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Činnost doučovacího klubu Armády spásy je realizována v rámci projektu Podpora 

inkluzivního vzdělávání v Krnově.  

 

Doučování žáků se SVP. Od začátku činnosti doučovacího klubu AS v červenci roku 2016 až 

do současné doby je do našeho doučovacího klubu přihlášeno 31 žáků ze tří krnovských 

základních škol. Převažují žáci ze ZŠ Smetanův okruh, kterých je celkem 17, dále 8 žáků ze 

ZŠ Dvořákův okruh a 5 dětí ze ZŠ Žižkova. Z celkového počtu je 24 dětí romského původu. 

Pět dětí, které byly mezi přihlášenými, se v průběhu roku s rodiči odstěhovalo mimo město 

Krnov a nyní je nevídáme. Doučovací klub Armády spásy spolupracuje se zástupci všech 

škol, jejichž žáci k nám docházejí, naší partnerskou školou je ZŠ Dvořákův okruh.  

 

Od začátku fungování našeho klubu si především děti z prvního stupně navykly docházet k 

nám pravidelně. Vypracovávají si pod vedením doučujícího pracovníka školní úkoly a 

procvičují si učivo, které jim ve škole dělá největší potíže. Mezi nejčastěji doučované 

předměty patří na žádost dětí a jejich rodičů nebo na základě doporučení zástupců škol 

doučování českého jazyka, matematiky, angličtiny prvouky a vlastivědy. Díky zkušenostem 

z předchozí praxe můžeme ale doučovat i fyziku, chemii, biologii nebo ruský jazyk.  

Z pololetních známek žáků naší partnerské základní školy na Dvořákově okruhu vyplynulo, 

že nejlepších výsledků z doučovaných předmětů dosahují žáci v matematice s průměrem 2,57, 

naopak s nejhorším prospěchem se potýkají v českém jazyce s průměrem 2,86. O něco lépe se 

jim daří v anglickém jazyce (průměr 2,75) a přírodopise (průměr 2,71). Tato statistika je nám 

vodítkem, na co bychom se v příštím pololetí měli především zaměřit. 

 

Pro lepší motivaci žáků jsme do doučovacího klubu AS zakoupili didaktické hry a 

pomůcky, které u dětí pomáhají rozvíjet komunikaci, paměť a všeobecné znalosti. Didaktické 

hry zábavnou formou motivují žáky k učení, zvyšují aktivitu myšlení a koncentraci 

pozornosti. U žáků prostřednictvím didaktických her dochází také k rozvoji kompetencí 

k učení a sociálních kompetencí.  

 



Peer tutoring - vrstevnické doučování. V doučovacím klubu AS se osvědčila rovněž 

spolupráce se žákyněmi Střední pedagogické školy a Střední zdravotnické školy, které k nám 

docházejí na doučování dětí v rámci peer-tutoringu každou středu a pro děti jsou během jejich 

školní přípravy příjemným zpestřením a starším kamarádem. Studentky motivují žáky nejen 

k učení, ale také k jejich osobnímu rozvoji a dalším vzdělávání. 

 

S rodiči žáků, kteří docházejí na doučování spíše příležitostně, je v pravidelném kontaktu 

poradenský pracovník Poradenský pracovník zprostředkovává kontakt mezi školou a 

rodiči, poskytuje rodičům podporu a pomoc v oblasti vzdělávání a pomáhá rodičům při 

jednáních s pedagogy zástupci sociálních a zdravotních služeb. Poradenský pracovník se 

snaží rodiče i děti k pravidelné docházce motivovat a k tomu nám také pomáhá úzká 

spolupráce s třídními učiteli. Rodičům dětí také poskytuje rady při vyřizování úředních 

záležitostí a pomoc při vyplňování úředních písemností. 

 

Ve spolupráci se základní školou Dvořáků okruh se v jejích prostorách dne 29. 11. 2016 

uskutečnila první platforma na téma Prevence školní neúspěšnosti s podtématem šikana. 

Platformy se zúčastnili zástupci školy, rodiče, a vybraní členové realizačního týmu. Po úvodní 

teoretické části se postupně do diskuze zapojili i zúčastnění rodiče. Šikana podle vyjádření 

pana ředitele není přímo na této škole problémem, který by bylo obtížné řešit. I když se v 

minulosti některé případy vyskytly, díky dobré prevenci se nyní zvládají tyto problémy již v 

zárodku. Za důležitý stmelující motiv jsou učiteli považovány adaptační kurzy. Přestože 

rodiče potvrdili, že šikana se jejich dětí netýká, v řadě případů Romové své děti na tyto 

společné kurzy neposílají. Zdůvodňovali to především obavou o to, aby oni i děti zvládli 

odloučení, na které nejsou zvyklí.  

Na platformě jsme se snažili rodiče motivovat k tomu, aby své děti na adaptační kurzy 

posílali.  Byli poučeni, že společné setkání a spolupráce dětí v neformálním prostředí má 

sloužit především k tomu, aby se děti navzájem seznámily a pokud se kurzu nezúčastní, 

mohou být naopak z kolektivu vyloučeny. Za závažné nebezpečí byla označena kyberšikana, 

proti které je obrana problematičtější. Bylo zřejmé, že téma rodiče zaujalo a při našem dalším 

setkání tak budeme mít na co navazovat. Další setkání plánujeme uskutečnit v našem 

doučovacím klubu před koncem školního roku.  

 

V polovině prosince (14. 12. 2016) také proběhl v našem doučovacím klubu vzdělávací 

workshop pro rodiče, při kterém jsme rodičům žáků prostřednictvím prezentace přiblížili 

možnosti, které jim a jejich dětem může nabídnout návštěva pedagogicko-psychologické 

poradny v Krnově. Rodiče se dozvěděli, komu je poradna určena, co poradna poskytuje, 

proč a kdy je vhodné ji navštívit, jak a kde se objednat. V diskuzi rodiče sdělili své vlastní 

zkušenosti s poradnou a potvrdili její význam i ostatním. 

 

 

Mgr. Pavel Raida - doučující pracovník Doučovacího klubu AS 

 

 

 

 


