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3. 1. Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem 

V lednu 2021 pokračuje doučování žáků od 1. do 9. tříd ze socioekonomicky znevýhodněného 

a kulturně odlišného prostředí online formou. Doučovací klub na ul. ČSL Armády je dočasně 

uzavřen a provoz je omezen v důsledku nařízení vlády. Doučování probíhá individuální 

formou v online prostředí, kdy je zaměstnáno 5 doučujících pracovnic na DPP, které se věnují 

jednomu žáku či žákyni, za účelem zlepšení jejich školního prospěchu. V doučovacím klubu 

se aktivně doučovalo v lednu 11/3 žáků, v únoru 11/2 žáků, v březnu 13/3 žáků, v dubnu 13/4, 

v květnu 11/2 a v červnu 8/2.  

 

Doučující pracovníci pomáhali žákům v přírodovědných předmětech, a to především 

s matematikou, fyzikou a chemií a také v humanitních předmětech, a to nejčastěji v českém 

a anglickém jazyce. Dále doučující pracovníci pomáhali žákům s domácími úkoly, referáty, 

přípravou na písemné testy a ústní zkoušení a v neposlední řadě s přípravou na přijímací testy. 

Individuální forma doučování se nadále setkává s pozitivními ohlasy. Rodiče oceňují, 

že se jejich dětem intenzivně věnují zkušení pracovníci a pomáhají jim s předměty a úkoly, 

které nezvládají. Doučující pracovníci podporovali žáky ve vypracování zadaných úkolů, 

v přípravě na zkoušení a motivovali je ke zlepšení svého školního prospěchu. Doučující 

pracovníci se snažili s žáky vytvořit nejen pracovně-partnerské vztahy, kdy se zaměřovali  



na školní povinnosti, ale také s nimi vytvářeli přátelské vztahy, kdy byli žákům oporou  

ve školních, rodinných i kamarádských obtížích.  

 

V průběhu druhého školního pololetí se situace v republice nijak výrazně neměnila. Pracovník 

pro práci s komunitou společně s doučujícími pracovníky pokračovali v dočasném 

harmonogramu doučování pro žáky. S rodiči žáků byly domluvené jednotlivé termíny 

doučování, aby si žáci v době uzavření škol mohli procvičit, doplnit učivo a vypracovat 

zadané úkoly, které jim zasílali jejich učitelé. Pro některé žáky byla s rodiči domluvena 

rozšířena doba doučování, aby se žáci s doučujícím pracovníkem mohli plně zaměřit na 

předměty, které jim působí potíže.  

Rodičům, kteří neměli zájem o doučování přes internet a situaci zvládali, byly pracovníkem 

pro komunitu předány informace o edukativních internetových stránkách, které mohou 

pomoci v domácím vzdělávání. Naopak s rodiči, kteří projevili zájem o doučování přes 

internet, byly domluveny individuální časy doučování pro žáky. I za této náročné situace byla 

zachována individuální forma doučování, kdy každý doučující pracovník měl vyhrazený čas 

pro jednoho žáka, kterému se intenzivně věnoval po dobu, která byla domluvena s rodiči. 

Doučující pracovníci za pomocí aplikací Messenger a WhatsApp, ale i za pomocí 

telefonických hovorů pomáhali žákům se zadanými úkoly, které jim byly pravidelně 

rozesílány od učitelů.  

Internetová forma doučování probíhala do konce pololetí až na pár výjimek. Koncem pololetí 

se žáci sami vyjádřili, že se zpět do školy těší. Z důvodu, že návrat do škol byl dobrovolný, 

snížil se i počet žáků v doučovacím klubu, kteří potřebovali doučování a pomoct s domácími 

úkoly. Na základě toho, byly uzpůsobeny harmonogramy  

a s rodiči žáků, kteří měli zájem se doučovat, byly navrhnuty rozšířené hodiny doučování, aby 

si žák stihl splnit své školní povinnosti a zároveň zopakovat a procvičit látku, kterou ve škole 

nestíhal nebo nepochopil a bylo třeba se na onen předmět více zaměřit. 

 

 

Z důvodu  celorepublikového opatření byli veškeré vzdělávací akce pro žáky z doučovacího 

klubu, uskutečněné až po rozvolnění opatření v červnu 2021.  

