
DOUČOVÁNÍM POMÁHÁME DĚTEM
MÍT UČIVO 
,,V MALÍKU"

Doučovací klub Krnov, Město Albrecthice, 
Jindřichov a Bruntál

V prostorách EUROTOPIA.CZ, o.p.s. v Krnově, 
Městě Albrechticích, Jindřichově a Bruntále pravidelně

probíhá doučování žáků od 1. do 9. tříd, ale také
studentů prvního ročníku středních škol, ze

socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného
prostředí. 

 
V  doučování pokračují žáci z  předcházejících let a
zároveň k  nám přichází i nové děti, které potřebují
pomoct s  náročnými předměty nebo ve svém domácím
prostředí nemají uzpůsobené podmínky, aby se mohli
připravovat na své školní povinnosti.
 
Výhodou našeho doučovacího klubu je, že se každému
žákovi individuálně věnuje jeden doučující pracovník,
který mu pomáhá s obtížným učivem. 
 
Aktuálně se dětem věnuje celkem 15 doučujících, kdy
konkrétně v Krnově se dětem věnuje 5 doučujících,
v  Bruntále se dětem věnuje taktéž 5 doučujících, ve
Městě Albrechticích 4 doučující a v  Jindřichově jedna
doučující. Doučující nejčastěji pomáhají v  předmětech,
jako je matematika, fyzika, chemie, český jazyk a cizí
jazyky. Dále se společně věnují  vypracování domácích
úkolů, zpracování referátů a přípravě na písemné testy a
ústní zkoušení.
 



V  Krnově, každý žák dochází pravidelně na doučování   2x týdně v rozsahu 60 nebo 120
minut, tedy podle individuálních potřeb. Do doučovacího klubu od ledna do června 2019
docházelo 15 žáků a 18 žáků od září do prosince 2019. Od ledna 2020 doučovací klub
pravidelně navštěvuje 17 žáků. 
 
V Bruntále v průběhu roku 2019 doučování probíhalo 4x týdně a celkem bylo doučováno
24 dětí. Doučování probíhalo v pravidelném režimu, v  prvním pololetí roku 2019 od
pondělí do čtvrtku od 15:00 do 18:00 hodin. V  druhé polovině roku bylo v  daných dnech
doučování prodlouženo už od 14:00 do 19:00 hodin z  důvodu velké poptávky po
doučován. Poptávka po doučování se i nadále zvyšuje, věříme, že se nám podaří kapacity
doučování navýšit.  
 
Také ve Městě Albrechticích probíhalo doučování během roku 2019 4x týdně. Do
doučování docházelo 21 dětí z nižšího i vyššího stupně základní školy. I zde vnímáme, že
se poptávka po doučování zvyšuje.
 
Obec Jindřichov je specifická tím, že doučování pro 23 dětí je zajišťováno jedinou
doučující. V  první polovině roku 2019 šlo převážně o děti vyššího stupně základní školy.
V  druhé polovině roku šlo o děti z prvního stupně základní školy. Doučování probíhalo v
pravidelném režimu, od pondělí do čtvrtku v odpoledních hodinách.
 
Doučovací klub slouží k  doučování žáků, podpoře  v jejich školních aktivitách, zlepšení
prospěchu a také ke zvýšení sebevědomí a jistoty v projevu při zkoušení či prezentaci
vypracovaných referátů před třídou. Zároveň se doučující pracovníci snaží s  žáky
navázat dobré a přátelské vztahy, které napomáhají tomu, že se zde žáci cítili dobře a
uvolněně. Žáci u doučujících pracovníků nalézají oporu v  případě školního neúspěchu či
v osobních nebo rodinných komplikovaných situacích.
 
 

Aby doučování mohlo být poskytováno kvalitně, dbáme také na pravidelné vzdělávání
našich doučujících v rámci tematicky zaměřených workshopů, zejména na specifické

potřeby dětí při přípravě do školy.

Jak doučování probíhá?



Doučovací klub nabízí pomoc ve studiu, podporu, pochopení, přátelství a zábavu. 
V případě zájmu nás kontaktujte na níže uvedených kontaktech.

Pro naše žáky jsou také v  průběhu školního roku a o prázdninách organizovány
vzdělávací výlety.   S  Krnovskými dětmi jsme v  minulém školním roce 2019 uskutečnili
vzdělávací výlet do ZOO Ostrava a v  době podzimních prázdnin jsme navštívili
interaktivní muzeum vědy „Pevnost poznání“. 
 
V průběhu letních prázdnin se žáci zúčastnili dalších vzdělávacích výletů. Společně jsme
prozkoumali rozhlednu v Úvalně i její okolí z vrcholu věže a v rámci druhého výletu měli
žáci příležitost navštívit stáj v Láryšově a seznámit se s chovem a péčí o koně. 
 
V  Bruntále také pravidelně organizujeme pro děti a jejich rodiče výlety a volnočasové
aktivity. V průběhu roku 2019, bylo realizováno celkem 7 aktivit. V první polovině roku
2019, proběhlo hodnocení spolupráce za rok 2018, návštěva kina v Krnově při příležitosti
promítání filmu „Den na zázračné planetě“, výlet do Technického muzea v  Ostravě,
návštěva ZOO v  Ostravě a závěrečné zábavné odpoledne „Co, žák potřebuje mít během
školního roku? Psychickou, fyzickou odolnost a trochu štěstí.“. Během podzimních
prázdnin jsme s dětmi vyrazili na Laser Game Arénu v Dubnici a v předvánočním čase
uspořádali vánoční tvoření. Ani v  roce 2020 nezahálíme a s  dětmi z  Bruntálu jsme
vyrazili do největšího trampolínového parku HopJump v  Ostravě, kde měly děti pro sebe
4 patra zábavy. Začátek roku 2020 přinesl také dětem z  Jindřichova a Města Albrechtic
velký zážitek, mnohé z  dětí měly poprvé možnost užít si napětí a zábavu při Laser game
v Dubnici.

Vzdělávací výlety

DOUČOVÁNÍ KRNOV
Kontakt: Pavol Harminc, ČSL Armády 43b, 794 01 Krnov, 
mobil: 605 264 796, 
e-mail: pavol.harminc@eurotopia.cz DOUČOVÁNÍ MĚSTO ALBRECHTICE, JINDŘICHOV A BRUNTÁL

Kontakt: Bc. Eliška Hrabalová, Partyzánská 7, 792 01 Bruntál, 
mobil: 735 176 094, 
e-mail: eliska.hrabalova@eurotopia.cz


