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Doučovací klub Armády spásy 

Souhrnná zpráva za období září 2017 - leden 2018 

 

 

Činnost doučovacího klubu Armády spásy je realizována v rámci projektu Podpora 

inkluzivního vzdělávání v Krnově.  

 

Doučování žáků se SVP. Za výše uvedené období je do doučovacího klubu Armády spásy 

přihlášeno 50 žáků ze čtyř krnovských základních škol. Převažují žáci ze ZŠ Smetanův okruh, 

kterých je celkem 26, dále 10 žáků ze ZŠ Dvořákův okruh, 11 dětí ze ZŠ Žižkova a jednotliví 

žáci ze základní školy Janáčkovo náměstí, Střední pedagogické školy, Střední zdravotnické 

školy a ze speciální školy. Z celkového počtu je 35 dětí romského původu. Doučovací klub 

Armády spásy spolupracuje se zástupci všech škol, jejichž žáci k nám docházejí, naší 

partnerskou školou je ZŠ Dvořákův okruh.  

 

V průběhu nového školního roku se přihlásilo několik nových dětí, v pravidelné docházce 

nadále převažují žáci prvního stupně. Potěšující skutečností je, že žáci, kteří se pravidelně 

doučovali a od letošního školního roku postoupili na druhý stupeň základních škol, jsou s 

námi i nadále v kontaktu a využívají naší pomoci. Nejčastěji doučovanými předměty jsou 

matematika, jazyk český a anglický a přírodověda. Často ale dětem pomáháme i s přípravou v 

ostatních předmětech a snažíme se pomoct každému jednotlivci. Pro lepší motivaci především 

mladších dětí používáme systém odměn. Od jednoduchých omalovánek, které dostanou pro 

odreagování, přes školních pomůcky zakoupené při příležitosti pololetí až po vzdělávací akce, 

kterých se žáci také rádi účastní. 

Peer tutoring - vrstevnické doučování. Děti vítají rovněž spolupráci 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. Studentky se s dětmi také účastní nejrůznějších 

volnočasových aktivit, které připravují pracovníci nízkoprahového zařízení a jehož fyzickou 

součástí je i doučovací klub. Přítomnost studentek se zde osvědčila, děti se lépe do programu 

zapojují a svým starším kamarádkám rádi předvádějí své tvůrčí výsledky. 

V případě problémů, které se týkají školních povinností, komunikuje s rodiči poradenská 

pracovnice doučovacího klubu. Ta 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. Poradenská pracovnice se snaží rodiče i děti k 

pravidelné docházce motivovat a k tomu nám také pomáhá úzká spolupráce s třídními učiteli. 

 V průběhu prvního pololetí školního roku 2017/2018 proběhlo několik vzdělávacích 

akcí, zaměřených na získání praktických zkušeností v přípravě na přírodovědné školní obory. 

První z nich byla věnována vycházce k Petrovu rybníku u Krnova. Všechny děti, které 

s námi šly, byly u rybníka poprvé a byly překvapeny jeho velikostí a také různými pachy, 

které k nám vítr od vody přinesl. Protože jsme měli s sebou i dalekohled, mohli jsme 



pozorovat množství vodních ptáků ve větším přiblížení. Mimo jiné kachny divoké, lysky 

černé a volavky popelavé. Protože se jedná o chovný rybník, mohly děti pozorovat četné 

kaprovité ryby, o jejichž životě jsme si také vyprávěli. Pod hrází děti pozorovaly žáby a 

narazili jsme i na zajímavou vodní rostlinku, okřehek menší. 

 Podobně zaměřená byla i přírodovědnou vycházka do lesoparku ve výletní lokalitě 

Cvilín. Cílem vycházky bylo dětem ukázat nejznámější jehličnaté stromy a jejich 

charakteristické znaky a také osvěžit jejich naučené znalosti. Tuto látku probírají ve škole a 

stromy znaly děti jen z obrázků. Cestou mezi zahrádkami jsme si také vyprávěli o ptácích, 

kteří v současné době zalétají do blízkosti lidských sídel a jakým způsobem je možné se o ně 

v době mrazů postarat. Pro děti byla vycházka osvěžením a zajímavým zpestřením 

každodenní výuky a bezesporu také zdrojem nových zkušeností. 

Děti a pracovníky doučovacího klubu doprovázela na vycházce také studentka střední 

pedagogické školy, která s námi spolupracuje v rámci peer-tutoringu. Studentka střední školy 

působila na děti jako starší kamarádka, předávala dětem informace o tom, jak to funguje na 

střední škole a jaký je rozdíl mezi základní a střední školou. Motivovala také žáky 

k pravidelnému vzdělávání a ke zlepšení jejich prospěchu. 

 Na předchozí vycházku a kontakt se zpěvnými ptáky jsme navázali v předvánočním 

období při výrobě dřevěných ptačích krmítek. Výrobě předcházela příprava polotovarů, ze 

kterých pak děti pod dohledem a s pomocí učitelů tyto díly pospojovaly do finální podoby. 

Celkem jsme takto vytvořili 8 krmítek vhodných pro umístěná na okenní parapet. Řada ze 

zúčastněných dětí měla poprvé možnost zatlouct kladivem hřebíky nebo pracovat se 

šroubovákem a svůj výrobek vyhladit smirkovým papírem. Nakonec si děti krmítka vyzdobily 

a dostaly i kornouty se semeny. Vzhledem k aktivnímu zapojení dětí do výroby měli nejenom 

možnost vyzkoušet si svou manuální zručnost, ale my jsme tak měli zároveň jistotu, že budou 

mít ke svým vlastnoručním výrobkům daleko bližší vztah než k darovaným předmětům. 