Dne 16. 6. 2021 se uskutečnila vzdělávací akce  pro žáky, kdy jsme se společně vypravili  

do lesa za poznáním a zábavou. Více informací viz příloha vzdělávací akce - „Vzdělávací 

aktivita - Šelenburk“.  



 

 

 

Dne 18.6.2021 se uskutečnila vzdělávací akce pro žáky, kdy jsme společně navštívili výstavu 

CRASH! v Krnově v prostorách nákupního zařízení Prior. Více informací viz příloha 

vzdělávací akce – „Vzdělávací aktivita – CRASH!“. 

 

3. 4. Vzdělávací aktivity o prázdninách 

Vzdělávací akce proběhnou o letních prázdninách, tedy v měsíci červenci nebo srpnu 2021. 

          

3. 8. Workshopy pro rodiče žáků 

Workshop se uskuteční na konci roku, a to konkrétně v listopadu nebo v prosinci 2020. 

 

3. 9. Spolupráce s rodiči a osvětová činnost pro rodiče v oblasti inkluzivního vzdělávání 

 

Pracovník pro práci s komunitou i nadále aktivně a pravidelně komunikoval a spolupracoval 

s rodiči doučovaných žáků. Za období leden - červen 2021 se počet rodičů doučovaných žáků 

proměňoval v důsledku nových situací, např. stěhování rodiny do jiného města, nalezení nové 

práce, aj. Na základě těchto změn pracovník pro práci s komunitou pohotově vyhledával nové 

rodiny, jejichž děti potřebují pomoct s náročným učivem a školními povinnostmi, 

které nezvládají plnit samostatně.  

Pracovník pro práci s komunitou s rodiči pravidelně komunikoval o potřebách žáků, společně 

řešili, v čem aktuálně žák potřeboval pomoci, ať už se jednalo o náročné domácí úkoly, 

přípravy na testy, ústní zkoušení, referáty či přijímací zkoušky. S rodiči také bylo hojně 



diskutováno  

o konci pololetí, známkách a výkonu žáka. Dále o výběru středních škol, kdy rodiče byli 

motivováni podpořit žáky v jejich vlastním rozhodnutí ohledně výběru střední školy. 

Pracovník pro práci s komunitou také průběžně s rodiči konzultoval aktivitu a spolupráci žáků 

s doučujícím pracovníkem během doučování. Byla oceňována snaha, spolupráce a řádná 

docházka žáků. Na druhou stranu byli rodiče motivováni k podpoře žáků pravidelně se 

účastnit doučování. Komunikovalo se o náročné spolupráci s žáky, o jejich vzdorovitosti, 

nezájmu a společně byly hledány možnosti, jak žáky motivovat, zaujmout a dosáhnout tak 

plnější spolupráce a zlepšit výsledky ve škole. 

Platforma pro rodiče doučovaných žáků ale i pro zájemce z řad veřejnosti se uskutečnila 

21.6.2021. Více informací viz příloha – „Vzdělávaní od dluhu k exekuci“.  

 

3. 10. Podpora rodičů při jednání s pedagogickými pracovníky, sociálními a zdravotními 

službami. 

Pracovník pro práci s komunitou se v období leden až červen 2021 věnoval podpoře rodičů, 

kdy na základě dobré spolupráce se sociální pracovnicí z Armády Spásy byla rodičům, kteří 

se ocitli v komplikované životní situaci, nabídnuta pomoc v rámci doučování pro jejich děti, 

tak aby byli podpořeni v řádném plnění školních povinností. Společně se sociální pracovnicí 

byly zprostředkovávány rozhovory s rodiči týkající se pravidelné docházky žáků 

do doučovacího klubu a zároveň byly poskytnuty asistence rodičům při dojednávání 

doučování. Pracovník pro práci s komunitou také navázal kontakt s psychologem ohledně 

potřeb žáka s poruchami učení a bylo projednáno, jaké techniky lze při doučování efektivně 

uplatnit. Pracovník pro práci s komunitou dostal instrukce, jak o této situaci hovořit s rodiči a 

společně se hledaly možnosti podpory žáka v náročné životní situaci. 

