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Doučovací klub Armády spásy 

Souhrnná zpráva za období březen - srpen 2017 

 

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 43 žáků ze čtyř krnovských 

základních škol. Převažují žáci ze ZŠ Smetanův okruh, kterých je celkem 23, dále 9 žáků ze 

ZŠ Dvořákův okruh, 7 dětí ze ZŠ Žižkova a jednotlivý žáci ze základní školy Janáčkovo 

náměstí, ale také ze Střední pedagogické školy a Střední zdravotnické školy a ze speciální 

školy. Z celkového počtu je 32 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.  

Tyto předměty byly nejfrekventovanější především v průběhu prázdnin, kdy jsme se 

zaměřovali právě na fyziku, přírodopis a prvouku a matematiku. Na přípravu k opravným 

zkouškám docházelo 5 dětí, čtyři z nich byly žáky druhého stupně a příprava na efektivní 

zvládnutí vyučovací hodiny se již nelišila od přípravy aprobovaného učitele základní školy.  

 

S pedagogy základní školy na Dvořákově okruhu jsme byli v průběhu roku v pravidelném 

kontaktu. Nejčastěji jsme využívali osobní, případně elektronickou komunikaci 

s koordinátorem inkluze, speciální pedagožkou nebo učiteli doučovaných dětí. Informovali 

jsme se na prospěch žáků a konkrétní požadavky, které na ně byly v přípravě na vyučování 

kladeny. Na základě těchto informací jsme mohli výuku zefektivnit a doučovat látku, se 

kterou měli žáci největší problémy. Ve spolupráci jsme pokračovali i o prázdninách, kdy se 

během července a srpna uskutečnila dvě vícedenní společná setkání se školními 

asistentkami a žáky jejich školy.  



Pro žáky byla připravena v prostorách doučovacího klubu a na hřišti řada her a soutěží 

s ekologickou a sociální tématikou. Námětem byla ochrana životního prostředí a konkrétní 

možnosti zapojení každého jednotlivce a také navození situace ztížené orientace člověka se 

zrakovým postižením. 

Se školními asistentkami se setkala také poradenská pracovnice, která jim pomáhala pro žáky 

připravit společenské hry ve venkovních i vnitřních prostorách doučovacího klubu. 

S asistentkami si vyměnily poznatky o individuálním doučování na Základní škole Dvořákův 

okruh, také didaktické materiály a pomůcky potřebné k doučování žáků o prázdninách. 

 

Poradenská pracovnice AS podporovala svou činností jak pedagogického pracovníka 

doučovacího klubu AS, tak především rodiče žáků. Zprostředkovávala komunikaci 

s jednotlivými školami, které žáci doučovacího klubu navštěvují, při své práci v rodinách 

žáků v terénu navštěvovala SVL v blízkosti klubu. Motivovala rodiny žáků ke spolupráci se 

školami a s doučovacím klubem, zprostředkovávala informace při jednání s pedagogy, při 

omlouvání absence žáků a též upozorňovala na skryté záškoláctví. Velmi se osvědčil souhlas 

rodičů k nahlédnutí do elektronické žákovské knížky, zvláště u těch rodin, kde nemají 

internet. Rodiče uvítali možnost naučit se pracovat s elektronickou žákovskou knížkou přímo 

v doučovacím klubu. Pedagogický pracovník po získání souhlasu rodičů s přístupem na 

elektronickou žákovskou knížku, získal lepší přehled o prospěchu jednotlivých žáků. Dále 

poradenský pracovník informoval rodiče o změnách v zákonech souvisejících s povinnou 

školní docházkou, v terénu motivoval rodiče k účasti na workshopu doučovacího klubu. Zde 

využili někteří rodiče možnosti pomoci poradenského pracovníka při jednání s pedagogickou 

poradnou, zvláště při vyřizování odkladu školní docházky u šestiletých dětí a též pomoc při 

objednávání do poradny, v případech žáků se SVP. Poradenská pracovnice mapovala situaci 

v SVL, která je v blízkosti doučovacího klubu. Zprostředkovala potřebnou pomoc rodinám 

žáků, kteří se v druhé polovině školního roku přistěhovali a obrátili se na ni ohledně potřeby 

komunikace se školou a také i se zdravotnickými zařízeními (předávání kontaktu na dětského 

zubaře a pediatra). Poradenská pracovnice se také účastnila třídních schůzek na Základní 

škole Smetanův okruh, kde je nejvíce žáků, kteří navštěvují doučovací klub pravidelně. 

Komunikovala s jejich třídními učiteli a také s vyučujícími jednotlivých předmětů. 

Konzultace prospěchu na Základní škole Dvořákův okruh probíhala více písemnou formou. 

