také v kontaktu se školami, zejména se sociálním pracovníkem ze 
ZŠ Janáčkovo náměstí, se kterým řešil výchovné a vzdělávací problémy dětí, také zvládání a 
posilování rodičovských kompetencí. Dále byl doučující pracovník v kontaktu s třídními 
učiteli dětí. 
 

Zpracovala: Mgr. Adéla Ščurková – poradenský pracovník 

Dne: 28. 2. 2019 

Doučovací klub EUROTOPIA.CZ, o. p. s.   



 
Fotodokumentace z volnočasových vzdělávacích aktivit: 

 
 

Doučování žáků 5. a 7. třídy v doučovacím klubu EUROTOPIA.CZ 

 

 

 

 

 

EUROTOPIA Workshop ze dne 18. 12. 2018 v doučovacím klubu EUROTOPIA Platforma ze dne 21. 11. 2018 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volnočasová vzdělávací aktivita – Stezka v oblacích Dolní Morava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volnočasová vzdělávací aktivita – Zámek v Hradci nad Moravicí 

 

 

 