Pracovník pro práci s komunitou průběžně informuje všechny partnerské základní školy 

o docházce žáků do doučovacího klubu. 

 

 

 

 

 

 

Zpracoval: Pavol Harminc - pracovník pro práci s komunitou 



V Krnově dne 1. 7. 2021 
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3. 1. Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem

V lednu 2021 pokračuje doučování žáků od 1. do 9. tříd ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí online formou. Doučovací klub na ul. ČSL Armády je dočasně uzavřen a provoz je omezen v důsledku nařízení vlády. Doučování probíhá individuální formou v online prostředí, kdy je zaměstnáno 5 doučujících pracovnic na DPP, které se věnují jednomu žáku či žákyni, za účelem zlepšení jejich školního prospěchu. V doučovacím klubu se aktivně doučovalo v lednu 11/3 žáků, v únoru 11/2 žáků, v březnu 13/3 žáků, v dubnu 13/4, v květnu 11/2 a v červnu 8/2. 



Doučující pracovníci pomáhali žákům v přírodovědných předmětech, a to především s matematikou, fyzikou a chemií a také v humanitních předmětech, a to nejčastěji v českém a anglickém jazyce. Dále doučující pracovníci pomáhali žákům s domácími úkoly, referáty, přípravou na písemné testy a ústní zkoušení a v neposlední řadě s přípravou na přijímací testy.

Individuální forma doučování se nadále setkává s pozitivními ohlasy. Rodiče oceňují, že se jejich dětem intenzivně věnují zkušení pracovníci a pomáhají jim s předměty a úkoly, které nezvládají. Doučující pracovníci podporovali žáky ve vypracování zadaných úkolů, v přípravě na zkoušení a motivovali je ke zlepšení svého školního prospěchu. Doučující pracovníci se snažili s žáky vytvořit nejen pracovně-partnerské vztahy, kdy se zaměřovali 
na školní povinnosti, ale také s nimi vytvářeli přátelské vztahy, kdy byli žákům oporou 
ve školních, rodinných i kamarádských obtížích. 



V průběhu druhého školního pololetí se situace v republice nijak výrazně neměnila. Pracovník pro práci s komunitou společně s doučujícími pracovníky pokračovali v dočasném harmonogramu doučování pro žáky. S rodiči žáků byly domluvené jednotlivé termíny doučování, aby si žáci v době uzavření škol mohli procvičit, doplnit učivo a vypracovat zadané úkoly, které jim zasílali jejich učitelé. Pro některé žáky byla s rodiči domluvena rozšířena doba doučování, aby se žáci s doučujícím pracovníkem mohli plně zaměřit na předměty, které jim působí potíže. 

Rodičům, kteří neměli zájem o doučování přes internet a situaci zvládali, byly pracovníkem pro komunitu předány informace o edukativních internetových stránkách, které mohou pomoci v domácím vzdělávání. Naopak s rodiči, kteří projevili zájem o doučování přes internet, byly domluveny individuální časy doučování pro žáky. I za této náročné situace byla zachována individuální forma doučování, kdy každý doučující pracovník měl vyhrazený čas pro jednoho žáka, kterému se intenzivně věnoval po dobu, která byla domluvena s rodiči. Doučující pracovníci za pomocí aplikací Messenger a WhatsApp, ale i za pomocí telefonických hovorů pomáhali žákům se zadanými úkoly, které jim byly pravidelně rozesílány od učitelů. 

Internetová forma doučování probíhala do konce pololetí až na pár výjimek. Koncem pololetí se žáci sami vyjádřili, že se zpět do školy těší. Z důvodu, že návrat do škol byl dobrovolný, snížil se i počet žáků v doučovacím klubu, kteří potřebovali doučování a pomoct s domácími úkoly. Na základě toho, byly uzpůsobeny harmonogramy 
a s rodiči žáků, kteří měli zájem se doučovat, byly navrhnuty rozšířené hodiny doučování, aby si žák stihl splnit své školní povinnosti a zároveň zopakovat a procvičit látku, kterou ve škole nestíhal nebo nepochopil a bylo třeba se na onen předmět více zaměřit.





Z důvodu  celorepublikového opatření byli veškeré vzdělávací akce pro žáky z doučovacího klubu, uskutečněné až po rozvolnění opatření v červnu 2021. 