Oba pracovníci doučovacího klubu se schází také s ostatními pracovníky doučovacích klubů, 

diskutují o používaných doučovacích metodách a navzájem se inspirují. 

V tomto období jsme pro žáky doučovacího klubu uskutečnili několik vzdělávacích akcí. 

Cílem bylo vždy obohatit je o nové zkušenosti, které mohou uplatnit při výuce 

i v každodenním životě. 

Dne 13. 4. navštívili v době ředitelského volna pracovníci doučovacího klubu spolu 

s dětmi stálou expozici v Pevnosti poznání v Olomouci. Zkušeností pro děti byla už samotná 

cesta, nejprve MHD na vlakové nádraží a následně rychlíkem do Olomouce. Navštívili jsme 

expozici Rozum v hrsti, kde si děti mohly vlastnoručně vyzkoušet princip kladky, páky, 

gyroskopu, ale také pochopily, jak například vidí včela, což jsme následně využili ve výuce. 

Expozice Živá voda byla zaměřena především na drobnější vodní organismy, které působily 

v nadživotní velikosti až trochu strašidelně. V tvůrčí dílně si děti vytvořily schránky chrostíků 

a mohli si prohlédnout živé mikroskopické preparáty. Poslední expozice Světlo a tma, byla 

zajímavá například srovnáním pozorovaných objektů v různých barevných spektrech. 

 



 

Dne 12. 4. 2017 byla pro žáky doučovacího klubu zařazena po výuce pro zpestření 

ukázka tradiční výroby pletené pomlázky z vrbového proutí a seznámení s dalšími 

tradicemi, spojenými s obdobím Velikonoc. Žáci měli možnost si výrobu pomlázky nejen 

prohlédnout, ale i sami vyzkoušet a ozdobit. Přes počáteční neúspěchy zvládli někteří z nich 

pomlázku s malou dopomocí sami uplést a ze svých výrobků tak měli mnohem větší radost, 

než kdyby si je měli koupit. Zároveň se zdokonalili v manuální činnosti a procvičili si jemnou 

motoriku rukou. 

Dne 4. 7. 2017 pořádal doučovací klub AS výlet do Zoo Ostrava ve spolupráci 

s doučovacím klubem K9 a Předškolním centrem. Oslovili jsme všechny žáky, kteří dochází 

na doučování pravidelně a kterým byl výlet odměnou za celoroční snahu. Přihlásilo se šest 

dětí, ostatní bohužel měly již v tomto prázdninovém termínu tábory a rodinné dovolené.  Již 

cestou do ZOO byla příležitost popovídat si blíže se žáky doučovacího klubu K9, některé děti 

se znaly již dříve, jiné navázaly nová přátelství. Před výletem jsme děti seznámili pomocí 

fotografií se zvířaty ostravské zoo, také jsme měli informaci o blížícím se narození slůněte, 

které se má narodit každým dnem. Ze zvířat, které děti při procházce v ZOO navštívily, se jim 

nejvíce líbili plameňáci, drobní hlodavci, sovy, hroši a především tolik očekávaní sloni. 

U slonů ve výběhu jsme strávili nejvíce času, pozorovali jsme březí slonici, které je věnovaná 

mimořádná péče. 

Protože předchozí návštěva ZOO v Ostravě byla úspěšná, zopakovali jsme si koncem 

měsíce července (28. 7. 2017) vzdělávací výlet ještě jednou. Tentokrát ale do bližšího města, 

Opavy. V opavské minizoo se nám věnovala průvodkyně, která dětem postupně ukázala 

všechny zvířata, o která v jejich ZOO pečují členové oddílu teraristiky a akvaristiky. Děti si 

například mohly sáhnout na hady. Zjistily, jakou mají doopravdy kůži, co se s ní stane, když 

vyrostou, čím a jak často se krmí. Dozvěděli jsme se, proč nemusí být jejich chameleon 

v kleci a může se pohybovat volně po větvi visící pod stropním světlem. Jakého věku se 

dožívá leguán a co je to Axolotl. Jak „voní“ tchoř, co dělají potkani přes den a spoustu dalších 

zajímavých údajů. Řada z těchto zvířat se ocitla v ZOO jako nalezenci nebo i z důvodu 

poranění a děti se mohly dozvědět také to, co pro takové tvory mohou samy udělat. 

 

Volnočasové aktivity zaměřené na rozvoj klíčových kompetencí.  