 Další ze vzdělávacích akcí byla věnována návštěvě muzea v Opavě. Krátkou pěší 

procházku od vlakového nádraží do muzea jsme spojili s pojmenováním místních dřevin, 

rostoucích v parku. Exponáty muzea představovaly celou škálu zajímavých oborů - řemeslné 

výrobky, sochy a obrazy. Pro mladší žáky byla největším zážitkem expozice zvířat. Zvířata z 

celého světa svou pestrostí probouzela u dětí zájem o přírodu a historii života na našem 

území. Ze zvířat se dětem nejvíce líbili velcí savci - medvědi, lvi a lišky a také slon indický, 

který je jediný exponátem slona tohoto druhu v České republice. Shodou okolností zrovna v 

tento den slavilo muzeum mezinárodní den archeologie. Při té příležitosti byly vystaveny 

jedinečné nálezy z doby bronzové. Nálezy bronzových předmětů, šperků a ozdob byly 

unikátní tím, že pocházely z okolí města. 

 V době ředitelského volna před pololetními prázdninami jsme spolu s několika dalšími 

krnovskými doučovacími kluby navštívili Pevnost poznání v Olomouci. Z doučovacího 

klubu Armády spásy se zúčastnilo 6 dětí. Tentokrát pro nás byl připraven pracovníky 

zmíněného zařízení program na téma „Lidské tělo jako puzzle.“ Program byl rozdělen na dvě 

části. V té první si děti zopakovaly princip krevního oběhu a podle získaných informací pak 

vytvořily jeho vlastní model. V druhé části se pak seznámily s jednotlivými orgány lidského 

těla a v pohybové vzdělávací hře si zahrály na „červené krvinky“ a zásobovaly kyslíkem 

model mozku. Kromě připravených programů si děti vyzkoušely i některé z trvalých 

exponátů, věnovaných fyzikálním principům a logickým hlavolamům. 

 V prvním pololetí školního roku se uskutečnily také dvě osvětové akce určené pro 

rodiče žáků, navštěvujících náš doučovací klub. Proběhl jednak workshop na téma inkluze, 



během kterého jsme rodiče seznámili s často používanými, a přesto málo známými pojmy 

inkluze, asimilace a integrace. V následující diskuzi jsme se bavili o tom, pro koho může být 

inkluze ve škole prospěšná a jaké můžou být její nevýhody. Ve spolupráci s partnerskou 

školou ZŠ Dvořákův okruh, proběhla i platforma na téma šikana. Téma se postupně rozvíjelo 

a do diskuze se aktivně zapojovali i rodiče žáků. Pro všechny zúčastněné bylo toto setkání 

prospěšné a v příjemné atmosféře jsme rozebrali nejen výše uvedené téma, ale i další 

problémy, se kterými se rodiče a učitelé setkávají. Byli jsme rádi za hojnou účast z řad rodičů 

a jejich zájem o navozenou tématiku.  

 Na počátku kalendářního roku proběhl v pátek 26.1.2018 v doučovacím klubu den 

otevřených dveří. Při vstupu do doučovacího klubu si rodiče prohlédli pestré nástěnky 

k projektovým aktivitám. Mohli se tak více dozvědět o činnosti klubu.Pro zájemce byla 

nachystaná ukázková hodina doučování. 

Akce se zúčastnila převážná většina rodičů z romské populace, ovšem přišli též rodiče 

neromského původu, část dětí z doučovacího klubu pochází totiž ze smíšených rodin a tak 

byla též možnost probrat téma stereotypů v myšlení v souvislosti s předsudky vůči romům a 

jejich postoji ke vzdělávání vůbec. Máme zkušenost, že mnohdy jsou to právě i romští rodiče, 

kteří chtějí, aby dítě bylo ve třídě „ spolu se svýma“ a většinové společnosti se straní. Své 

postoje mění pouze pomalu a to je například vidět konkrétně na účasti dětí na adaptačních 

kurzech. Dobře informovaní rodiče opouštějí své obavy a účast romských dětí na adaptačních 

pobytech se zvyšuje. 

 

  Během dne otevřených dveří se rodiče nejvíce zajímali v jakých prostorách se jejich 

děti doučují a při společném posezení u kávy a sušenek položili i různé dotazy, na které se jim 

poradenská pracovnice snažila odpovědět. Nejvíce se zajímali o praktickou stránku inkluze  

a konzultovali konkrétní případy zapojení dětí se SVP do běžné výuky. Několika rodičům 

jsme pomohli zprostředkovat kontakt s pedagogickou poradnou, v souvislosti s problémy 

dítěte ve školním prostředí, jednalo se o návštěvu pedagogickopsychologické poradny na 

žádost rodiče. 

 Poradenská pracovnice též při práci v terénu informuje rodiče i širší veřejnost  

o možnostech v oblasti inkluzivního vzdělávání, například též komunikuje i s učitelkami 

mateřských škol, které pracují s dětmi s odkladem školní docházky, učitelky pak nabízejí již 

rodičům šestiletých dětí informace o možnostech individuální podpory přímo v doučovacím 

klubu AS. 

 Ke konci pololetí se na nás obrátila maminka žáka partnerské školy s žádostí  

o podporu při jednání se školou, jednalo se o žáka s výchovnými problémy a rodiče měli 

pocit nespravedlnosti a zaujatosti učitelů vůči jejich dítěti. Konzultovali jsme problém s 

pedagogy a poradenská pracovnice též povzbudila matku, která se na základě naší podpory 

zúčastnila i sezení na půdě školy, situace se vyjasnila a spolupráce rodičů se školou se 

zlepšila. 

 

Zpracoval Mgr. Pavel Raida - pedagogický pracovník Doučovacího klubu AS  



Vzdělávací akce v Pevnosti poznání v Olomouci. 