Dne 16. 6. 2021 se uskutečnila vzdělávací akce  pro žáky, kdy jsme se společně vypravili 
do lesa za poznáním a zábavou. Více informací viz příloha vzdělávací akce - „Vzdělávací aktivita - Šelenburk“. 







Dne 18.6.2021 se uskutečnila vzdělávací akce pro žáky, kdy jsme společně navštívili výstavu CRASH! v Krnově v prostorách nákupního zařízení Prior. Více informací viz příloha vzdělávací akce – „Vzdělávací aktivita – CRASH!“.



3. 4. Vzdělávací aktivity o prázdninách

Vzdělávací akce proběhnou o letních prázdninách, tedy v měsíci červenci nebo srpnu 2021.

         

3. 8. Workshopy pro rodiče žáků

Workshop se uskuteční na konci roku, a to konkrétně v listopadu nebo v prosinci 2020.



3. 9. Spolupráce s rodiči a osvětová činnost pro rodiče v oblasti inkluzivního vzdělávání



Pracovník pro práci s komunitou i nadále aktivně a pravidelně komunikoval a spolupracoval s rodiči doučovaných žáků. Za období leden - červen 2021 se počet rodičů doučovaných žáků proměňoval v důsledku nových situací, např. stěhování rodiny do jiného města, nalezení nové práce, aj. Na základě těchto změn pracovník pro práci s komunitou pohotově vyhledával nové rodiny, jejichž děti potřebují pomoct s náročným učivem a školními povinnostmi, které nezvládají plnit samostatně. 

Pracovník pro práci s komunitou s rodiči pravidelně komunikoval o potřebách žáků, společně řešili, v čem aktuálně žák potřeboval pomoci, ať už se jednalo o náročné domácí úkoly, přípravy na testy, ústní zkoušení, referáty či přijímací zkoušky. S rodiči také bylo hojně diskutováno 
o konci pololetí, známkách a výkonu žáka. Dále o výběru středních škol, kdy rodiče byli motivováni podpořit žáky v jejich vlastním rozhodnutí ohledně výběru střední školy.

Pracovník pro práci s komunitou také průběžně s rodiči konzultoval aktivitu a spolupráci žáků s doučujícím pracovníkem během doučování. Byla oceňována snaha, spolupráce a řádná docházka žáků. Na druhou stranu byli rodiče motivováni k podpoře žáků pravidelně se účastnit doučování. Komunikovalo se o náročné spolupráci s žáky, o jejich vzdorovitosti, nezájmu a společně byly hledány možnosti, jak žáky motivovat, zaujmout a dosáhnout tak plnější spolupráce a zlepšit výsledky ve škole.

Platforma pro rodiče doučovaných žáků ale i pro zájemce z řad veřejnosti se uskutečnila 21.6.2021. Více informací viz příloha – „Vzdělávaní od dluhu k exekuci“. 



3. 10. Podpora rodičů při jednání s pedagogickými pracovníky, sociálními a zdravotními službami.

Pracovník pro práci s komunitou se v období leden až červen 2021 věnoval podpoře rodičů, kdy na základě dobré spolupráce se sociální pracovnicí z Armády Spásy byla rodičům, kteří se ocitli v komplikované životní situaci, nabídnuta pomoc v rámci doučování pro jejich děti, tak aby byli podpořeni v řádném plnění školních povinností. Společně se sociální pracovnicí byly zprostředkovávány rozhovory s rodiči týkající se pravidelné docházky žáků do doučovacího klubu a zároveň byly poskytnuty asistence rodičům při dojednávání doučování. Pracovník pro práci s komunitou také navázal kontakt s psychologem ohledně potřeb žáka s poruchami učení a bylo projednáno, jaké techniky lze při doučování efektivně uplatnit. Pracovník pro práci s komunitou dostal instrukce, jak o této situaci hovořit s rodiči a společně se hledaly možnosti podpory žáka v náročné životní situaci.

Pracovník pro práci s komunitou průběžně informuje všechny partnerské základní školy o docházce žáků do doučovacího klubu.













Zpracoval: Pavol Harminc - pracovník pro práci s komunitou

V Krnově dne 1. 7. 2021
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