Ke vzdělávacím činnostem ve školství patří i tělovýchovné aktivity, o které jsme se 

rozhodli naše doučování rozšířit. V druhé půlce března bylo doučování ovlivněno stavebními 

pracemi v budově Armády spásy, jejíž součástí je i náš klub. Využili jsme této příležitosti 

k rozšíření standardního doučování o zvládnutí základních pohybových dovedností 

v bruslení na místním zimním stadiónu. Využili jsme možnost několika dětem zdarma 

zapůjčit brusle a helmy a v průběhu tří dnů jsme se jim na ledě věnovali. Některé děti stály na 

bruslích úplně poprvé a samozřejmě měly ze záludností, které bruslení skýtá zpočátku trochu 

strach. Podporovali jsme je v jejich snažení a přes počáteční neúspěchy a pády je jejich 

neobratnost neodradila a děti se postupně zlepšovaly. Po třech dnech již i ty nejmenší stály na 

bruslích bez dopomoci a dokázaly se rozjet. Ty šikovnější získaly větší sebedůvěru a zkoušely 

i náročnější pohybové úkony. Všechny byly spokojené, bruslení bylo pro ně v některých 

případech první zkušeností, ke které by se jinak neměly možnost dostat, a zároveň se pro ně 

jednalo o příjemné zpestření ve standardním doučování. 

 



V souvislosti s konáním vzdělávacích a volnočasových akcí pro žáky, byly začátkem 

srpna do programu doučovacího klubu AS zahrnuty pokusy s plynnými a pevnými látkami. 

Děti měly možnost se nenásilnou a hravou formou seznámit s vlastnostmi některých plynů 

a pevných látek. Tyto zkušenosti později zužitkují při studiu fyziky na základní škole, kde 

často není dostatečný časový prostor pro praktickou demonstraci učiva. Pro ukázku byl využit 

oxid uhličitý v pevné formě, tzv. suchý led. Děti se seznámily se způsobem jeho výroby 

a možného použití, s jeho reakcí v kontaktu s vodou v otevřené nádobě a uzavřené pružné 

látce a následně i s následky rozpínání tohoto plynu v uzavřené plastové láhvi. Byly poučeny 

o jeho částečné rozpustnosti ve vodě a v pokusu s mýdlovou bublinkou o jeho vyšší specifické 

hmotnosti, než má okolní vzduch. Úspěšná byla také výroba bublin z roztoku jaru a dalších 

pomocných látek, a především jejich následné vypouštění. Hodně zábavy si děti užily i při 

výrobě hmoty, podobné tzv. slizu. Ze směsi dvou tekutin si vyrobily pevnou, pružnou látku. 

Doufáme, že si na tyto získané zkušenosti vzpomenou v hodině fyziky a pomohou jim 

k bližšímu pochopení probíraného učiva. 

 

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. 

 

Dne 11. 4. 2017 se sešli v doučovacím klubu Armády spásy na druhém setkání platformy 

č. 2 Téma: Prevence školní neúspěšnosti, podtéma: šikana, zástupci Základní školy 

Dvořákův okruh, pracovníci doučovacího klubu AS, rodiče dětí a také manažerka projektu 

a koordinátorka KA. Účast rodičů byla vyšší, než jsme původně plánovali, z čehož jsme měli 

velkou radost. Tématem našeho setkání na platformě byla kyberšikana, kterou považujeme za 

aktuální problém, který děti postihuje i v mimoškolním prostředí. Téma bylo zpracováno 

přehledně formou prezentace na 12 slidech. Rodiče byli seznámeni s rozdílem mezi šikanou a 

kyberšikanou, s prostředky a typy kyberšikany, jejím nebezpečím a dopadem na psychiku 

oběti, reálnými příklady kyberšikany, možnostmi prevence a způsobem obrany proti ní. Po 

přednášce následovala diskuze, na které se rozebíraly zkušenosti pedagogů i rodičů 

s konkrétními příklady kyberšikany a zazněly zde doporučení a rady, jak v případě 

konkrétního útoku postupovat. Rodiče diskutovali o tom, zda je vhodné a nutné vybavit do 

školy dítě mobilním telefonem, případně kolik času tráví jejich děti na internetu a zda vědí, 

čemu se zde věnují. 

 

Ve stejný den se uskutečnil v doučovacím klubu Armády spásy také workshop pro rodiče, 

kteří byli poradenskou pracovnicí AS informováni o novele školského zákona č. 178/2016 Sb. 

Rodiče byli seznámeni s novými informacemi týkajících se legislativních změn ve vzdělávání. 

Byly jim předány informace ohledně doučování jejich dětí a o možnostech, které jim 

doučovací klub AS nabízí. Proběhla diskuze ohledně školní docházky, prospěchu žáků 

a dalších potřebných záležitostech, týkajících se školní docházky. 

 

Zpracoval: Mgr. Pavel Raida - doučující pracovník doučovacího klubu AS 

 

 

 



Setkání platformy č. 2 Téma: Prevence školní neúspěšnosti. 

 

 

 

 
Diskuze v rámci platformy k tématu kyberšikana. 

 

 

 

 


